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Språkliga rättigheter – lagstifning och förverkligande
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3.1.2 Internationella språkförpliktelser som binder Finland
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1

Inledning
Det här är statsrådets berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen. Berättelsen lämnas med stöd av språklagen till riksdagen varje valperiod. I berättelsen
behandlas tillämpningen av språklagstiftningen, förverkligandet av de språkliga
rättigheterna och språkförhållandena i Finland.
Berättelsen har utarbetats vid justitieministeriet. Delegationen för språkärenden som statsrådet tillsatt och som på bred bas representerar sakkunskap inom
samhällets olika sektorer, har bistått beredningen.
Berättelsen är ett uppföljningsinstrument för att utvärdera hur lagstiftningen
genomförs. Syftet med berättelsen är att öka beslutsfattarnas, myndigheternas
och medborgarnas kunskaper om förhållandena för olika språkgrupper, om språkets roll för nutidsmänniskan och om modersmålens ställning i dagens Finland.
Berättelsen ger grundläggande information för och stoﬀ till beslutsfattandet i
bland annat språk- och utbildningspolitiken.
Berättelsen 2006 är den första berättelsen om tillämpningen av språklagstiftningen.

1.1

Bakgrund till berättelsen
Språklagen, som gäller Finlands nationalspråk ﬁnska och svenska, och den lagstiftning som har samband med språklagen trädde i kraft den 1 januari 2004. Språklagen preciserar den rättighet som enligt 17 § i grundlagen tillkommer alla, nämligen vars och ens rätt att hos domstol och andra myndigheter i egen sak använda
sitt eget språk, antingen ﬁnska eller svenska. Språklagen avser således att trygga
befolkningens grundläggande språkliga rättigheter.
Då språklagen är en allmän lag som förpliktar förvaltningen i dess helhet har
den ett omfattande tillämpningsområde. Varje myndighet utövar inom sitt eget
verksamhetsområde tillsyn över att lagen följs. I språklagen uppställs inga sanktioner för den händelse att lagen inte efterlevs. Det har inte heller inrättats särskilda
övervakningsorgan, exempelvis ett språkombudsmannaämbete, för att trygga genomförandet av lagen.
När språklagen stiftades ansågs det viktigt att riksdagen med jämna mellanrum
får heltäckande information om språksituationen i landet och kan följa genomförandet av lagen. Av den anledningen skall statsrådet enligt 37 § i språklagen varje
valperiod lämna riksdagen en berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen
och om hur de språkliga rättigheterna tillgodosetts.
I fortsättningen används ordet berättelse för att avse denna berättelse.1

1.2

Berättelsens mål och målgrupp
I berättelsen behandlas tillämpningen av språklagstiftningen och förverkligandet av de språkliga rättigheterna. Enligt lagen skall berättelsen utöver ﬁnska och
svenska behandla åtminstone samiska, romani och teckenspråk. Enligt lagen kan
5

berättelsen också vid behov behandla andra språk som används i Finland och andra omständigheter som gäller språk.
Målet för berättelsen är att ge en allmän överblick av den aktuella situationen
och ställningen för såväl nationalspråken som övriga språk i Finland inom olika
sektorer i samhället, i lagstiftningen samt i språkgruppernas och individernas liv.
Avsikten är att ge en så mångsidig bild som möjligt av de språkliga förhållandena
för olika språkgrupper på viktiga livsområden och i olika praktiska situationer. Då
detta är den första berättelsen om tillämpningen av språklagstiftningen och förverkligandet av språkliga rättigheter, behandlas främst nationalspråken. Samtidigt
ges emellertid så grundläggande information som möjligt även om andra språk.
Informationen hjälper läsaren att skapa en bild av det språkliga landskapet i Finland.
Språket är en elementär beståndsdel i all verksamhet och den språkliga situationen påverkar alla samhällsfunktioner. Därför är kännedomen om språkförhållandena väsentlig i hela beslutsfattandet och planeringen av verksamheten på alla
nivåer.

1.3

Källmaterial för berättelsen
Myndigheterna för vanligtvis inte statistik över sin serviceverksamhet enligt det
eller de språk som används. Således fanns inte tillgång till kontinuerliga undersökningar eller annat samlat material. Materialet för berättelsen har därför hämtats
ur många olika informationskällor beroende på sammanhanget och tillgången på
tillförlitliga uppgifter.
Ett mål för berättelsen har varit att behandla de språkliga rättigheterna ur kundens synvinkel, det vill säga på basis av medborgarnas erfarenheter. Det ﬁnns emellertid relativt liten mängd systematiskt insamlade data om medborgarnas åsikter.
Det kan dessutom vara svårt för kunden att skilja språket från servicen i övrigt.
Kundernas åsikter om kvaliteten på den språkliga servicen kan med andra ord påverkas också av andra faktorer, såsom nivån på servicen i allmänhet, bemötandet
som kund eller ärendets komplexitet.
Ett annat mål har varit att beskriva genomförandet av lagstiftningen ur myndigheternas synvinkel genom att utreda på vilket sätt myndigheterna har fullgjort
sina åligganden. I dylika fall har myndigheternas rapporter och utlåtanden samt
intervjuer med representanter för myndigheter och andra sakkunniga använts som
källor.
Vid beredningen har vissa statistiska uppgifter funnits om bland annat olika
språkgruppers storlek. I allmänhet förs dock inte statistik enligt språk över statsförvaltningens eller de tvåspråkiga kommunernas verksamhet eller grundläggande
service, såsom social- och hälsovårdstjänster. I vissa fall har det förts statistik över
service på främmade språk men service på ﬁnska och svenska har i allmänhet behandlats och registrerats utan åtskillnad. Därför grundar sig uppgifterna om genomförandet av service på olika språk delvis på myndigheternas uppskattning.
Justitieministeriet följer genomförandet av språklagen och den lagstiftning som
har samband med den. Ministeriet tar emot förfrågningar och kommentarer om
lagstiftningen och tillämpningen av den. Således har också sådana uppgifter som
justitieministeriet har insamlat om frågor och problem kring tillämpningen av lagstiftningen använts som källor i berättelsen.
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1.4

Berättelsens omfattning
Eftersom berättelsen avges med stöd av språklagen, som gäller Finlands nationalspråk ﬁnska och svenska, är tyngdpunkten i berättelsen på dessa språk. I berättelsen behandlas också de språk som särskilt nämns i grundlagen, nämligen samiska,
romani och teckenspråk. Dessutom tas några andra språk upp som används i Finland, nämligen ryska, engelska, estniska, somaliska, tatariska och jiddisch. Statistiska uppgifter presenteras över de största språkgrupperna.
I berättelsen behandlas inte språkliga förhållanden i andra länder. Således behandlas inte till exempel ﬁnskans ställning i Sverige, ställningen för de språk som
är besläktade med ﬁnskan utanför Finlands gränser eller ﬁnskans och svenskans
ställning i Europeiska unionen.
Tidsmässigt läggs tyngdpunkten i berättelsen huvudsakligen på utvecklingen
av de språkliga förhållandena i Finland de senaste 15 åren, då antalet personer
som talar andra språk avsevärt har ökat. Språklagen och den lagstiftning som har
samband med den behandlas dock huvudsakligen från ingången av år 2004 då
språklagen trädde i kraft.
Eftersom språklagen och den lagstiftning som har samband med den huvudsakligen gäller de statliga myndigheterna och de tvåspråkiga kommunerna, koncentrerar
sig berättelsen på dessa myndigheter. Enspråkiga kommuner, som i regel fungerar
på ett språk, behandlas endast i begränsad utsträckning.
Landskapet Åland är enligt lag enspråkigt svenskt och bestämmelserna i
språklagen gäller inte Åland. Landskapet Åland omfattas därför inte av berättelsen.
Berättelsen har huvudsakligen beretts under år 2005. Enligt lagen skall berättelsen om tillämpningen av språklagstiftningen och om hur de språkliga rättigheterna förverkligats lämnas varje valperiod, det vill säga vart fjärde år. Uppföljningsperioden för den första berättelsen var dock undantagsvis bara två år. Således är det
denna gång inte möjligt att göra en lika omfattande bedömning av genomförandet
av lagstiftningen som i framtiden. Den första berättelsen koncentrerar sig således,
såsom riskdagen förutsatt, huvudsakligen på att skildra de språkliga förhållandena
i Finland som en helhet snarare än genomförandet av lagstiftningen.2

1.5

Terminologi och begrepp
Med nationalspråk avses i berättelsen ﬁnska och svenska och med uttrycken eget
språk och modersmål det språk som i befolkningsdatasystemet har antecknats som
modersmål, som kan vara ﬁnska, svenska eller vilket språk som helst som personen i fråga eller hans eller hennes förmyndare har uppgett vara modersmålet. Enligt befolkningsdatasystemet kan var och en endast ha ett registrerat modersmål
även om en person i praktiken kan uppleva sig vara två- eller ﬂerspråkig. Med en
ﬁnskspråkig person avses i berättelsen en person vars registrerade modersmål är
ﬁnska, och med en svenskspråkig person en person vars registrerade modersmål är
svenska.
Med termen minoritet åsyftas i berättelsen samtliga språkliga minoriteter. Begreppet minoritetsspråk omfattar också samiskan, rommanin och teckenspråket,
som nämns särskilt i grundlagen. Uttrycket minoritetsspråk används inte om
svenskan utan termen nationalspråk enligt ovan.
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1.6

Berättelsens struktur
I andra kapitlet i berättelsen behandlas den språkliga situationen i Finland. I kapitlet ges läsaren en allmän bild av den språkliga verkligheten i Finland, av de språk
som används i vårt land och de förhållanden under vilka språkgrupperna lever. I
tredje kapitlet behandlas tillämpningen av lagstiftningen som gäller språk och förverkligandet av de språkliga rättigheterna. Där redogörs för de bestämmelser om
språkliga rättigheter och skyldigheter som ingår i lagstiftningen samt hur rättigheterna förverkligats och hur skyldigheterna tillgodosetts i myndigheternas verksamhet. Kapitel fyra innehåller en bedömning av utvecklingen under den första
uppföljningsperioden och av förverkligandet av de språkliga rättigheterna samt
slutsatserna på basis av de föregående kapitlen. Kapitlet innehåller också förslag
till åtgärder för att förbättra de språkliga förhållandena och för ett bättre genomförande av lagstiftningen.
De olika språken behandlas i berättelsen olika delar i följande ordning: nationalspråken ﬁnska och svenska, de språk som särskilt nämns i grundlagen det vill säga
samiskan, romanin och teckenspråket samt andra språk.
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2
2.1

De språkliga förhållandena
i Finland
Finland – ett flerspråkigt land
I Finland har det alltid talats ﬂera språk, och på 2000-talet går utvecklingen mot
ett samhälle med allt ﬂer språk. Samtidigt som de minoritetsspråk som sedan länge
använts i Finland i högre grad uppmärksammats har för vårt land helt nya språkgrupper kommit till. Bevarandet av språken innebär att slå vakt om den kulturella
mångfalden. Bevarandet av ett språk är emellertid allra viktigast för den grupp och
de individer som talar detta språk.3

TABELL 1: De största språkgrupperna i Finland 1994 och 20044
1994

2004

4742 387

4 811 945

295 182

289 751

13 728

37 253

estniska

8 157

13 784

engelska

5 009

8 345

somaliska

3 566

8 096

arabiska

2 531

6 589

albanska

1 896

4 808

kurdiska

1 147

4 757

kinesiska

2 020

4 172

vietnamesiska

2 657

4 031

tyska

2 567

3 898

turkiska

1 695

3 278

persiska

750

2 790

spanska

1 288

2 688

thai

725

2 650

franska

953

1 889

finska
svenska
ryska

Utöver de språk som antecknats i befolkningsregistret hör det samiska språket,
rommani och teckenspråket till de största språkgrupperna i Finland. Det ﬁnns
dock inte exakta uppgifter om hur många använder dessa språk. Frågan behandlas
närmare i avsnitt 2.1.2 och 2.3.
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2.1.1 Två nationalspråk: finska och svenska
I slutet av år 2004 hade Finland 5 236 611 invånare. Av dessa hade 91,9 procent
ﬁnska och 5,5 procent svenska som modersmål, medan 2,6 procent av befolkningen hade något annat modersmål.
I Finland talas ﬁnska nästan överallt och det är majoritetsspråk i stora delar av
landet. Cirka 37 000 ﬁnskspråkiga bor emellertid i kommuner där ﬁnskan är ett
minoritetsspråk.5
Jämfört med ﬁnsktalande bor de som talar svenska inom mer avgränsade områden som varit i stort sett oförändrade i ﬂera århundraden. Största delen av de
cirka 290 000 svenskspråkiga i Finland bor i tvåspråkiga eller enspråkigt svenska
kommuner vid kusten i Nyland, Åboland och Österbotten samt på Åland. Medan
cirka 13 250 svenskspråkiga bor i enspråkigt ﬁnska kommuner i andra delar av
landet.6
Nationalspråken behandlas närmare i avsnitt 2.2.

2.1.2 De samiska språken, rommani och teckenspråk
Trots att Finland har två nationalspråk betraktas det ofta som ett språkligt sett
mycket homogent land. Faktum är att de språkliga minoriteterna i Finland är relativt små jämfört med språkliga minoriteter i andra länder. Förutom våra nationalspråk, ﬁnska och svenska, talas även andra språk i Finland. I grundlagen nämns
skilt tre grupper. Finlands urfolk samerna talar tre olika samespråk: nordsamiska,
enaresamiska och skoltsamiska. Dessutom har rommani talats i vårt land i över 400
år och även teckenspråket har långa traditioner.7
Det ﬁnns inga exakta uppgifter om hur många talar de språk som nämns särskilt
i grundlagen. Många språk, såsom rommani eller teckenspråk, har vanligtvis inte
antecknats som modersmål i befolkningsregistret. Minoritetstillhörighet handlar
dessutom om att individen identiﬁerar sig med en viss grupp, men att höra till en
viss minoritet betyder nödvändigtvis inte att individen kan tala språket i fråga.
Det har presenterats ﬂera uppskattningar om antalet personer som tillhör det
tre språkgrupperna. Enligt den statistik som Sametinget i Finland har fört bor
det cirka 7 000 samer i vårt land av vilka en knapp tredjedel talar något av de tre
samiska språken8 som sitt modersmål. Enligt delegationen för romska ärenden
ﬁnns det cirka 10 000 romer i Finland av vilka cirka en tredjedel talar rommani.9
Beroende på vilka kriterier som används kan antalet personer som använder teckenspråk uppskattas uppgå till cirka 5 000–14 000 av vilka cirka 160 använder det
ﬁnlandssvenska teckenspråket.10 Uppskattningar om antal behandlas närmare i
avsnitt 2.3.

2.1.3 Övriga språk
Utöver de språk som nämns särskilt i grundlagen talas i Finland sedan långt tillbaka också andra språk. Som exempel kan nämnas tatariska, jiddisch, ryska samt
karelska som talas på båda sidorna av vår östgräns. Av dessa språk behandlas tatariska, jiddisch och ryskan närmare i avsnitt 2.4.11
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Sedan 1980- och särskilt 1990-talet har invandringen till Finland bidragit till
att vår språkliga miljö blivit mångsidigare. Åren 1994–2004 har antalet personer
med något annat språk som modersmål än ﬁnska, svenska eller samiska, vilka registreras som skilda grupper i befolkningsregistret, ökat mer än dubbelt, från cirka
59 000 personer till cirka 133 000. I dagens Finland talas det allt som allt cirka 120
olika språk.
Under det senaste årtiondet har framför allt den ryskspråkiga befolkningen
ökat och blivit en betydande språklig minoritet. Antalet rysktalande i Finland uppskattades på 1980-talet uppgå till 2 000–5 000 medan deras antal i slutet av 2004
var inemot 40 000. Ryskan har under de senaste tio åren tagit plats som Finlands
tredje största språk. Efter ryskan följer i storleksordning: estniska, engelska, somaliska. Dessa språk behandlas närmare i avsnittet 2.4.12
I Finland talas också de övriga nordiska ländernas språk. Det bor 8 209 svenska
medborgare i Finland av vilka 3 963 har svenska som modersmål. Antalet personer
som har norska som modersmål uppgår till 523, antalet personer som har danska
som modersmål till 438 och antalet personer som har isländska som modersmål
till 107 personer. Jämfört med situationen år 1994 ﬁnns det för tillfället cirka 40
helt nya språkgrupper i Finland: de största av dem är bosniskan, som talas av 1 120
personer, afghaniska/pašto talas av 255 samt Indiens tegulu av 208.13

2.2

De språkliga förhållandena för nationalspråken
Finlands nationalspråk, svenska och ﬁnska, är båda landets oﬃciella språk i Europeiska Unionen. Finskan och svenskan är båda upprätthållare och bärare av landets språkliga kulturarv.
För att kunna delta i samhället är det viktigt att medborgarna kan använda sitt
modersmål, ﬁnska eller svenska i oﬃciella sammanhang. På samma sätt är det viktigt att språken används så rikt som möjligt i privatlivet och på sådana livsområden som det inte ﬁnns språkbestämmelser om.
I avsnittet 2.1.1 beskrevs nationalspråken ur en demograﬁsk synvinkel, det
vill säga språkgrupperna och deras storlek. I detta avsnitt behandlas ﬁnskans och
svenskans ställning, historia och de språksociologiska villkoren under vilka ﬁnskoch svenskspråkiga upplever att de lever, särskilt i tvåspråkiga kommuner. Dessutom behandlas språkklimatet.

2.2.1 Nationalspråken finska och svenska – historisk överblick
De första folkstammarna kom redan för 9 000–10 000 år sedan från olika håll och
bosatte sig i de områden som nu utgör Finland. Deras ursprung är inte känt. Finskugriska folkslag började invandra cirka 3 000 år före vår tideräkning och deras
språk blev förhärskande. Svenskspråkig befolkning har invandrat från väster och
den nuvarande fasta svenskspråkiga bosättningen anses ha uppkommit på 1100–
1200-talen.14 Svenskan var förvaltnings- och lagspråket då området var en del av
det svenska riket från 1100-talet fram till 1809. Då området som nu är Finland införlivades med Ryssland som en autonom del av det ryska riket kvarstod svenskan
som förvaltningsspråk.15
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Under ryska tiden, i synnerhet från 1860-talet fram till Finlands självständighet
1917, blev ﬁnskans ställning starkare. Finska togs stegvis i bruk på alla områden
i det oﬀentliga livet, både muntligt och skriftligt. I universitetskretsar och bland
de högre stånden strävade många medvetet efter att förbättra ﬁnskans ställning
och att det skulle bli oﬃciellt språk vid sidan av svenskan, även om det också fanns
motstånd. En del svenskspråkiga familjer bytte exempelvis ut svenskan mot ﬁnskan som hem- och skolspråk. År 1863 började lagar och oﬀentliga kungörelser
publiceras på ﬁnska.16 Då den kommunala förvaltningen avskiljdes från församlingarna år 1865, togs ﬁnskan i bruk i ﬁnskspråkiga områden. Folkskoleväsendet,
som grundades år 1866 kom också att främja allmänbildningen och den nationella
medvetenheten särskilt bland såväl ﬁnskspråkig som svenskspråkig allmoge. År
1902 blev ﬁnskan, genom en språkförordning, oﬃciellt språk och jämställt med
svenskan vid domstolar och myndigheter och ett år senare blev ﬁnskan dominerande protokollspråk i senaten.17 När Finland år 1906 ﬁck enkammarriksdag fanns
sammanslutningar och partier som arbetade för ﬁnskheten respektive svenskheten i Finland. Vid samma tid fanns också förryskningssträvanden.18

I regeringsformen fastställdes år 1919 och i språklagen tre år senare, att
svenska och ﬁnska är jämlika nationalspråk i Finland.

Det ﬁnländska samhället karakteriseras under 1920- och 1930-talen dels av försoning mellan olika grupper och dels av motsättningar mellan olika ideologier.
Språkmotsättningarna fortsatte fram till år 1939.19
På grund av strukturförändringarna inom näringslivet efter andra världskriget och på 1960- och 1970-talen ﬂyttade cirka 400 000 ﬁnskspråkiga och 60 000
svenskspråkiga ﬁnländare till Sverige för en viss tid eller för att stanna. Som en
följd av emigrationen minskade den procentuella andelen svenskspråkiga i Finland
relativt mycket.20

2.2.2 Det finska språket
I Finland är det vanligtvis självklart att ﬁnskspråkiga talar ﬁnska och får service på
ﬁnska i alla situationer. Finskan används av majoriteten av befolkningen och man
undervisar, läser och skriver på ﬁnska överallt i vårt samhälle.

Finskan används i dag i samma utsträckning som för 50 år sedan hos
myndigheterna, i företagsvärlden och i privatlivet. Finska språket
fungerar på alla områden i samhället och dess ställning förefaller tryggad,
även med tanke på framtiden. 21

Medierna är viktiga språkförmedlare. I vårt land utkommer 42 ﬁnskspråkiga tidningar dagligen och ännu ﬂera 1–3 dagar i veckan. I förhållande till befolkningsmängden är antalet exceptionellt stort. Rundradions ﬁnskspråkiga programverksamhet omfattar sex riksomfattande och tjugo regionala radiokanaler samt fyra
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tv-kanaler. Sändningstiden för de ﬁnskspråkiga regionala radioprogrammen har
på tio år ökat från 639 timmar till 934 år 2004. Det ﬁnns dessutom ett stort antal
ﬁnskspråkiga kommersiella radio- och tv-kanaler.22
Genom verksamheten inom många ﬁnskspråkiga föreningar och medborgarorganisationer upprätthålls och synliggörs den ﬁnska kulturen och det ﬁnska språket. I de inhemska företagen används för närvarande huvudsakligen ﬁnska, medan
internationella företag i regel använder engelska som koncernspråk vid både huvudkontor och ﬁlialer i Finland. Även om företag och föreningar inte omfattas av
språklagstiftningen är det viktigt, att ﬁnskan upprätthålls i deras verksamhet, inte
minst inom produktionen och servicesektorn.23
Genom att använda och vårda ﬁnskan utvecklas det och hålls levande. Åtgärder
som stävar efter att bevara ﬁnskan står inte i konﬂikt med att Finland blir allt mer
ﬂerspråkigt. Engelskan blir starkare särskilt inom naturvetenskap och teknik och
ryskan kommer att befästa sin ställning som landets tredje största språk. I framtiden delar ﬁnskan sina användningsområden med ﬂera andra språk och medborgarna behöver mångsidig språklig beredskap.24
Trots tendenser till användning av särskilt engelska vid utbildning, på vissa
forskningsområden och i internationella företag, har ﬁnskan fortsatt stark ställning i samhället.

2.2.3 Det svenska språket
De svenskspråkiga i Finland upplever att de är ﬁnländare med en ﬁnländsk identitet, som också inbegriper en svenskspråkig kultur. De svenskspråkiga har försvarat
landet i krig och arbetar för landets intressen som ﬁnländare, med svenska som
modersmål. Svenskspråkiga fungerar såsom språkliga minoriteter i allmänhet gör:
strävar efter att lära sig majoritetens språk men bevarar samtidigt sitt eget modersmål.
Ungefär var tredje svenskspråkig i Finland anser sig vara så tvåspråkig, att han
eller hon klarar sig bra på ﬁnska. En tredjedel kan ﬁnska, men upplever språkliga
begränsningar, om samtalet handlar om annat än vardagliga saker eller det egna
arbetet. En tredjedel uppger dock att den har bristfälliga, ringa eller inga kunskaper alls i ﬁnska.25
De elva svenskspråkiga dagstidningar, som utkommer i vårt land, är viktiga
kultur- och språkbärare. Samma gäller Rundradions tre riksomfattande och fem
regionala svenskspråkiga radiokanaler. Den regionala sändningstiden på svenska har dock sjunkit från 130 till 86 timmar i veckan under de senaste tio åren.
Rundradions två ﬁnskspråkiga tv-kanaler visar 18 timmar i veckan svenskspråkigt
program och en digital kanal 41 timmar per vecka.26 Även de rikssvenska tv-sändningar som syns i Finland är viktiga språkkanaler för många.27
Inom olika föreningar ges möjligheter att använda och utveckla svenskan i
en svenskspråkig miljö. Flera svenskspråkiga föreningar, främst i södra Finland,
fungerar visserligen numera ofta i praktiken tvåspråkigt. Detta gäller särskilt
idrottsföreningar för lagsport. Dessutom är verksamheten ofta ﬁnskspråkig på
förbunds- eller centralnivå trots att organisationen har både ﬁnsk- och svenskspråkiga lokalföreningar. Behovet av svenskspråkig verksamhet framgår bland annat av en undersökning där över 15 000 av cirka 43 000 svensktalande medlemmar
i en fackförening uppgav att det var omöjligt eller mycket svårt för dem att läsa en
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ﬁnsk text. Ännu ﬂer uppgav att de har svårt att tala ﬁnska, och nästan 4 000 sa att
de inte förstår ﬁnska alls.28
Tvåspråkigheten i vårt land kan upprätthållas bland annat genom enspråkiga
institutioner.29 Den svenskspråkiga brigaden i Dragsvik, där i regel alla svenskspråkiga avtjänar sin värnplikt och där utbildningen ges på svenska, är ett exempel
på en enspråkig institution och miljö. Det är i princip möjligt att också fullgöra
svenskspråkig civiltjänst, men efter utbildningsperioden kan det vara svårt att
hitta en svenskspråkig tjänstgöringsplats.
Det bor över 13 000 svenskspråkiga i enspråkigt ﬁnska kommuner. Där kan
kommuninvånarna dock vanligtvis inte vänta sig att få använda svenska hos de
kommunala myndigheterna. För att upprätthålla svenskan har svenskspråkiga
på vissa ﬁnskspråkiga orter bildat föreningar och upprättat skolor. Dessutom har
ﬂera ﬁnskspråkiga församlingar arrangerat verksamhet för ortens svenskspråkiga
minoritet.30
Svenskan i Finland är utsatt först och främst för att den talas som modersmål
endast av en minoritet av befolkningen. Svenskans användning har minskat, särskilt hos myndigheterna och i det oﬀentliga livet. Rundradions aktuella beslut,
att inte mera sända morgonnyheter på svenska i televisionen är ett exempel på
mindre användning och färre möjligheter att höra svenska. Med tanke på svenskans användning är det emellertid positivt, att bland annat familjer med två språk,
inte i lika hög grad som tidigare väljer bort det ena, utan använder båda språken,
åtminstone med barnen.31

De språkval som svenskspråkiga själva kommer att göra, särskilt i
oﬀentliga sammanhang, är av stor betydelse för upprätthållandet av
svenskan. Dessutom inverkar värderingar och attityder i samhället.

För att svenskan skall vara ett samhällsbärande språk krävs ett kontinuerligt och
medvetet språkarbete samt samhälleliga beslut, som stöder detta.32

2.2.4 Finskspråkiga, svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner
Medborgarnas möjligheter att använda och få service på sitt eget språk hos kommunala myndigheter beror bland annat på kommunens språkliga status. Det ﬁnns
431 kommuner i Finland. Av dessa är 368 enspråkigt ﬁnskspråkiga kommuner
medan 44 är tvåspråkiga, av vilka 21 har ﬁnska och 23 svenska som majoritetens
språk. Därtill är 19 kommuner enspråkigt svenskspråkiga, varav 16 på Åland. Det
bor allt som allt 37 000 ﬁnskspråkiga i kommuner med svenska som majoritetens
språk och 140 000 svenskspråkiga i kommuner där ﬁnska är majoritetens språk.33
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TABELL 2: Finsk- och svenskspråkiga i en- och tvåspråkiga kommuner 31.12.2004
Kommunantal *

Antal
finskspråkiga

% av alla
finskspråkiga

Antal
svenskspråkiga

% av alla
svenskspråkiga

Finskspråkiga
kommuner

368

3 564 042

74,1 %

13 274

4,6 %

Tvåspråkiga
kommuner,
majoritetens
språk finska

21

1 208 026

25,1 %

138 266

47,7 %

Tvåspråkiga
kommuner,
majoritetens
språk svenska

23

37 630

0,8 %

98 837

34,1 %

Svenskspråkiga
kommuner

19

2 247

0,0 %

39 374

13,6 %

431

4 811 945

100 %

289 751

100 %

Totalt

* Kommunantal efter att Rovaniemi och Rovaniemi landskommun sammanslagits 1.1.2006.

En kommun är enligt lagen tvåspråkig om den ﬁnsk- eller svenskspråkiga minoriteten utgör minst åtta procent av befolkningen eller minst 3 000 personer. Kommunen kan förklaras enspråkig om minoritetens andel sjunkit under sex procent.
Statsrådet kan dock på kommunens framställning besluta att kommunen fortsättningsvis är tvåspråkig, vilket Lojo stad har gjort.34 Den procentuella andelen eller
det absoluta antalet ger emellertid inte vid handen hur stort behov av service den
språkliga minoriteten har eller hur kommunen har ordnat den. I exempelvis såväl Vanda som Åbo är den procentuella andelen under sex procent, medan antalet
svenskspråkiga är 6 000 respektive 9 000.35
Nedgången i antalet svenskspråkiga var fram till 1970-talet stor bland annat
i Åbo- och Björneborgs län då den yttre skärgården avfolkades. Vid ingången av
2000-talet hade den svenskspråkiga befolkningens andel emellertid minskat allra
mest i Nyland. De allra största förändringarna i den språkliga indelningen har skett
i kommunerna i Mellannyland. I samband med förändringarna har det visat sig
att det särskilt i stora kommuner kan uppstå problem med tillhandahållandet av
svenskspråkig service.36 Vissa stora kommuner har genom att koncentrera den
svenskspråkiga servicen till exempelvis bara några få enheter försökt upphjälpa
situationen. I diskussionerna om kommun- och strukturreformen spelar frågan
om hur den språkliga servicen skall tryggas en central roll. Reformen berörs i avsnittet 3.2.4.

2.2.5 Två- och flerspråkighet – miljöer och utgångspunkter
I Finland registreras endast ett språk som individens modersmål. Den språkliga
verkligheten håller dock på att förändras på både individnivå och samhällelig nivå.
Allt ﬂera talar utöver sitt modersmål det andra nationalspråket och dessutom åtminstone ett främmande språk. Det är också ur global synvinkel vanligare att individen är två- eller ﬂerspråkig än enspråkig. Ungefär var sjunde europé tillhör
någon form av språklig minoritet i sitt hemland, men behärskar ofta också majoritetens språk.37
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Eftersom det inte ﬁnns enhetliga kriterier för att deﬁniera två- eller ﬂerspråkighet kan man inte heller veta hur många ﬁnländare är två- eller ﬂerspråkiga. Människor kan vara ﬂerspråkiga på olika sätt. Tvåspråkighet kan beskrivas bland annat
på basis av hur mycket personen använder båda språken och hur hög färdighet
personen har i båda språken. Många växer upp med två språk, i så kallad naturlig tvåspråkighet, och upplever att de har två modersmål eller två förstaspråk. De
som först lärt sig det ena språket och därefter det andra kan välja att betrakta det
första som modersmål och det andra som sitt andraspråk.38 Många betraktar sig
som tvåspråkiga för att de talar ett språk med sin mor och ett annat med sin far,
eller ett språk hemma och ett annat utanför hemmet. Med ﬂerspråkig avses oftast
samma sak som tvåspråkig, fast gällande ﬂer än två språk.
Individens språkkunskaper varierar, bland annat enligt situation och användningsområde. Den engelska som talas i radio och television, inom musiken och
ungdomskulturen är bekant särskilt för många unga ﬁnländare. I datavärlden, särskilt på webben, måste man känna viss terminologi på engelska. I praktiken är
det numera inom högskoleutbildningen i vissa fall omöjligt att klara studierna om
man inte förstår texter på främmande språk, oftast engelska, som gäller det egna
studieområdet. Det har överhuvudtaget blivit allt vanligare att läsa såväl fack- som
skönlitteratur på främmande språk, medan det publicerats färre böcker än tidigare
på ﬁnska och svenska under de senaste åren.39 Samtidigt tilltar emellertid den virtuella litteraturen på olika språk, också på ﬁnska och svenska.

2.2.5.1 Olika språkliga miljöer
Dagliga kontakter med personer som talar det andra inhemska språket eller ett
annat språk är måhända sällsynta på orter i det ﬁnskspråkiga inlandet och på den
svenskspråkiga landsbygden kring kusten, men även där håller den språkliga situationen på att ändras. I dag läser de ﬂesta ﬁnska, svenska och andra språk i skolan
oberoende av var de bor. På många enspråkiga orter blir kontakterna med inﬂyttade eller resande som talar ett annat språk än ﬁnska eller svenska allt vanligare,
för att inte tala om virtuella kontakter.
Den ﬁnskspråkiga befolkningen har ständigt ökat i Södra Finland genom ﬂyttning från inlandet, mest till städer och numera också från städer till landsorten.
Kommuner där majoriteten varit svenskspråkig blir småningom tvåspråkiga eller
helt ﬁnskspråkiga. I tvåspråkiga kommuner växer den ﬁnskspråkiga befolkningen
medan den svenskspråkiga blir procentuellt mindre, varmed den svenskspråkiga
befolkningen som tidigare numerärt var i majoritet blir en lokal minoritet.40
På de ﬂesta tvåspråkiga orter har kontakten mellan ﬁnskspråkiga och svenskspråkiga länge varit en naturlig del av vardagen, där många är vana vid att fritt
byta språk beroende på situationen. Man kan emellertid bli tvungen att byta språk
även mot sin egen vilja, om servicen inte fungerar som den borde hos tvåspråkiga
myndigheter. En person, som exempelvis ﬂyttar från en tvåspråkig till en enspråkig kommun, kan bli tvungen att avstå från sitt modersmål utanför hemmet. Vid
ﬂyttning till en tvåspråkig kommun, står en tvåspråkig familj inför ﬂera språkliga
alternativ ifråga om exempelvis daghem, skola eller idrottsklubb. Och vid ﬂyttning
från en enspråkig till en tvåspråkig kommun kan tvåspråkigheten på orten kännas
främmande.41
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Möjligheten att fungera i vardagen på sitt eget språk i en tvåspråkig miljö
beror på egna val men också på samhälleliga beslut.

2.2.5.2 Utgångspunkter i traditionellt tvåspråkiga miljöer
Utmärkande för tvåspråkiga miljöer är bland annat vissa strukturella och historiska omständigheter som kan ge förklaring till varför ﬁnskspråkiga och svenskspråkiga förhåller sig olika i vissa språkliga situationer. Det har gjorts få jämförande
undersökningar om språkförhållandena men ett sätt att belysa vardagen är att separat granska de språkliga omständigheterna i olika miljöer.42
Svenskspråkiga och ﬁnskspråkiga som bor i en tvåspråkig miljö har ofta olika
utgångspunkter och därför kan upplevelsen av den språkliga situationen och servicenivån variera. I en sedan gammalt tvåspråkig miljö utgör de svenskspråkiga i
allmänhet en gammal, väl integrerad lokal befolkning, med djupa rötter och stark lokal identiﬁkation på orten medan de ﬁnskspråkiga utgör en relativt ung, nyligen till
orten inﬂyttad befolkningsgrupp. En annan skillnad är att de ﬁnska minoriteterna i
allmänhet växer medan de svenskspråkiga minoriteterna blir mindre på grund av
ﬁnskspråkig inﬂyttning.43
De svenskspråkiga är vanligtvis uppvuxna med en medveten minoritetstillhörighet
och den samhälleliga tvåspråkigheten är en del av vardagen. För ﬁnskspråkiga, som
nyligen ﬂyttat till en tvåspråkig bygd kan det däremot bli en överraskning att höra
svenska i oﬀentligheten eller att notera att servicen inte alltid är fullgod på ﬁnska.
De är kanske inte vana vid att vara i minoritet.44

En ole hoksannut kuuluvani vähemmistöön!
(Jag har inte fattat att jag hör till en minoritet!)
Kielibarometri – Språkbarometern 2004 – kommentar av en ﬁnskspråkig

De svenskspråkiga lokala minoriteterna har ständigt minskat, såväl numerärt som
procentuellt. För den är det därför viktigt att ett fungerande skolsystem upprätthålls i kommunen och att den svenskspråkiga servicen och infrastrukturen bevaras.
För de ﬁnskspråkiga lokala minoriteterna är utmaningarna däremot andra. För dem
gäller det ofta att bygga upp det ﬁnskspråkiga skolväsendet, att grunda föreningar,
mötesplatser och att bygga en egen lokal identitet och samhörighet på ﬁnska.45
Även egna språkkunskaper kan påverka upplevelsen av den språkliga situationen.
De svenskspråkiga är tämligen tvåspråkiga i de traditionellt tvåspråkiga miljöerna,
medan det bland de ﬁnskspråkiga ﬁnns ﬂera som är enspråkiga. Dessutom tillhör
svenskspråkiga oftare tvåspråkiga familjer, medan de nyinﬂyttade vanligtvis lever i
enspråkigt ﬁnskspråkiga familjer.46
Servicen på ﬁnska är i allmänhet tämligen god i tvåspråkiga kommuner med
svenska som majoritetens språk. I en undersökning uppgav 84 procent av de ﬁnskspråkiga i kommuner där ﬁnskan är i minoritet att de i allmänhet får service på sitt
eget språk. Motsvarande procent var 40 för de svenskspråkiga i kommuner med
ﬁnska som majoritet.47
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Talar ﬁnska, vill inte bli isolerad i min svenskhet!
Kielibarometri – Språkbarometern 2004

2.2.6 Språkdebatten och språkklimatet
Samhällets åtgärder och allmänna atmosfär har betydelse för vilka val individen
gör och vilka möjligheter han eller hon ges att fungera i olika språkliga situationer.48 Individens attityder formas främst i hemmet och i skolan. Allt ﬂera människors verklighetsbild formas dessutom av medierna. Att generalisera och över lag
uppge vissa egenskaper som typiska för en hel folkgrupp är ofta missvisande. Vissa
tendenser i språkdebatten kan dock beskrivas.
Den allmänna åsikten är att vår lagstiftning på ett rättvist sätt reglerar medborgarnas rättigheter att få service på ﬁnska eller svenska hos tvåspråkiga myndigheter och myndigheternas skyldighet att ordna service. Cirka 85 procent av hela
befolkningen anser att svenskspråkiga är likadana som andra ﬁnländare, fastän
ﬁnskspråkiga placerar svenskspråkiga något lägre än svenskspråkiga placerar ﬁnskspråkiga, då sympati gentemot andra språkgrupper mäts.49
Språkdebatten i medierna kretsar oftast kring aktuella ämnen, men innehåller
vanligtvis inte likadan polemik som för 70–80 år sedan. Språkdebatten har i viss
mån undersökts. Av en utredning om hur ﬁnskspråkiga tidningar hade tagit upp
språkfrågor framgår att inga omvälvningar har skett i debatten under den senaste
tiden. Ledare och kolumner samt tidningarnas egna redaktörers artiklar var till
cirka 75 procent neutrala i texter som gällde eller tangerade språklagen. Positiv
laddning förekom i cirka 14 procent och negativ laddning i cirka 11 procent av
dessa artiklar. I kvällstidningarnas inlägg var 45 procent negativt laddade och
cirka 39 procent positivt laddade medan cirka 16 procent var neutrala. Under de
två senaste åren var svenskan i studentexamen, språklagen, kommunal och statlig
service samt språkkraven för tjänstemän främsta teman i texterna.50
I språkdebatten förekommer emellertid ofta felaktigheter som beror på okunskap om medborgarnas grundläggande rättigheter och om lagstiftningen. Först
och främst glömmer debattörerna ofta att språklagstiftningen gäller både ﬁnska
och svenska och att den inte ger specialrättigheter åt någondera språkgruppen.
I debatten händer det också att man förväxlar språklagen med lagen om de språkkunskaper som krävs av oﬀentligt anställda och lagen om grundläggande utbildning. Dessutom hänvisas ofta till språklagen fast bestämmelserna ﬁnns i andra
lagar eller förordningar. Av debatten framgår inte heller alltid att de språkliga skyldigheterna inte är likadana i en enspråkig kommun som i en tvåspråkig. I debatten
om svenskans ställning i Finland hänvisas dessutom felaktigt till landskapet Åland
som har en egen lagstiftning, eller till och med till Sverige som själv bestämmer
över sin språkpolitik.51
Likaså förmodar man ofta att svenskspråkiga kan bättre ﬁnska än de egentligen
kan. En vanlig attityd hos såväl allmänheten som myndigheterna är att svenskspråkig service inte behövs för att kunden också kan ﬁnska. En sådan inställning
förringar emellertid de lagstadgade språkliga rättigheterna, som inte är beroende
av vilka andra språk personen kan.
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Det är faktiskt så att till och med många anställda tycker att klienten bara vill
vara förnäm om den vill tala svenska.
Kommentar av oﬀentligt anställd

2.3

De språkliga förhållandena för de samiska språken,
rommanin och teckenspråket

2.3.1 De samiska språken
2.3.1.1 Samerna och samernas hembygdsområde
Samerna är Finlands urfolk men det har inte gjorts någon täckande utredning om
deras antal i landet och därför är de siﬀror som anger antalet personer som talar
något av de samiska språken baserade på uppskattningar. Enligt den färskaste statistiken från Sametinget bor det 7 371 samer i Finland. Av de 4 755 samer, bosatta
i Finland, som är röstberättigade i sametingsvalet har cirka två femtedelar som sitt
modersmål lärt sig något av de tre samiska språk som talas i landet: 1 378 personer
talar nordsamiska, 337 skoltsamiska och 258 enaresamiska. De ﬂesta samer i Finland, 2 765 till antalet, är dock ﬁnskspråkiga. Dessutom ﬁnns det ett fåtal samer
vars modersmål inte är känt av Sametinget.52
Enligt oﬃciell språkstatistik fanns det i Finland år 2004 totalt 1 732 personer
som hade samiska som modersmål. Av dem var 288 personer under 14 år, 1 150
personer i åldern 15–64 år och 294 personer över 65 år.53Dessa siﬀror baserar sig
dock på de uppgifter om eget modersmål eller barnens modersmål som personerna
i fråga har lämnat till befolkningsdatasystemet. Statistiken motsvarar därför inte
det faktiska antalet samer.54 Till samerna kan räknas också personer som inte har
samiska som modersmål. Enligt deﬁnitionen i lagen är den same som anser sig
vara same, om han därtill själv eller åtminstone någon av hans föräldrar eller fareller morföräldrar har lärt sig samiska som första språk, eller om han är efterkommande till en sådan person som har antecknats som fjäll-, skogs- eller ﬁskelapp i
jordeböckerna eller uppbörds- och mantalslängderna, eller om åtminstone någondera av hans föräldrar har antecknats eller hade kunnat antecknas som röstberättigad vid val av delegationen för sameärenden eller Sametinget.55
Enligt högsta förvaltningsdomstolens beslut är språkkriteriet huvudkriterium
för deﬁnitionen av vem som är same.56 De andra kriterierna sträcker sig alltså inte
längre än till tredje ledet bakåt.

Samerna har en rättighet, som garanteras i samiska språklagen, att inom
samernas hembygdsområde, som omfattar kommunerna Enontekis,
Enare och Utsjoki samt området för renbeteslaget Lapin paliskunta
i Sodankylä kommun, använda de samiska språken i kontaktar med
myndigheter.

Samiska språklagen omfattar också statens aﬀärsverk och stats- eller kommunägda bolag samt även enskilda som sköter oﬀentliga förvaltningsuppgifter inom
samernas hembygdsområde. Även utanför samernas hembygdsområde omfattar
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samiska språklagen vissa myndigheter som är av central betydelse med tanke på
rättssäkerheten, såsom Folkpensionsanstalten, laglighetsövervakare, dataskyddsombudsmannen och högsta förvaltningsdomstolen.
Det bor samer på många håll i Finland. Majoriteten av unga samer bor numera
utanför sitt hembygdsområde medan de äldre nästan uteslutande bor inom det.57
Totalt bor cirka hälften av samerna utanför samernas hembygdsområde, till exempel i Helsingfors där det ﬁnns en stor grupp så kallade citysamer som består av
uppskattningsvis 400–500 personer. Det bor också relativt många samer i Rovaniemi och Uleåborg.58

2.3.1.2 De tre samiska språken i Finland
Ännu på 1980-talet talades det om ett samiskt språk, samiska, som hade ﬂera olika
dialekter.59 Samiskan innefattar dock ett antal olika språk och personer som talar
olika samiska språk förstår nödvändigtvis inte varandra utan övning.60 Samiska
som en kollektiv beteckning på det samiska språket är alltså vilseledande och därför använder numera bland annat språkforskarna benämningen de samiska språken.
De samiska språken bildar en språkfamilj vars medlemmar skiljer sig från varandra på samma sätt som språken i den germanska språkfamiljen, dit bland annat
danska, engelska, frisiska, holländska, isländska norska, svenska och tyska hör.61
Det totala antalet samiska språk är uppskattningsvis tio. Dessa språk talas i Norge, Sverige, Finland och Ryssland. I Finland talas tre samiska språk: nordsamiska,
skoltsamiska och enaresamiska. Flera av de samiska språken, såsom alla samiska
språk som talas i Finland, har dessutom sin egen ortograﬁ, ett standardiserat stavningssystem.62 Av Finlands tre samiska språk talas enaresamiska endast i Finland
och skoltsamiska huvudsakligen i Finland. Finland har följaktligen ett särskilt
stort ansvar för dessa två språk.

2.3.1.3 Från språkbyte till aktivering
Under det föregående decenniet sjönk antalet personer som talade de samiska
språken markant. Orsaken till detta var en händelsekedja som kallas språkbyte vilket innebär att minoriteten avstår från sitt eget språk och övergår till att använda
majoritetens språk, i detta fall ﬁnska, också som sitt hemspråk. En av orsakerna
till språkbytet bland samerna var att de personer som är födda på 1940- och 1950talen gick i ﬁnskspråkig folkskola och bodde i elevhemmen i anslutning till skolan
under terminerna. När dessa samer som blivit ﬁnskspråkiga under sin skoltid senare ﬁck barn, talade många av dem endast ﬁnska med barnen, som därför blev
ﬁnskspråkiga.63
Samiskans ställning började förbättras på 1970-talet när undervisningen i samiska inleddes i skolorna. Den nordiska samerörelsen, som hade grundats redan
på 1950-talet och som ﬁck sitt genombrott på 70-talet, tog upp frågan om samernas rätt till eget språk och egen kultur. Samtidigt skapades också det nordsamiska
skriftspråket som markant ökade användningen av samiskan i skrift. Senare skapades det också skriftspråk för skoltsamiskan och enaresamiskan. Den nordiska
samerörelsens tillkomst har samband med en mer omfattande etnisk uppvakning
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bland samerna som resulterat bland annat i att samerna har skapat egna samiska
symboler, bland annat den blå-röd-gula ﬂagga som symboliserar samernas enighet.64

Under de senaste årtiondena har samiskan tagits i bruk inom
många viktiga områden i samhället, i skolor, massmedia, samernas
organisationsverksamhet och kulturliv samt i oﬃciella sammanhang.

Målet har varit att återuppliva samiskan genom samernas, myndigheternas och
språkforskarnas gemensamma ansträngningar. Nordsamiskan är det språk av de tre
samiska språken i Finland som har den starkaste ställningen. Från 1990-talet har
också användningen av enaresamiskan framgångsrikt aktiverats bland annat med
hjälp av en verksamhetsform som kallas språkbo, som liknar språkbad. I ett språkbo
arbetar barndagvårdare som har samiska som sitt modersmål med ﬁnskspråkiga
samebarn enbart på samiska. Försök med skoltsamiska språkbon har även gjorts.
Åren 2001–2004 genomfördes också ett projekt, skoltsamernas så kallade språkoch kultursiida, som syftade till att stärka språket och den kulturella traditionen.
Användningen av de samiska språken i tal och skrift samt synligheten för dem
har ökat under de senaste åren. Samerna har tv- och radioverksamhet på samiska, som tack vare Internet och digital-tv har spritt sig också utanför samernas
hembygdsområde. Den enaresamiska föreningen Anaraškielâ servi ger ut sin egen
tidning Anaraš på enaresamiska. Däremot ﬁnns inga tidningar eller tidskrifter på
nordsamiska eller skoltsamiska. Televisionsverksamheten på samiska fokuserar på
produktion av nyheter på samiska medan bristen på barnprogram på samiska upplevs av samerna som ett missförhållande. År 2005 tillsatte Rundradion en arbetsgrupp för utredning av utbudet av och efterfrågan på barnprogram på samiska.
Arbetsgruppen skall avge sitt betänkande om barnprogram på samiska till Rundradions förvaltningsråd senast i slutet av april 2006.65
Språkligt sett utgör samerna inte en enhetlig grupp. En del samer använder sitt
språk i både tal och skrift såsom man använder sitt modersmål. Å andra sidan ﬁnns
det många samer som kan tala, men varken läsa eller skriva samiska. Därtill ﬁnns
det samer som inte alls kan samiska.66 Även om de samhälleliga förutsättningarna
för att stärka samiskans ställning har förbättrats under de senaste årtiondena är
aktiveringen av språket inte slutförd och språkbyte till ﬁnskan sker fortfarande.
Nordsamiskan anses fortfarande vara ett utrotningshotat språk medan enaresamiskan och skoltsamiskan anses vara ytterst utrotningshotade språk.67

2.3.2 Rommanin
2.3.2.1 Romerna och rommanin
Romerna är en mycket gammal språklig och kulturell minoritet i Finland. De äldsta uppgifterna om romerna i Finland härstammar från Åland år 1559. Numera
bor det cirka 10 000 romer i Finland. Romer bor överallt i landet. Majoriteten av
romerna är dock bosatta i städerna i södra och västra Finland. Det är svårt att
uppskatta det exakta antalet romer eftersom uppgifter om etniskt ursprung enligt
personuppgiftslagen inte antecknas i befolkningsdataregistret.68
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Romerna i Finland är numera antingen ﬁnsk- eller svenskspråkiga. Uppskattningsvis talar cirka en tredjedel av romerna i Finland också rommani förutom
ﬁnska, svenska eller bägge. Det är emellertid svårt att uppskatta antalet svenskspråkiga romer. Flyttningsrörelsen mellan Finland och Sverige har bidragit till att
många romer har upprätthållit sina kunskaper i bägge språken. I de tvåspråkiga
områdena i Finland bor också svenskspråkiga romer.69

Även om romerna i Finland lär sig ﬁnska eller svenska som första språk
är rommanin modersmål för många romer i den bemärkelsen att det
är en väsentlig del av romernas kultur, ett känslospråk, som romerna
identiﬁerar sig med och har starka band till.70

Men språket är inte den enda eller ens en nödvändig grund för romernas identitet. Lika viktig är en mer djupgående identiﬁering med gemenskapens seder och
kultur.71Romerna upplever sin kultur och identitet på olika sätt i olika situationer.
Det går inte att deﬁniera vad så kallad romskhet är, eller vilka dess symboler är.72
Rommani har som språk funnits i Finland huvudsakligen som muntlig tradition.
I nämnvärd omfattning har den börjat användas i skrift så sent som på 1970-talet.73 Rommanin fungerar som internt språk inom den romska gemenskapen och
romerna har nödvändigtvis inte gärna lärt andra förstå och tala det.74 Eftersom
kontakterna med romer i andra länder har varit få, har rommanin i Finland under
århundradens lopp utvecklats till en egen varietet som i praktiken endast romerna
i Finland förstår.75 Den ﬁnländska rommanin har ﬂitigt lånat ord och tagit intryck
av särskilt svenskan men numera i allt högre grad också av ﬁnskan.76

2.3.2.2 Rommanins historia och återupplivning
Rommanins ställning som ett talat språk har försämrats under de senaste femtio
åren, särskilt bland de unga. En av orsakerna till att kunskaperna i rommani blivit
allt svagare är strukturomvandlingen i det ﬁnländska samhället, bland annat urbaniseringen. Också inom den romska gemenskapen har man således övergått från
storfamiljer till små kärnfamiljer dit mor- och farföräldrar inte längre automatiskt
hör. Umgänget mellan generationerna har minskat varvid de unga romerna inte
längre har samma möjligheter att lära sig rommani som under den tid då romerna
levde traditionellt zigenarliv.77
Under de senaste årtiondena har både romerna själva och forskare uttryckt sin
oro över att rommanin kan dö ut, och därför har åtgärder för återupplivning av
språket vidtagits. Undervisning i rommani ges i skolan sedan 1989 och sedan 1994
har Utbildningsstyrelsen haft en enhet för utbildningstjänster för den romska befolkningen. Enhetens uppgift är bland annat att främja rommani som språk till
exempel genom att producera läromaterial och utbilda lärare i rommani. Gudstjänster och radionyheter på rommani samt artiklar på rommani i romernas tidskrifter har bidragit till ökad synlighet för språket. Ett viktigt framsteg är också
den språknämnd för rommani som 1997 inrättats vid Forskningscentralen för de
inhemska språken med uppgift att främja utvecklingen och språkvården av samt
forskningen i rommani.78
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2.3.2.3 Nuläget för rommanin
Trots de positiva framsteg som gjorts under de senaste årtiondena är rommanins
ställning inte tryggad och romerna själva upplever att deras språk nu för en kamp
för att överleva. Ett av de största hoten mot rommanin är den unga generationens
dåliga kunskaper i rommani. Ett sätt att öka språkets anseende är att stödja det
genom undervisning. Trots de satsningar som gjorts under de senaste åren ﬁnns
det ännu behov av nytt undervisningsmaterial som skulle inspirera till studier.
Situationen försvåras dessutom av bristen på kompetenta lärare i rommani och
problemet att få ihop tillräckligt stora undervisningsgrupper.79 Undervisningen i
rommani behandlas i avsnitt 3.3.
Utöver undervisning ﬁnns det också andra sätt att främja rommani. Enligt
romerna skulle det gagna användningen av rommani om föräldrarna i större utsträckning talade rommani med sina barn i hemmet. Men det behövs också verksamhet utanför hemmet. Romerna anser att till exempel språkklubbarna har varit
en bra verksamhetsform som främjar användningen av rommani. Enligt romerna
ﬁnns det efterfrågan på skönlitteratur och poesi på rommani. Enligt romerna kunde möjligheter till exempelvis språkspel och Internet utnyttjas som språkkällor.
Romerna anser att användningen av rommani försvåras för att det ﬁnns få romer
som behärskar rommani väl.80

2.3.3 Teckenspråket
2.3.3.1 Döva, teckenspråkiga och de teckenspråk som används i Finland
De teckenspråkiga är en av de största språkliga minoriteterna i vårt land. I Finland ﬁnns det uppskattningsvis cirka 14 000 teckenspråkiga personer. Bland dessa
ﬁnns det cirka 5 000 döva som använder teckenspråk. Teckenspråkiga bor överallt
i landet.

Enligt Finlands Dövas Förbund rf:s deﬁnition avses med teckenspråkiga
personer döva, personer med nedsatt hörsel, dövblinda eller personer med
normal hörsel vars modersmål eller första språk är teckenspråk.

Teckenspråk är modersmål för döva personer eller för personer med nedsatt hörsel av vilkas föräldrar båda eller åtminstone den ena är döv. Teckenspråket kan
dessutom vara modersmål för ett barn med normal hörsel som har döva föräldrar.
Teckenspråket är första språk för döva barn eller barn med nedsatt hörsel som har
lärt sig teckenspråket av sina föräldrar med normal hörsel som inte har teckenspråk som modersmål.81
Teckenspråken har uppstått bland de döva på samma sätt som de talade språken
bland personer med normal hörsel. De är alltså inte konstgjorda språk. I Finland
används sedan gammalt två teckenspråk: ett ﬁnskt teckenspråk och ett ﬁnlandssvenskt teckenspråk. Antalet personer som använder det ﬁnlandssvenska teckenspråket uppgår till cirka 300 och bland dem ﬁnns cirka 150 döva personer. De
teckenspråkiga bor spridda över hela landet. Teckenspråk har inget skriftspråk.
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När teckenspråkiga personer vill skriva eller läsa använder de antingen ﬁnska eller
svenska. Som en följd av invandring används också andra teckenspråk i Finland.
Det största är det ryska teckenspråket.82

2.3.3.2 De teckenspråkigas samfund – uppkomst och historia
De teckenspråkigas samfund i Finland kom till 1864 då den första skolan för hörselskadade i Finland grundades i Borgå. I början var undervisningsspråket det
svenska teckenspråket som så småningom spred sig bland de ﬁnska döva. Senare
utvecklades det till ett ﬁnskt och ett ﬁnlandssvenskt teckenspråk.83
I slutet av 1800-talet blev en läroriktning kallad oralism allmän i undervisningen
av de döva. Den framhävde det talade språkets betydelse och intog en negativ attityd mot teckenspråket. Således blev det främsta målet för undervisningen av döva
under denna period att lära dem talspråk och läppavläsning. Lärare som använde
teckenspråk anställdes inte längre i skolor för döva.84
De döva fortsatte dock att använda teckenspråket i skolan och inom sina föreningar. Diskussionen om undervisning i teckenspråk i skolorna för de döva började
i slutet av 1950-talet. Forskningen stödde dessa strävanden på 1960-talet då det
bekräftades att teckenspråken är självständiga språk som kan jämföras med talspråken. På 1970-talet infördes småningom i undervisningen av döva en så kalllad simultanmetod, där man använde tal och teckenspråk samtidigt. Denna metod
använde dock inte teckenspråk utan tecknad ﬁnska, som inte är ett egentligt språk
utan en kommunikationsmetod som baserar sig på det ﬁnska språkets struktur.
Teckenspråket blev undervisningsspråk år 1985 och läroämne år 1993.85
Efter att teckenspråket ﬁck fotfäste i skolvärlden ökade dess synlighet också i
samhället i övrigt. För att öka medvetenheten om människor med hörselskada verkade på 1970-talet en rörelse som ville stärka de dövas syn på sig som en språklig
minoritet. Enligt rörelsen är dövhet inte ett handikapp utan en resurs. Teckenspråkig tolkservice infördes i början av år 1980. I samband med 1995 års reform av
de grundläggande fri- och rättigheterna fogades till regeringsformen ett omnämnande om att rättigheterna för personer som använder teckenspråk skall tryggas i
lag. Ett år senare inkluderades i uppgifterna för Forskningscentralen för de inhemska språken forskning i och vård av teckenspråket. I anslutning till centralen ﬁnns
också en språknämnd för teckenspråk.86

2.3.3.3 Nuläget för teckenspråk
Numera har teckenspråkiga bland annat teckenspråkig teaterverksamhet samt tvnyheter och rapmusik på teckenspråk. Internet, webbkameror, videotelefoner, mobiltelefoner med kamera samt textmeddelanden har förbättrat de dövas kommunikationsmöjligheter. Några myndigheter har också information på teckenspråk på
sina webbsidor.87

Trots många framsteg upplever teckenspråkiga att det fortfarande
råder många missuppfattningar om teckenspråket och att betydelsen av
teckenspråket som ett språk inte alltid erkänns.
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Enligt de erfarenheter som de teckenspråkiga har ﬁnns det brister bland annat
i tolkningen på teckenspråk, i undervisningen och barndagvården. Dessa frågor
behandlas i avsnitt 3.3.88
För det ﬁnlandssvenska teckenspråket är problemet att det sedan den sista ﬁnlandssvenska skolan för döva stängdes år 1993 inte längre går att få undervisning
på det ﬁnlandssvenska teckenspråket. Skolans betydelse för de döva som förmedlare av teckenspråk och identitet är stor. Av de döva barnen föds 90 procent i familjer där föräldrarna har normal hörsel och som därför inte automatiskt kan teckenspråk. Som en följd av att det inte ﬁnns möjlighet till skolgång i Finland har en
stor del av de barn och ungdomar som använder det ﬁnlandssvenska teckenspråket
ﬂyttat med sina familjer till Sverige.89

2.4

De språkliga förhållandena för andra språk
I slutet av 2004 bodde i Finland sammanlagt 133 183 personer som hade ett annat
språk som modersmål än ﬁnska, svenska eller samiska vilka antecknas som skilda
språkgrupper i befolkningsregistret. Fastän antalet personer med ett annat språk
som modersmål i Finland är lågt jämfört med andra europeiska länder, kan Finland
nuförtiden betraktas som ett ﬂerspråkigt land. Antalet språk i Finland började öka
efter att landet började ta emot ﬂyktingar på 1970- och 1980-talen. De första ﬂyktingarna till Finland kom från Chile och Vietnam. På 1980-talet började också antalet
andra invandrare än ﬂyktingar öka. Först utgjorde svenska medborgare den största
gruppen personer med utländskt medborgarskap i Finland. De ﬂesta var återﬂyttare,
före detta ﬁnska medborgare eller deras ättlingar. En märkbar ändring i antalet personer med ett annat språk än ﬁnska, svenska eller samiska som modersmål skedde
dock inte förrän på 1990-talet. Då berodde ökningen närmast på asylsökande och ingermanﬁnländare som kom från det forna Sovjetunionen samt andra återﬂyttare med
ﬁnsk bakgrund. Dessutom har allt ﬂera med ett annat modersmål kommit till Finland
genom giftermål eller av andra familjeskäl samt genom arbete eller studier.90
Finländarnas inställning till invandrare har med jämna mellanrum utretts sedan
slutet av 1980-talet. Av den nyaste undersökningen framgår att ﬁnländarnas attityd till invandrare gått i positiv riktning efter den ekonomiska nedgången i början
av 1990-talet. År 2003 var sammanlagt 84 procent av dem som deltog i undersökningen delvis eller helt av den åsikten att det vore bra om invandrare behåller och
lär sina barn sitt modersmål. Över hälften av dem som svarade tyckte att Finland
borde ordna modersmålsundervisning om invandrare själva önskar det.91
I dag talas över hundra språk i Finland. Vissa av dem är sådana som har använts
här sedan långt tillbaka, som har en koppling till vårt lands historia och kultur. Andra språk har kommit till vårt land med invandringen under de senaste årtiondena
och de utgör i dag en del av vårt språkliga landskap. Till den första gruppen hör
bland annat karelskan. Uppskattningarna om antalet personer som talar karelska
varierar, och det används numera huvudsakligen utanför Finlands gränser. Den
andra gruppen består framför allt av invandrarspråk.
Det är inte möjligt att i denna berättelse ta upp alla språk som används i Finland. Förutom våra nationalspråk, ﬁnskan och svenskan, de samiska språken, teckenspråken och rommanin, vilka tidigare behandlats, tas de språk upp som under
de senaste 15 åren blivit de största nya språkgrupperna i Finland: ryska, estniska,
engelska och somaliska. Därtill behandlas två språk som sedan länge har använts i
Finland, nämligen tatariska och jiddisch.
25

2.4.1 Ryskan
Efter de ﬁnskspråkiga och de svenskspråkiga utgör de ryskspråkiga den största
språkgruppen i Finland. År 2004 bodde 37 253 personer med ryska som modersmål i Finland. Ryskspråkiga har bosatt sig i hela landet men största delen bor i
Nyland. Även om ﬂertalet med ryska som modersmål kommit till Finland under
de senaste femton åren har det bott rysktalande här redan i ﬂera århundraden.
Antalet avkomlingar till ryssar från områden som införlivades med storfurstendömet Finland, till ryssar som bosatte sig i Finland under autonomin 1890–1917
1890–1917 och till ryssar som ﬂyttade till Finland efter ryska revolutionen uppskattas i dag uppgå till 3 000–5 000.92
Antalet ryskspråkiga i Finland mångdubblades på 1990-talet genom att personer
med återﬂyttningsrätt ﬂyttade till Finland. Cirka 70 procent av alla som invandrat
från forna Sovjetunionen och Estland har kommit till Finland som återﬂyttare.
Majoriteten av dem är ryskspråkiga. En stor del av återﬂyttarna var ingermanﬁnländare. De började återﬂytta år 1990. Då uppfyllde en person kriterierna för återﬂyttning om minst en av mor- eller farföräldrarna var av ﬁnländsk härkomst. År
1996 ändrades utlänningslagen så att en person betraktas som återﬂyttare endast
om personen själv är ﬁnländare eller om minst två av mor- eller farföräldrarna
eller en av föräldrarna är av ﬁnländsk härkomst. Sedan 2003 skall personer från
det forna Sovjetunionen som är av ﬁnländsk härkomst och som ansöker om uppehållstillstånd i Finland på grund av återﬂyttningsrätt, delta i den samhällsorientering för återﬂyttare, som anordnas i utﬂyttningslandet. Dessutom skall personen
förete ett intyg över avlagt prov i ﬁnska eller svenska. Den äldsta generationen av
ingermanﬁnländare identiﬁerar sig vanligtvis med ﬁnskheten medan medlemmar
av den yngsta generationen ofta betraktar sig som ryssar eller estländare.93
På 1990-talet har ryskspråkiga ﬂyttat till Finland också av andra skäl än återﬂyttning. En del har kommit till Finland som makar eller barn till återﬂyttare,
andra på grund av arbete, studier eller genom äktenskap. I Finland ﬁnns det dessutom ett antal före detta Sovjetmedborgare som har varken rysk, estnisk eller ﬁnländsk bakgrund men har ryska som modersmål.94
De ryskspråkiga är ingen enhetlig grupp. På grund av olika bakgrund varierar
dessutom deras situation i det ﬁnländska samhället. En del av de ryskspråkiga har
sedan länge varit bosatta i Finland och är ofta helt tvåspråkiga. De talar ﬁnska eller
svenska vid sidan av ryska. Samtidigt vill de dock bevara sitt modersmål.95 Många
av de nya invandrarna har svårigheter med att hitta arbete bland annat på grund
av dåliga kunskaper i ﬁnska. Ryskspråkiga möter dessutom ofta fördomar och undviker därför ofta att tala ryska på oﬀentliga platser för att inte hamna i otrevliga
situationer.96
Den kraftiga ökningen av den ryskspråkiga befolkningen under den senaste tiden, särskilt i södra Finland, har ökat behovet av kultur- och hobbyverksamhet
på ryska. Finlands ryskspråkiga befolkning har aktivt uttryckt sina samhälleliga
behov, särskilt behovet av språklig service. Dåliga kunskaper i ﬁnska och bristen
på information på ryska försvårar den ryskspråkiga befolkningens kommunikation med myndigheterna, bland annat i sysselsättnings- och utbildningsfrågor.
De ryskspråkiga har behov av webbsidor på ryska med information om oﬀentliga
tjänster.97
I Helsingfors fungerar en ﬁnsk-rysk skola sedan 1955. Även den geograﬁska närheten till Ryssland främjar användningen av ryska i Finland. Kunskaper i ryska och
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kännedom om den ryska kulturen uppskattas på arbetsmarknaden i Finland. För
tillfället använder en fjärdedel av de ryskspråkiga som blivit anställda regelbundet
ryska i sitt arbete. I Finland upprätthålls också ryskspråkig informationsförmedling genom ﬂera tidningar som kommer ut på ryska, till exempel tidningen Spektr
som får anslag av undervisningsministeriet. De ryskspråkiga i Finland är den enda
språkliga minoriteten som har en egen kommersiell radiokanal, Radio Sputnik.
Dessutom sänder Rundradion, huvudstadsregionens radiokanal Kansanradio samt
radiokanalen Radio Robin Hood i Åbo program på ryska.98

2.4.2 Estniskan
Under de senaste femton åren har estniskan vuxit till den fjärde största språkgruppen i Finland. I slutet av 2004 bodde det i Finland cirka 13 784 personer med
estniska som modersmål. Ester har ﬂyttat till Finland på grund av arbete, studier
eller äktenskap. Som följd av den geograﬁska närheten mellan de två länderna är
ﬂyttningsrörelsen mellan Finland och Estland livlig, men en del av esterna bor endast tillfälligt i Finland. En del av dem som talar estniska som modersmål är emellertid ingermanﬁnländare eller makar eller barn till dessa. Ingermanﬁnländare har
behandlats närmare i avsnittet om språksituationen i fråga om ryskan.99
Estniskan är nära besläktat med ﬁnskan och därför lär sig esterna snabbt ﬁnska.
Hela 85 procent av esterna ansåg sig kunna ﬁnska bra eller mycket bra, och resten
åtminstone måttligt.100

Tack vare goda kunskaper i ﬁnska har esterna placerat sig relativt väl
på den ﬁnländska arbetsmarknaden och många kan utnyttja estniskan i
arbetet. 101

Många ester talar vid sidan av estniska och ﬁnska också ryska.102 Esterna anser att
den allmänna inställningen till dem är huvudsakligen positiv i Finland.103
Även om esterna i allmänhet har goda kunskaper i ﬁnska, ﬁnns det behov av
skriftlig myndighetsinformation på estniska, särskilt bland dem som bott en kortare tid i Finland eller som vistas tillfälligt här. Det ﬁnns relativt litet medie- eller
publikationsverksamhet på estniska, trots att behovet av tidskrifter på estniska är
stort enligt esterna. Föreningen Suomen Virolaisten Liitto ry ger ut en tidning vid
namn Binokkel sedan 2004 och föreningen Tampere Eesti Klubi ry tidningen Eesti
Leht sedan 1997. I Finland sänds dock inte radioprogram på estniska.104

2.4.3 Engelskan
Engelskan hör till de språk som talas allra mest i Finland. I slutet av 2004 var 8 345
personer med engelska som modersmål bosatta i Finland. De engelskspråkiga utgör dock inte någon enhetlig grupp, vilket framgår av de engelskspråkigas olika
nationaliteter. Den största gruppen bland de engelskspråkiga består av ﬁnska medborgare, personer som till exempel fått ﬁnskt medborgarskap eller som är barn i
ett äktenskap mellan en ﬁnskspråkig och en engelskspråkig. I storleksordning föl-
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jer därefter grupper som består av medborgare i Storbritannien, Förenta Staterna,
Kanada, Australien och Irland. Bland de engelskspråkiga ﬁnns också många som
kommer från afrikanska länder, bland annat från Nigeria, Ghana och Kenya. Dessutom är en del av de engelskspråkiga i Finland av asiatiskt ursprung.105

Jämfört med andra minoritetsspråk är engelskans ställning exceptionell
eftersom engelska används alltmer i Finland bland annat i medierna,
näringslivet och inom vetenskapen.

Ett betydande antal myndigheter tillhandahåller information på engelska på sina
webbplatser och publicerar engelskspråkiga broschyrer över sin verksamhet. I de
ﬁnländska skolorna är engelska det populäraste bland de främmande språken
och hela 66 procent av ﬁnländarna anser sig kunna engelska åtminstone i någon
mån.106 De engelskspråkiga klarar sig också bra på sitt modersmål i Finland. Om
man talar engelska kan betjäningen till och med vara bättre än om man talar dålig
ﬁnska eller svenska.107
Sedan 1945 har det i Finland funnits en engelskspråkig skola, The English
School. De engelskspråkiga har också egen medieverksamhet. Det utkommer bland
annat en gratistidning med namnet Six Degrees som koncentrerar sig på mångkulturella frågor och invandringsfrågor. Tidningen ﬁnns att få i huvudstadsregionen
och i andra stora städer i Finland. Dessutom har de ﬂesta tidskrifter och tidningar
resuméer på engelska. Rundradion, radiokanalen Lähiradio och radiokanalen Radio Robin Hood i Åbo sänder program på engelska. Det är också möjligt att följa
med vad som händer i Finland via den nyhetstjänst på engelska som tillhandahålls
av Rundradion, tidningen Helsingin Sanomat samt utrikesministeriets nyhetssida
NewsRoom Finland.

2.4.4 Somaliskan
Eftersom de första somalierna anlände till Finland först i början av 1990-talet är
somaliskan, som hör till de afroasiatiska språken ett nytt språk i Finland. År 2004
var 8 096 personer med somaliska som modersmål bosatta i Finland, största delen
i Nyland. De första somalierna kom till Finland som ﬂyktingar, men senare har
antalet somalier ökat bland annat på grund av återförening av familjer. Nästan
hälften av somalierna i Finland är under 15 år.108
Somaliska är det primära hemspråket för somalierna i Finland. Nästan alla somalier talar somaliska i hemmet, många som det enda hemspråket.109 Det oﬃciella somaliska skriftspråket togs i bruk först år 1972. Därför har den muntliga
traditionen haft en mycket viktig roll i den somaliska kulturen. Det förekommer i
någon mån analfabetism bland somalierna, vilket kombinerat med vanan att hellre
använda talat språk än skrivet språk kan komplicera kommunikationen och informationsutbytet mellan samhället i stort och den somaliska gemenskapen.110
Somalierna i Finland upprätthåller sina kunskaper i somaliska på många olika
sätt. Gemensamma möten, kontakter med släktingar på andra orter, moskéer, föreningar och olika webbsidor har en central roll. Somalierna i Finland har också
egen medieverksamhet på somaliska. Föreningen Suomi-Somaliaseura ger ut tid-
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ningen Koor sedan 1987, föreningen Somaliland Seura tidskriften Golis sedan
1993 och förbundet Suomen Somaliliitto tidskriften Midmino sedan 1999. Tidningarna innehåller artiklar förutom på somaliska också på ﬁnska och engelska.
I huvudstadsregionens radiokanal Lähiradio sänds två mycket populära radioprogram på somaliska. Många myndigheter har åtminstone vissa broschyrer på somaliska. Enligt den somalisktalande språkgruppen ﬁnns det dock behov av ytterligare
information på somaliska. Det skulle till exempel behövas mer information om såväl grundskoleundervisningen som dess innehåll på somaliska för att föräldrarna
skall kunna stöda barnens skolgång.111

2.4.5 Tatariskan
Tatariskan är ett av de äldsta minoritetsspråken i Finland. Tatariskan hör till de
nordturkiska språken som används av de tatarer som härstammar, från Nižni Novgorod-området i Ryssland. De första tatarerna bosatte sig i Finland redan efter
kriget 1808–1809.
I dag är största delen av tatarerna i Finland dock ättlingar till de tatarer som
ﬂyttade till Finland från Ryssland i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
Numera bor det i Finland cirka 800 tatarer, de ﬂesta i huvudstadsregionen.112

Tatarerna i Finland har kunnat bevara sitt språk och särdragen i sin
kultur. Tatarerna upprätthåller sitt språk, sin religion och kultur genom
aktiva insatser.

Efter att den turkiska folkskolan i Helsingfors nedlades år 1969 har tatarerna
strävat efter att säkerställa tatariskan genom den undervisning, barndagvård och
lägerverksamhet som Finlands Islamiska församling ordnar. I vårt land fungerar
kulturföreningen Finlandiya Türkleri Birligí, som ordnar olika tillställningar på tatariska. Användningen av tatariska i skrift har upprätthållits genom att publicera
böcker och tidningar på tatariska.113
Tatariskan används som hemspråk inom familjen, vid fester inom den egna gemenskapen samt vid religiösa ceremonier. I andra sammanhang, utanför hemmet
och den egna gemenskapen används ﬁnska eller svenska. Cirka 75 procent av tatarerna anser att de talar tatariska mycket bra eller ganska bra. Läs- och skrivkunnighet har dock inte upprätthållits lika väl som de muntliga språkkunskaperna. De
äldre tatarerna talar tatariska bättre än de yngre. En utmaning beträﬀande tatariskan är frågan om hur språket kan föras vidare till kommande generationer, särskilt
i familjer där den ena av föräldrarna inte har tatariska som modersmål.114

2.4.6 Jiddisch
Jiddisch hör till de äldsta och samtidigt till de minsta språkgrupperna i Finland.
Jiddisch kom till Finland på 1800-talet med de judiska soldater i den ryska armén som talade jiddisch som sitt modersmål. Jiddisch förlorade dock sin ställning
som oﬃciellt språk för den judiska gemenskapen i Finland och ersattes först av
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svenskan och därefter av ﬁnskan. Största delen av de ﬁnländska judarna är antingen ﬁnsk- eller svenskspråkiga. Bland de äldsta judarna ﬁnns många svensk- eller
tvåspråkiga. De yngre judarna är å sin sida för det mesta ﬁnskspråkiga.115
Det ﬁnns numera cirka 200 personer som talar jiddisch i Finland. Antalet personer som har jiddisch som modersmål minskar dock hela tiden, eftersom nästan alla
som talar ﬂytande jiddisch hör till de äldsta medlemmarna i den judiska gemenskapen. Dessutom varierar inställningen till jiddisch inom den judiska gemenskapen,
och kunskaperna i jiddisch är dåliga särskilt bland de unga. För många är jiddisch
dock ett viktigt känslospråk och man är medveten om språkets rika litterära tradition.116
Intresset för jiddisch har ökat under de senaste åren delvis på grund av det internationella intresset för språket. Judiska församlingen i Helsingfors startade
år 2000 klubbverksamhet på jiddisch, Idishe vort, som sedan 2004 fått anslag av
Utbildningsstyrelsen. Inom klubben ﬁnns det en undervisningsgrupp, en litteraturgrupp och en konversationsgrupp på jiddisch. Även tidskriften Hakehila, som
ges ut av Judiska församlingen i Helsingfors, har en spalt på jiddisch. Även judiska
skolan i Helsingfors använder jiddisch i form av sånger. Undervisning i jiddisch har
inletts vid Helsingfors universitet år 2000. Inom den judiska gemenskapen planerar man att inleda verksamhet på jiddisch som är särskilt avsedd för de unga.117
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3

Språkliga rättigheter – lagstiftning
och förverkligande
I det föregående kapitlet behandlades den språkliga situationen i Finland genom en
beskrivning av livet och förhållandena för såväl de personer och grupper som använder nationalspråken som för dem som använder andra språk. I detta avsnitt behandlas lagstiftningen beträﬀande språk och genomförandet av den. Först behandlas
de viktigaste lagliga grunderna för nationalspråken ﬁnska och svenska: grundlagen, språklagen, lagen om de språkkunskaper som krävs av oﬀentligt anställda och
vissa andra lagar. Därefter behandlas tillämpningen av lagstiftningen beträﬀande
nationalspråken och förverkligandet av de språkliga rättigheterna på vissa centrala områden i samhället såsom social- och hälsovården samt i undervisnings- och
bildningsverksamheten. Därefter beskrivs de förändringar och utvecklingsdrag i
samhället som kan skönjas efter att språklagen trätt i kraft. Dessutom behandlas
områden som inte omfattas av egentliga språkbestämmelser men där människor
har språkliga behov, såsom arbetslivet. Slutligen beskrivs lagstiftning som gäller
andra språk än nationalspråken och genomförandet av den.

3.1

Utgångspunkter och ramar i lagstiftningen

3.1.1 Grundlagen som bas för de språkliga rättigheterna
Den grundläggande bestämmelsen om de språkliga rättigheterna ﬁnns i 17 § i Finlands grundlag. Bestämmelsen kompletteras av det allmänna diskrimineringsförbudet i 6 § i grundlagen där språket nämns särskilt.
I 17 § 1 mom. i grundlagen konstateras att Finlands nationalspråk är ﬁnska och
svenska. I 2 mom. fastställs vars och ens rätt att hos domstol och andra myndigheter i egen sak använda sitt eget språk, ﬁnska eller svenska. Om denna rätt skall
bestämmas närmare i lag. Rätten att få använda ﬁnska eller svenska gäller också
utlänningar. Momentet innehåller också bestämmelser om det allmännas skyldighet att tillgodose landets ﬁnskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella
och samhälleliga behov enligt lika grunder.
I 17 § 3 mom. föreskrivs om andra språkgruppers rätt att bevara och utveckla
sitt språk och sin kultur. Denna rätt gäller samtliga grupper även om endast samer
och romer nämns särskilt i första meningen i 3 mom. Enligt andra och tredje meningen i 3 mom. skall bestämmelser om samernas rätt att använda samiska hos
myndigheterna och om rättigheterna för dem som använder teckenspråk och dem
som på grund av handikapp behöver tolknings- och översättningshjälp utfärdas
separat.
Grundlagen anger de allmänna ramarna för lagstiftningen om språkliga rättigheter, vilka preciseras genom lagar och förordningar. Bestämmelser som på ett eller annat sätt anknyter till språk ﬁnns i talrika författningar. När det gäller ﬁnska
och svenska är de viktigaste författningarna språklagen och lagen om de språkkunskaper som krävs av oﬀentligt anställda. När det gäller samiskan är den viktigaste
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författningen den samiska språklagen. Med lagstiftningen skapas förutsättningar
för att den rätt som föreskrivs i grundlagen att använda sitt eget språk i domstolar
och hos myndigheter kan förverkligas i praktiken.

3.1.2 Internationella språkförpliktelser som binder Finland
Finland är part i ﬂera statsfördrag som gäller de språkliga rättigheterna.118 Tilllämpningsområdet för och innehållet i de statsfördrag som gäller de språkliga
rättigheterna varierar stort. Fördragen är antingen bilaterala, multilaterala eller
nordiska. De binder till exempel medlemsstaterna i Europarådet eller Förenta nationerna. Vissa avtal handlar uttryckligen om språk, andra handlar framför allt om
de mänskliga rättigheterna, förebyggande av rasdiskriminering eller om minoriteters kulturella rättigheter. Många fördrag innehåller speciﬁcerade rättigheter som
kan åberopas vid rättegång eller administrativa frågor. Ett exempel på ett sådant
fördrag är den så kallade nordiska språkkonventionen. Å andra sidan har avtalen
ett allmännare mål. De tryggar språkliga minoriteters eller befolkningsgruppers
ställning och främjar användningen av minoritetsspråk. Detta mål nämns uttryckligen i till exempel Europarådets minoritetsspråkskonvention.
Grundlagen och den övriga lagstiftningen innehåller bestämmelser som motsvarar de förpliktelser i internationella fördrag som är bindande för Finland. I vissa
avtal ingår en överenskommelse om ett internationellt tillsynssystem som förutsätter att medlemsstaterna avger rapporter om språk. Ett exempel på ett sådant
avtal är Europarådets ramkonvention för skydd av nationella minoriteter. På basis
av medlemsstaternas rapporter kan organen som utövar tillsyn över konventionerna göra slutledningar eller ge rekommendationer. Finland lämnar också regelbundet rapporter till organen i fråga. Verkställigheten av de språkliga rättigheter
som tryggats i ﬁnsk lag är sålunda utöver nationell laglighetsövervakning under
internationell tillsyn.
Europeiska unionen har omfattat principen om språkens jämlikhet. Mångspråkigheten inom unionen stöder de nationella språkens ställning i medlemsstaterna.
Inom unionen betonas också individens språkliga rättigheter. Varje unionsmedborgare har till exempel rätt att skriva till unionens institutioner på alla oﬃciella
språk i unionen och få svar på samma språk. Individernas språkliga rättigheter
kan också komma upp till behandling vid Europeiska gemenskapernas domstol till
exempel i samband med ärenden som gäller diskriminering i arbetslivet.

3.2

Lagstiftningen om nationalspråken och förverkligandet
av de språkliga rättigheterna

3.2.1 Lagstiftningen om nationalspråken
3.2.1.1 Allmänna lagar
Språklagen ersatte lagen med samma namn från 1922. Syftet med språklagen är att
precisera de i grundlagen tryggade språkliga rättigheterna, som gäller ﬁnskan och
svenskan, samt att precisera myndigheternas skyldigheter i fråga om tillgodoseen-
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de av dessa rättigheter. Språklagen betonar nationalspråkens jämlika ställning och
individens synvinkel framom myndigheternas. Syftet med den nya lagen var bland
annat att modernisera lagstiftningen så att den svarar mot dagens behov som inbegriper till exempel en mer mångsidig kommunikation med myndigheterna samt
ett ökat antal telefonkontakter med myndigheterna i stället för den brevväxling
mellan medborgare och myndigheter som tidigare var vanlig.

Med språklagen strävar man bland annat efter att främja medborgar- och
myndighetsförankringen till det egna landet och de egna språken även i
en global värld. Lagen medförde dock inga nya rättigheter eller ändringar
av modersmålets ställning.

Målet är att tvåspråkigheten i det oﬃciella Finland syns och fungerar, att individen kan leva och vara verksam på sitt eget språk, ﬁnska eller svenska. En central
ändring jämfört med den gamla lagen är att myndigheterna är skyldiga att handla
på eget initiativ för att de språkliga rättigheterna skall förverkligas utan att medborgarna själva behöver åberopa sina rättigheter. Man har också strävat efter att
göra lagen så smidig att de språkliga rättigheterna skall förverkligas oberoende av
myndigheternas verksamhetsform och med hjälp av många olika lösningar.
Språklagen innehåller detaljerade bestämmelser om ﬁnskans och svenskans
ställning i lagstiftningen, rättskipningen och förvaltningen. Lagen omfattar också
situationer där oﬀentliga förvaltnings- eller serviceuppgifter överförs från myndigheterna på privata tjänsteproducenter.
Syftet med lagen om de språkkunskaper som krävs av oﬀentligt anställda är att säkerställa att myndigheterna fullgör sina skyldigheter i enlighet med språklagen
och speciallagstiftningen. Lagen gäller med andra ord anställda inom stat, kommun och andra oﬀentliga sammanslutningar och den betonar arbetstagarens skyldigheter att tillgodose medborgarnas språkliga rättigheter.
Lagen utgår från att personer som sköter oﬀentliga uppgifter skall ha sådana
språkkunskaper som tjänsten eller uppdraget förutsätter. Detta innebär, beroende
på uppgiften, kunskaper i ﬁnska, svenska och även i andra språk.

Lagen förutsätter inte att alla tjänstemän skall ha lika goda eller lika
omfattande språkkunskaper. Huvudsaken är att varje ämbetsverk har
personal med tillräckliga kunskaper i ﬁnska och svenska för att kunna
sköta sina åligganden.

En fördelning av arbetsuppgifterna mellan tjänstemän som behärskar olika språk
är således ett möjligt sätt att se till att de språkliga rättigheterna förverkligas.119
En myndighet kan försäkra sig om att personalen har de språkkunskaper som uppgifterna kräver genom att föreskriva i lag eller förordning om behörighetsvillkor
som gäller språk. Men även då sådana villkor inte har uppställts skall arbetsgivaren
alltid innan en tjänst lediganslås fastställa vilka faktiska språkkunskaper krävs för
tjänsten i fråga och beakta kunskaperna som merit. Arbetsgivaren skall med andra
ord före anställningen förvissa sig om att den som anställs har sådana kunskaper
som arbetsuppgifterna kräver. Arbetsgivaren skall enligt lagen också se till att de
anställdas språkkunskaper upprätthålls.
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Lagen om de språkkunskaper som krävs av oﬀentligt anställda, som också innehåller bestämmelser om språkexamina för statsförvaltningen, kompletteras av
statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i ﬁnska och svenska inom statsförvaltningen. Förordningen innehåller mer detaljerade bestämmelser om språkexamina och olika sätt att visa språkkunskaper.
Bland viktiga allmänna lagar som gäller språk kan vidare nämnas lagen om likabehandling, vars syfte är att främja och trygga likabehandling samt att eﬀektivera
rättsskyddet för den som utsatts för diskriminering, och som uttryckligen förbjuder diskriminering bland annat i fråga om språk.
Enligt förvaltningslagen, som reglerar hela den oﬀentliga förvaltningen, skall
myndigheten ombesörja tolkning och översättning av ett ärende till ett språk som
parten kan konstateras förstå tillräckligt väl med hänsyn till ärendets art. I fråga
om ﬁnska och svenska hänvisar förvaltningslagen till språklagen. Enligt principerna om god förvaltning som preciseras i förvaltningslagen skall myndigheterna använda ett sakligt och begripligt språk. Inom statsförvaltningen och förvaltningen
i tvåspråkiga kommuner gäller detta kvalitetskrav såväl ﬁnskan som svenskan och
vid behov även andra språk.

3.2.1.2 Speciallagstiftning
Den allmänna lagstiftning som presenterats ovan kompletteras av talrika bestämmelser om ﬁnska och svenska i lagar på olika områden.120
Bland viktiga språkbestämmelser kan nämnas bland annat de lagar som reglerar
social- och hälsovårdssektorn. Bestämmelser om kommuners och samkommuners
skyldighet att ordna hälso- och socialvårdstjänster på ﬁnska och svenska ingår i
folkhälsolagen, lagen om specialiserad sjukvård och socialvårdslagen. Bestämmelser om patienters och klienters rätt att få vård och service på ﬁnska eller svenska
och vid behov även på andra språk ﬁnns i lagen om patientens ställning och rättigheter samt i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Bestämmelser om barns rätt till barndagvård på ﬁnska, svenska eller samiska ﬁnns
i lagen om barndagvård, som också hör till socialsektorn. Bestämmelserna som
gäller språket inom social- och hälsovården behandlas i avsnitt 3.2.2.2.
Om rätten för var och en att hos domstolar använda sitt eget språk, antingen ﬁnska
eller svenska, bestäms i språklagen. Processlagstiftningen innehåller också bestämmelser om tolkning och översättning även till andra språk än ﬁnska och svenska
samt om fördelningen av kostnaderna för detta. Mer detaljerade bestämmelser om
rätten att använda ﬁnska eller svenska eller andra språk i förundersökningen ingår
i förundersökningslagen. Bestämmelserna om språk inom rättsväsendet behandlas
i avsnitt 3.2.3.
Bestämmelser om språket i grundskole- och gymnasieundervisningen, inom yrkesutbildningen och på universitetsnivå samt bestämmelser om språk som obligatoriska och valfria ämnen, ingår i lagstiftningen om utbildning. Bestämmelser om
undervisningsspråk och språkundervisning behandlas i avsnitt 3.2.2.3.

3.2.1.3 Uppföljning och laglighetsövervakning
Varje myndighet skall enligt 36 § 1 mom. i språklagen inom sitt verksamhetsområde övervaka att lagen följs. Målet är att de missförhållanden med tillämpningen
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av språklagstiftningen som upptäcks i myndigheternas verksamhet vanligtvis skall
lösas genom myndighetens egen övervakning.
Justitieministeriet har enligt 36 § 2 mom. i språklagen i uppgift att följa verkställigheten och tillämpningen av språklagen. Justitieministeriet behandlar inte
enstaka fall, på samma sätt som till exempel en språkombudsman skulle göra.
Justitieministeriets tjänstemän har föreläst och utbildat samt informerat om språklagen och de rättigheter som enligt lagen tillkommer medborgarna och om de skyldigheter som enligt lagen åläggs myndigheterna. Åren 2003–2005 har ministeriet
tillhandahållit utbildning för tjänstemän inom stats- och kommunalförvaltningen
och presenterat språklagen vid ﬂer än hundra tillfällen i olika delar av landet.
År 2003 öppnade justitieministeriet webbsidor om språklagen vilka syftar till att
förmedla grundläggande kunskap om lagstiftningen och att besvara frågor som
ofta ställs. Alla beredningshandlingar med anknytning till språklagen och lagstiftningen i samband med den samlades och publicerades som ett särtryck121, närmast
avsett för myndighetsbruk. Nämnda information om språklagen ﬁnns både på ﬁnska och på svenska.
Justitieministeriets uppgift är att ge rekommendationer om lagstiftningen som
gäller nationalspråken samt att ta initiativ och vidta andra åtgärder för att rätta till
konstaterade brister. Ministeriet har därför bland annat utfärdat en rekommendation om beaktande av språkkunskaper vid anställning hos statliga myndigheter och domstolar.122 Behörighetsvillkoren som gäller språkkunskaper är tack vare
rekommendationen numera bättre speciﬁcerade i myndigheternas platsannonser.
Justitieministeriets uppföljningsverksamhet ser ut att ha befäst sin ställning.
Tjänstemän vid andra ministerier och ämbetsverk, och även medborgare tar aktivt
kontakt med justitieministeriets sakkunniga i språklagstiftningsfrågor för utlåtanden om lagstiftningens innehåll samt handledning beträﬀande tillämpningen.
Delegationen för språkärenden, som statsrådet har tillsatt, bistår justitieministeriet i dess uppgifter.123 Delegationen är ett beredningsorgan som består av
sakkunniga från olika samhällssektorer. Delegationen kan diskutera och bereda
omfattande frågor som gäller språk och språklagstiftning. Delegationen bistår justitieministeriet bland annat vid beredningen av berättelsen om tillämpningen av
språklagen.
De högsta laglighetsövervakarna, riksdagens justitieombudsman och statsrådets
justitiekansler, utövar tillsyn över tillgodoseendet av grundläggande fri- och rättigheter, inklusive språkliga rättigheter. Övervakningen av lagligheten i myndigheternas verksamhet omfattar bland annat tillsynen över att tjänstemännen fullgör
sina språkliga förpliktelser. Under åren 2004–2005, det vill säga efter ikraftträdandet av språklagen, har riksdagens justitieombudsman tagit emot cirka 60 och
statsrådets justitiekansler 9 klagomål som klassiﬁcerats som språkärende.

3.2.2 Förverkligande av de språkliga rättigheterna inom
den offentliga förvaltningen
I språklagen betonas förverkligandet av individens språkliga rättigheter i praktiken, vid kontakter med myndigheter och andra som sköter oﬀentliga uppgifter
samt i informationen till allmänheten.
Hittills har det inte gjorts heltäckande utredningar, om myndigheternas sätt att
omsätta medborgarnas språkliga rättigheter i praktiken. Den språkliga servicen har
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inte varit föremål för bedömning i exempelvis de årliga länsomfattande utvärderingarna av basservicen i kommunerna.124 Den utreddes inte heller i det mångåriga
kommunforskningsprogrammet som slutfördes år 2005.125
För tillfället saknas en kontinuerlig uppföljning av hur medborgarna upplever att
den språkliga servicen fungerar hos myndigheterna, även om det i vissa förfrågningar om medborgarnas belåtenhet med den oﬀentliga servicen ställts enstaka
frågor om språklig service.126 För närvarande torde den invånarenkät, som utfördes i elva tvåspråkiga kommuner år 2004, samt undersökningen i Helsingfors och
Nylands sjukvårdsdistrikt om service på eget språk, vara de mest omfattande undersökningar som gjorts ur kundperspektiv.127

Tills vidare har i första hand separata utvärderingar och enstaka
kartläggningar, utförda av enskilda myndigheter, stått modell och gett
konkreta verktyg för olika språkliga lösningar. 128

3.2.2.1 De språkliga rättigheterna i statens och kommunernas förvaltning
Ministerier och andra tvåspråkiga statliga myndigheter skall vara kapabla att handlägga ärenden på både ﬁnska och svenska. Följaktligen har ﬂera myndigheter målmedvetet tagit upp språkservicen i verksamhetsstrategier, resultatavtal och övrig
dokumentation, som styr verksamheten.
I tvåspråkiga kommuner och samkommuner känner ledningen och de anställda som
har ständiga kundkontakter vanligtvis till, att service skall organiseras och tillhandahållas på kommunens och samkommunens båda språk. Vid exempelvis tvåspråkiga ämbetsverk, där direkta kundkontakter ofta är sporadiska, har skyldigheten
att ge service på både ﬁnska och svenska däremot inte uppfattats lika klart.
Såväl de statliga myndigheterna som de tvåspråkiga kommunerna tillhandahåller vanligtvis service jämsides på ﬁnska och svenska. En del myndigheter har emellertid inom sina organisationer grundat avskilda enspråkiga avdelningar eller enheter.129 På sista tiden har frågan om att bilda nya enspråkiga enheter varit aktuell,
bland annat inom hälsovården i tvåspråkiga kommuner i Mellannyland.
I samband med den nya språklagstiftningen har myndigheter och organisationer
i bland annat samprojekt utrett sin språkliga situation.130 Dessutom har det grundats nätverk och arbetsgrupper för att stödja utvecklingen av den språkliga servicen.131 Justitieministeriet har gett rekommendationer samt utbildat och informerat om språklagstiftningens tillämpning. Flera ministerier har gett anvisningar om
hur de språkliga rättigheterna skall beaktas inom deras eget förvaltningsområde.
Finlands Kommunförbund har instruerat och informerat kommunerna om språklagstiftningen.132 I en del kommuner har språkförbindelser utarbetats och förslag
till åtgärder gjorts samt beslut tagits om den språkliga servicen.133 I några stora
kommuner har språkstadgan reviderats. Flertalet kommuner har veterligen inte
utarbetat en särskild språkstadga eller infört bestämmelser om språket i sin förvaltningsstadga, utan lämnat beslutsrätt om eventuella språkbestämmelser till de
enskilda organen i kommunen.
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Språket i lagstiftning och information
Medborgarna har rätt att ta del av innehållet i publikationer som ministerier, statliga kommittéer, arbetsgrupper eller andra organ utger. Enligt lagen skall publikationer med lagförslag och betänkanden som publiceras på ﬁnska alltid innehålla ett
sammandrag samt den föreslagna lagtexten på svenska. Enligt justitieministeriets
kartläggning innehöll dock bara var femte av ministeriernas publikationer ett sammandrag samt den föreslagna lagtexten på svenska.134

Tvåspråkiga myndigheter skall informera allmänheten på ﬁnska och
svenska så att hela befolkningens behov av information tillgodoses, även
om allting som publiceras inte behöver ges ut i samma utsträckning på
båda språken.

År 2004 publicerade ﬂertalet ministerier sina års- eller verksamhetsberättelser antingen på båda språken eller på ﬁnska med ett sammandrag på svenska. Vart fjärde ministerium gav dock ut berättelsen enbart på ﬁnska. År 2003, då språklagen
inte ännu trätt i kraft, publicerade ministerierna i genomsnitt cirka 40 procent av
pressmeddelandena även på svenska, medan motsvarande andel år 2005 var cirka
55. Under perioden 2003–2005 var skillnaderna mellan de enskilda ministerierna
emellertid rätt stora. En del ministerier publicerade sina pressmeddelanden till 95
procent på svenska medan andra publicerade knappt 30 procent.135
Sådan information som är väsentlig för individens liv, hälsa och säkerhet samt för
egendom och miljö skall ges på båda nationalspråken i hela landet. Detta gäller bland
annat vid händelser som väcker farhågor bland befolkningen. Ryktet om mjältbrandssmitta år 2001 och faran för den smittosamma sjukdomen SARS år 2003
är exempel på händelser då allmänheten samtidigt skall få information på båda
språken i hela landet. Efter Asien-katastrofen i december 2004 fungerade informationen inte genast, utan den gavs bland annat senare på svenska under de första
dagarna. Därefter har myndigheterna emellertid höjt informationsberedskapen på
både ﬁnska och svenska.136
Av en utredning hösten 2005 framgick att alla utom två av landets tvåspråkiga
kommuner hade information till allmänheten på webben på både ﬁnska och svenska.
Dessutom fanns informationen vanligtvis i samma utsträckning på båda språken.137 Även alla ministerier och de ﬂesta statliga ämbetsverk har grundläggande
väsentlig information på både ﬁnska och svenska på sina webbsidor, bland annat
tjänstemännens kontaktuppgifter, alfabetisk sakregister och information om aktuella ärenden. Däremot ﬁnns bakgrundsdokument vanligtvis enbart på ﬁnska,
ibland med ett referat och kontaktinformation på svenska.
Tvåspråkiga myndigheter skall publicera sina meddelanden och kungörelser till
allmänheten på ﬁnska och svenska. Myndigheterna bestämmer själva vilka mediakanaler de använder, men de skall inte utgå från att svenskspråkliga läser ﬁnskspråkiga tidningar och tvärtom. Det har förekommit att myndigheten exempelvis
i en ﬁnskspråkig annons har meddelat att annonsen kan hittas på svenska endast
på dess webbplats.
Myndigheterna skall annonsera om lediga arbetsplatser på så sätt, att annonsen
når både ﬁnsk- och svenskspråkiga läsare. Annonser om lediga arbetsplatser skall
publiceras samtidigt på båda språken exempelvis i dagstidningar eller på myndighe37

tens webbplats. Ofta publiceras tjänsteannonser dock bara på ﬁnska, även då de
skall publiceras på båda språken, till exempel då arbetsuppgiften förutsätter kunskaper i både ﬁnska och svenska. Informationen om behörighetsvillkor eller om
vilka kunskaper uppgiften i praktiken förutsätter är dessutom ofta bristfällig eller
felaktig i såväl ﬁnsk- som svenskspråkiga platsannonser. En platssökande kan ha
svårt att förstå vilka språkkunskapskrav ligger bakom exempelvis följande mening
i en platsannons: Språkkraven framgår av språklagen.138

Språket i handlingar, vid möten och kundkontakter
Klienten har rätt att av en tvåspråkig myndighet få på det egna språket beslut och andra
handlingar som gäller honom eller henne, det vill säga på det språk som han eller hon
har lämnat uppgifter eller gjort sin ansökan. På basis av uppgifter som justitieministeriet tagit del av och händelser som behandlats i medierna har exempelvis
skattekort, skattebeslut, meddelande om utsökning och förhörsprotokoll hos polisen inte alltid avfattats på klienten språk. Det har dessutom hänt att en klient
har rekommenderats att skriva ansökan eller fylla i blanketten på ﬁnska, för att
utslag skall kunna garanteras inom rimlig tid.139 Problemen beträﬀande språket i
handlingar gäller främst svenska språket.
Myndigheternas blanketter är antingen tvåspråkiga eller ﬁnns separat på ﬁnska
och svenska. Enligt justitieministeriets uppgifter ﬁnns svenskspråkiga blanketter emellertid inte alltid framsatta för kunderna. Konsekvensen kan bli att även
kunder, som helst vill skriva sin ansökan på svenska, gör det på ﬁnska för att de
inte själva separat vill be om en svenskspråkig blankett. Fördelen med den elektroniska kommunikation är att många myndigheter numera har information på
sina webbplatser om olika ärenden och om hur de inleds, samt lämpliga blanketter
på både ﬁnska och svenska. Dessutom har det grundats ﬂera portaler, myndigheters gemensamma webbplatser, där medborgarna kan hitta information och också
blanketter för olika ändamål på ﬁnska och svenska.140
I statsrådet, statliga kommittéer och liknande organ, samt i de olika organen i
tvåspråkiga kommuner har medlemmar enligt språklagen rätt att använda ﬁnska eller svenska vid möten, samt i skriftliga yttranden eller ställningstaganden till protokoll.
I praktiken tillämpas lagstiftningen dock inte alltid till denna del. Enligt praxis
används vanligtvis endast ﬁnska i till exempel statliga arbetsgrupper även om det
vore möjligt att använda båda språken. I olika kommunala organ i tvåspråkiga
kommuner, där svenska är majoritetens språk, talar däremot medlemmarna i regel
sitt eget språk på möten. Mötesspråket varierar emellertid från kommun till kommun och från en kommunal nämnd till en annan. I de kommuner där svenskan
är minoritetens språk har det blivit vanligt att svenskspråkiga medlemmar avstår
från rätten att tala sitt eget språk i ett tvåspråkigt organ.141

Jag orkar inte mera hålla fast vid mitt språk när följden blir att jag själv får
tolka det jag säger och därefter sitta dubbelt så länge på möten.
Förtroendevald i tvåspråkig kommunal nämnd
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I samband med uppföljningen av verkställigheten och tillämpningen av språklagstiftningen samt av artiklar i dagspressen har det framgått att svenskspråkiga
relativt ofta blir utan service på svenska vid muntliga kontakter med tvåspråkiga
myndigheter. Kunder har uppmanats byta språk vid kontakter med bland annat
statens ämbetsverk, kommunal hälsovård eller polis. På motsvarande sätt har kunden inte kommit vidare i telefonen eller vid disken hos en tvåspråkig myndighet,
om han eller hon stått fast vid rätten att få service på sitt eget språk. Det ﬁnns
dessutom brister i den språkliga servicen vid vissa serviceföretag som sköter offentliga uppgifter, exempelvis vid kommunala bostadsbolag och på stationer som
sköter registrering av bilar.142

Språklig mångsidighet inom förvaltningen
Arbetsspråket vid tvåspråkiga myndigheter är vanligtvis majoritetsspråket i ämbetsdistriktet eller i kommunen. Om det är ändamålsenligt kan arbetsspråket
också vara minoritetens språk eller båda språken. Även andra språk kan användas,
beroende på situation och personalens språkkunskaper. Inom förvaltningen är det
numera vanligt att förbättra sina språkkunskaper eller att lära sig komma tillrätta
på det andra språket genom att tala det med sina arbetskamrater. Arbetsspråket
hos en tvåspråkig myndighet får emellertid inte påverka kundens rätt att i sitt ärende
bli betjänad på och få beslut på sitt eget språk. Hos en tvåspråkig myndighet går det
med andra ord inte att använda arbetsspråket som förevändning för att till exempel ett beslut har skrivits på ett annat än kundens eget språk.
Skriftväxlingen mellan stat och kommun sker mest på ﬁnska. Sin skriftväxling
med kommuner skall centralförvaltningen emellertid sköta på det språk som är
majoritetens språk i respektive kommun. Centralförvaltningen skall med andra
ord använda ﬁnska i kontakter med kommuner med ﬁnska som majoritetens språk
och svenska vid kontakter med kommuner med svenska som majoritetens språk.
Dessutom skall den se till att material som skickas till tvåspråkiga kommuner ﬁnns
på både ﬁnska och svenska. Samma gäller tvåspråkiga regionala myndigheter,
inom vilkas område det ﬁnns kommuner med olika språk eller tvåspråkiga kommuner. Enligt utredningar och uppgifter som justitieministeriet tagit del av ﬁnns
det språkliga brister i den svenskspråkiga skriftväxlingen från centralförvaltningen till tvåspråkiga regionala myndigheter. Som en följd av detta är regionala och i
sista hand lokala myndigheter ofta tvungna att på egen hand översätta material.
De totala kostnaderna för översättning av samma material på många olika håll kan
följaktligen bli höga.

Säkerställande av nödvändiga språkkunskaper
Enligt lagen om de språkkunskaper som krävs av oﬀentligt anställda skall myndigheten se till att tjänstemännen innehar de språkkunskaper som behövs i en
viss uppgift. Lagen ställer inte krav på att alla anställda skall behärska ﬁnska och
svenska. Det väsentliga är att språkkunskaper ﬁnns där de behövs hos tvåspråkiga
myndigheter.
Vid de tvåspråkiga myndigheterna känner man väl till att det exempelvis inom
kundtjänsten skall ﬁnnas service på både ﬁnska och svenska. Flera myndigheter
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har följaktligen också börjat utreda personalens språkkunskaper samt behovet av
språkkunskaper. Trots detta har få myndigheter hittills systematiskt kartlagt sina
uppgifter med tanke på språkkunskaper eller fastställt vilka och hurudana språkkunskaper det behövs i en viss uppgift eller tjänst. Dessutom har i justitieministeriets uppföljning framkommit att det vid anställning inte alltid fästs uppmärksamhet vid sökandes språkkunskaper, fastän den lediga arbetsuppgiften i praktiken
kräver språkkunskaper. Dessutom kommer anställdas språkkunskaper inte heller
alltid till nytta vid fördelning av arbetsuppgifter.
I praktiken är det bara oﬃciella språkintyg som gäller då formell behörighet
ﬁnns för en tjänst, inte nödvändigtvis den verkliga kontrollerade
språkkunskapen. Oﬃciella krav och faktiska krav är i svår obalans. Systemet
bygger på en inoﬃciellt godkänd rutin att se mellan ﬁngrarna.
Person i chefsställning

För att medborgarnas språkliga rättigheter skall kunna tillgodoses har många tvåspråkiga myndigheter under de senaste åren anställt informatörer för den svenskspråkiga informationen. Hos såväl statliga som kommunala myndigheter har
dessutom anställts ﬂera översättare. Myndigheterna anlitar emellertid också ofta
utomstående översättare eller översättningsbyråer.143
Utgångspunkten för den språkliga servicen är att det skall ﬁnnas behövliga
språkkunskaper hos tvåspråkiga myndigheter och att språkperspektivet skall vara
integrerat i arbetsprocessen. Anställda inom kundtjänsten, exempelvis i telefonväxeln eller vid mottagningsdisken hos en tvåspråkig myndighet, behöver ofta
kunskaper i ﬁnska och svenska och ibland även i andra språk. Tjänstemän som
kontaktas av medborgare och media behöver vanligtvis kunskap i både ﬁnska och
svenska. Anställda som sköter anställningsärenden, som planerar webbplatser och
portaler, som ansvarar för publikationsverksamheten eller som uppdaterar information har ofta nytta av att kunna både ﬁnska och svenska, eftersom de vanligtvis
kommer i kontakt med båda språken i sitt arbete.
Enligt justitieministeriets uppföljning förefaller ansvaret för den svenska servicen ofta vara hos några få personer eller grupper, men denna tilläggsuppgift
är inte alltid klart fastställd. På många arbetsplatser är det dessutom vanligt att
svenskspråkiga tjänstemän förväntas vara experter i språkfrågor, oberoende av deras egentliga arbetsuppgifter och kunskaper. Följden kan bli att myndigheternas
satsningar för god och fungerande service på båda språken blir slumpmässig och
osystematisk.
Flertalet statliga och kommunala tvåspråkiga myndigheter har behandlat sin
språkliga service under de senaste åren. En del har inlett kartläggning av hur servicen fungerar på båda språken. Andra har utrett personalens språkkunskaper.
Några myndigheter har granskat sin språkliga service ur kundperspektiv. Det har
också ordnats ﬂera språkkurser för statens och kommunernas tjänstemän. Flera
myndigheter har anställt egna språklärare på hel- eller deltid.144 Såväl ledningen
som anställda på olika nivåer har deltagit i språkkurser. Personliga språktillägg är
aktuella vid många myndigheter. Vissa myndigheter betalar eller har nyligen börjat
betala språktillägg åt sina anställda, andra har däremot nyligen frångått särskilda
språktillägg.
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Motivationen för studier i svenska har tilltagit, exempelvis bland hälsovårdspersonal.145 Samtidigt värdesätter arbetsgivare arbetstagares språkkunskaper.146

Språklagen har satt igång många viktiga processer för att förbättra
medborgarnas möjligheter att få service på båda nationalspråken. Därför
borde myndigheten på eget initiativ signalera sin beredskap för detta.
Språkaktör

3.2.2.2 De språkliga rättigheterna inom social- och hälsovården
Inom social- och hälsovården bör personliga behov och rättigheter, inklusive de
språkliga, stå i centrum. Språket har såväl en verbal som en emotionell dimension,
särskilt i en situation, där människan är fysiskt eller psykisk svag, känner sig utsatt eller utelämnad.147 Språket är en viktig del av vår identitet och inger oss också
trygghet.148
I det här avsnittet behandlas huvudsakligen språket i vården och omsorgen samt
personalens språkkunskaper. Äldreomsorgen lyfts upp som exempel på en speciellt
viktig sektor inom social- och hälsovården med tanke på språkliga rättigheter.
Inom socialvården är målet för framtiden att trygga tillgången av kvalitativt hög
socialservice och att se över nuvarande strukturer. I såväl det nationella utvecklingsprojektet för det sociala området som i det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet betonas bland annat rätten till vård på eget språk samt tryggande av
servicesystemet inom vården och omsorgen.149
Kommunerna ansvarar för tryggandet av social- och hälsovårdstjänster. I folkhälsolagen, lagen om specialiserad sjukvård och socialvårdslagen ﬁnns bestämmelser
om hur kommuner och samkommuner skall tillhandahålla hälsovårdstjänster och
socialvård. I dessa lagar bestäms att såväl tvåspråkiga kommuner som tvåspråkiga
samkommuner skall tillhandahålla social- och hälsovårdstjänster, på både ﬁnska
och svenska, oberoende av om kommunen själv producerar tjänsterna eller köper
dem av privata serviceproducenter.150

I tvåspråkiga kommuner och tvåspråkiga samkommuner har kunden alltid
rätt till social- och hälsovård på kommunens båda språk. I enspråkiga
kommuner och enspråkiga samkommuner tillhandahåller myndigheterna
social- och hälsovård på kommunens eller samkommunens språk samt i
mån av möjlighet också på andra språk.

Bestämmelserna om kommunens skyldighet att ordna social- och hälsovårdstjänster kompletteras av bestämmelser i lagen om patientens rättigheter och lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Dessa lagar förpliktar myndigheterna att i vården och vid bemötandet av patienten eller klienten beakta kulturell
bakgrund och språk. Även enspråkiga kommuner skall sträva efter att ge vård och
bemöta klienten på modersmålet oberoende av vilket det är. Lagarna tillämpas på
social- och hälsovård som ordnas av såväl myndigheter som privata.
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I förvaltningsärenden som gäller patienten eller klienten skall myndigheterna
följa bestämmelserna i språklagen om rätten att använda, bli hörd och få expeditioner på ﬁnska eller svenska samt om rätten till tolkning vid användningen av dessa
språk.

Vid sjukdom eller då krafterna annars tryter är behovet av service på
eget modersmål speciellt stort. Därför är den språkliga servicen inom
social- och hälsovården särskilt viktig jämfört med andra kommunala
sektorer. 151

Myndigheternas syn på den språkliga situationen
För att förbättra den språkliga servicen inom social- och hälsovården har många
insatser gjorts under de senaste åren. Den kommunala språkindelningen har emellertid inte alltid beaktats inom social- och hälsovårdsförvaltningen. I det praktiska
arbetet har språket och språkkunskaperna uppmärksammats i varierande grad, exempelvis då arbetsuppgifter har fördelats och servicekedjor planerats.152
Uppfattningen om den språkliga vardagen inom social- och hälsovården grundar
sig för närvarande på myndigheternas sedvanliga uppföljning och enstaka redogörelser. Såväl inom den centrala statsförvaltningen som kommunernas intresseorganisation bedömer man att servicen i de tvåspråkiga kommunerna vanligtvis
fungerar tillfredställande på både ﬁnska och svenska. Enstaka missförhållanden
i den språkliga servicen bedöms närmast bero på bristen på personal och på bristande språkkunskaper.153 Det har emellertid framkommit ﬂera lokala och regionala skillnader beträﬀande språklig service. Allmänt taget anser myndigheterna
att servicen fungerar relativt bra på både ﬁnska och svenska i de tvåspråkiga kommunerna i Österbotten och i Åbolands tvåspråkiga skärgårdskommuner. I stora
tvåspråkiga kommuner, särskilt i Nyland och Åboland ser den språkliga servicen
inom social- och hälsovården däremot ut att vara relativt slumpmässig, främst när
det gäller service på svenska.154
På lokal nivå i kommunerna förhåller sig ledningen för social- och hälsovården
positivt till språkstrategier och handlingsprogram och ser optimistiskt på språksituationen inom sin enhet. Vid de tvåspråkiga sjukvårdsdistrikten deltar dessutom
en nämnd för den språkliga minoriteten i uppföljningen och utvärderingen av hur
den specialiserade sjukvården och utbildningen av personalen sköts i distriktet. I
anslutning till det nationella utvecklingsprogrammet för det sociala området har
regionala verksamhetsplaner fastställts, där bland annat behovet av språklig service betonas.155

Regelbundna kartläggningar och förfrågningar borde göras bland
personal och klienter. Därigenom kunde felbedömningar om
språkkunskapsnivå och standard på servicen undvikas.

Social- och hälsovårdsministeriet följer med hur förvaltningsområdets mål verkställs och hur de lagstadgade uppgifterna utförs i kommunerna. Dessutom verkar
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cial- och hälsovårdstjänster av god kvalitet. Uppföljningar och utvärderingar av
social- och hälsovården har dock vanligtvis inte gjorts på basis av språk. Få myndigheter registrerar till exempel klienternas modersmål. Således kan servicebehovet på olika språk bli oklart och uppskattningar av personalresurser svåra att göra.
Därför får ofta slumpen avgöra om tjänstemän och klienter med samma språk någonsin möts.156

Språket i vården och personalens språkkunskaper
Ett vanligt antagande är att modersmålet inte är särskilt viktigt för unga och arbetsföra, som kan både ﬁnska och svenska. Det har emellertid visat sig att åldern
inte är avgörande för hur olika människor upplever en situation där vårdpersonalen inte förstår hans eller hennes språk.157

Även en person som vanligtvis uppfattar sig som tvåspråkig, upplever
mindre trygghet i en speciellt sårbar situation om han eller hon dessutom
inte blir förstådd eller förstår andra. 158

Exempelvis i en tvåspråkig kommun i Mellannyland, med svenska som minoritetens språk, ansåg över hälften av det svenskspråkiga klientelet inom social- och
hälsovården, att deras språkkunskaper inte är tillräckliga för att föra en krävande
diskussion på ﬁnska. Motivationen och tilltron till hälsovården hade försvagats
bland annat i sådana fall där läkaren inte hade förstått patientens beskrivning av
symptom och patienten inte hade förstått vad läkaren avsett beträﬀande medicinen. Därefter hade ﬂera vänt sig till en annan läkare. Genom bättre språkligt
samförstånd mellan patient och läkare kunde upprepade besök i samma ärende
eventuellt undvikas och kostnaderna följaktligen bli lägre.159
Det har av enkäter och uppföljningar framgått att det vanligtvis är personalens
språk som används vid första kontakten i telefonen eller vid mottagningsdisken.
Det är inte heller alltid säkert, att den som därefter vårdar patienten kan ge service
på patientens språk, även om kommunen eller samkommunen är tvåspråkig.

Det är oftare patientens kunskaper i vårdpersonalens språk som är
avgörande i vårdsituationen än patientens rätt till service på eget
språk. 160

I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt uppgav cirka 70 procent av de svenskspråkiga patienterna att de inte hade blivit mottagna av personal som talade deras modersmål. Situationen varierade emellertid från sjukhus till sjukhus. På ett
sjukhus hade 97 procent av patienterna mottagits på sitt modersmål och på ett
annat var andelen 19 procent.161 Däremot svarade 90 procent av klienterna i en
undersökning i Österbotten, på det tvåspråkiga centralsjukhuset i Vasa, att de
inte har upplevt språksvårigheter vid samtal med personalen, men några var missnöjda med servicen på ﬁnska. De tyckte att personalen inte kunde tillräckligt bra
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ﬁnska.162 På Åbo centralsjukhus är största delen av klienterna ﬁnskspråkiga. Där
har man strävat efter att tillhandahålla den svenskspråkiga servicen med hjälp av
ett nätverk av kontaktpersoner.163 Åbolands sjukhus förutsätter för sin del att personalen har goda kunskaper i såväl ﬁnska som svenska. Sjukhuset har utvärderat
sin språkliga service.164
På grund av brist på språkkunnig personal är det ofta svårt för myndigheterna
att tillhandahålla vård på svenska, speciellt inom mentalvården och barnpsykiatrin,
missbrukarvården samt barnskyddet och -dagvården. På ﬂera håll är det dessutom
svårt att ordna till exempel svenskspråkig krishjälp, familjerådgivning eller plats
i svenskspråkigt familjehem. På många orter saknas även svenskspråkig vård för
missbrukare. Det ﬁnns i Finland endast en institution som ger missbrukarvård på
svenska.165 I ﬂera tvåspråkiga kommuner ﬁnns dessutom brist på svenskspråkig
dagvårdspersonal. Däremot torde den lagstadgade servicen för utvecklingsstörda,
som till stor del tillhandahålls på svenska av en samkommun, i stort sett täcka
servicebehovet på svenska. Däremot är bristen på boendeservice inom bland annat
handikappomsorgen uppenbar.
Inom hälso- och sjukvården fördelas personalens arbetsuppgifter i första hand
på basis av yrkeskunskap. Språkkunskaperna kommer ofta i andra hand. Personalen uppfattar ofta språket som en behovsfråga. Detta betyder att bara då klienten
uttryckligen inte förstår det andra språket och det ﬁnns risk för att budskapet
inte når fram talar personalen klientens språk. Med andra ord glömmer personalen
ofta klientens lagliga rätt till service på sitt eget språk i en tvåspråkig kommun, som
gäller oberoende av ålder, hälsotillstånd eller kunskaper i det andra språket.166
För kommunikationen mellan vårdpersonalen är språket i patienthandlingarna
viktigt. Detta gäller även patienten, som har rätt till muntlig och skriftlig information om sin hälsa på sitt eget språk. Det här förutsätter i praktiken att handlingarna bör ﬁnnas på patientens språk. I fyra tvåspråkiga sjukvårdsområden med ﬁnska
som majoritetens språk inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt trodde
emellertid endast en tredjedel av personalen och de svenskspråkiga patienterna att
det i allmänhet är möjligt för patienten att få epikrisen på svenska. I ett tvåspråkigt sjukvårdsområde med svenska som majoritetens språk ansåg såväl personal
som både ﬁnskspråkiga och svenskspråkiga patienter att det i allmänhet är möjligt
för patienten att få epikrisen på sitt modersmål.167
Vårdanvisningar, broschyrer och blanketter ﬁnns inte heller alltid tillgängliga på
båda språken. Hälften av de tillfrågade svenskspråkiga patienterna på sjukhusen
inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt svarade att det alltid eller nästan
alltid var möjligt att få vårdföreskrifter på modersmålet.168 Beträﬀande skriftlig
information om olika sjukdomar faller ansvaret dessutom ofta i praktiken på privata organisationer, som dock inte är skyldiga och inte heller alltid publicerar anvisningar på båda språken.169

Till följd av den nya språklagstiftningen har ﬂera sjukhus och andra
vårdenheter ordnat såväl utbildning om de språkliga rättigheterna som
språkkurser för personalen för att bättre än hittills kunna garantera
service på både ﬁnska och svenska. 170

På ﬂera håll i tvåspråkiga kommuner och inom ﬂera sjukvårdsdistrikt har man under de senaste åren anställt utländska läkare och annan yrkespersonal. Många av
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dessa har bristande kunskaper i såväl ﬁnska som svenska, vilket ofta kräver speciallösningar, till exempel tolkning.171
Över hälften av 40 patientombudsmän, som deltog i en enkät, uppgav att språket inte är en väsentlig faktor på deras arbetsplats. Dessutom uppgav ﬂertalet att
de sällan eller aldrig har stött på frågor om patientens språkliga rättigheter eller
personalens språkliga skyldigheter. Hälften av dessa ombudsmän ansåg att personalen känner arbetsplatsens språkliga skyldigheter bra, medan resten ansåg att
personalen känner dem i någon mån eller dåligt. Många konstaterade att svenskspråkiga vanligtvis stävar efter att anpassa sig till personalens språkkunskaper,
även då de känner sina språkliga rättigheter. Dessutom framgick av enkäten att
det hade funnits situationer där patienter inte vågat tala svenska för att de varit
rädda för att språket inverkar negativt på vården. Flera patientombudsmän hade
också behandlat frågor beträﬀande tolk till patienter som varken kunde ﬁnska eller svenska. Klagomål om bristande kunskaper i ﬁnska hos utländska anställda
hade även registrerats.172
Patientombudsmannen innehar en viktig roll. Det är emellertid oklart hur väl
personalen i allmänhet känner till, att patienten kan vända sig till patientombudsmannen på sitt eget språk. Över hälften av personalen vid fyra tvåspråkiga sjukhusområden visste inte om patientombudsmännen ger service på båda språken.173
Inte heller Patientförbundet har fört särskild statistik över språkfrågor. Språkproblem kan emellertid ha funnits bakom patientklagomål som registrerats som klagomål beträﬀande personalens bemötande.174
Kommunernas socialombudsmän tar för sin del bland annat hand om frågor och
klagomål beträﬀande den kommunala socialvården. År 2004 kontaktades socialombudsmännen i Södra Finlands län av närmare 7 000 medborgare. Frågorna gällde främst behandlingen av utkomststöd samt information och rådgivning beträffande den sociala tryggheten. Av socialombudsmännens årliga rapporter framgår
inte om frågor om den språkliga servicen varit aktuella.175

Språket i äldreomsorgen
Äldreomsorgen ordnas som en del av de allmänna social- och hälsovårdstjänsterna.
För närvarande tillgodoses de språkliga rättigheterna inte alltid inom äldreomsorgen.176

Äldre personer med nedsatt funktionsförmåga kan ofta vara helt
beroende av andras hjälp och språkkunskaper för att inte på grund av sitt
språk bli marginaliserade.

Språket är särskilt viktigt inom den institutionella vården, som pågår tjugofyra
timmar i dygnet. Detta gäller särskilt äldreomsorgen i stora tvåspråkiga kommuner där vårdplatsen ofta är slumpmässig och där i genomsnitt ﬂera personer vårdas på hälsovårdscentralernas bäddavdelningar än i mindre kommuner. För tillfället kan små tvåspråkiga kommuner i allmänhet ordna såväl hemservice som vård
på kommunens institutioner för äldre personer på klientens språk. Oftast uppstår
språkproblem inte förrän personen tas in på sjukhus på en annan ort med ett an-
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nat språk.177 Klientens språk borde även inom den specialiserade sjukvården och på
stora sjukhus beaktas i större utsträckning.178
I synnerhet om klienten lider av demens kan språksvårigheter mellan personal
och klient leda till depression, irritation, även aggressivitet och risk för utanförskap. Av en undersökning som gjordes i Sverige framgick att personer som tidigare
behärskat både ﬁnska och svenska till följd av demens hade förlorat svenskan, som
de hade lärt sig senare. Samma torde gälla oberoende av språk. Enligt uppskattning
kommer det att ﬁnnas totalt 150 000 dementsjuka i Finland år 2030. Av dessa
kommer uppskattningsvis 11 000 att vara svenskspråkiga.179
I många tvåspråkiga kommuner i till exempel Österbotten ﬁnns det en stor
grupp, främst äldre personer, som inte behärskar det andra språket i kommunen.
Den allmänna uppfattningen är dock att äldreomsorgen fungerar tillfredställande
på både ﬁnska och svenska i dessa kommuner eftersom medvetenhet om språkets
betydelse ﬁnns bland beslutsfattare, tjänstemän och invånare.180
I många små tvåspråkiga kommuner bedömer man att samordningen av äldreomsorgen fungerar smidigt tack vare bland annat korta avstånd och goda sociala kontakter på orten. Beslutsfattare och tjänstemän som bor på orten känner
ofta klientens situation och har förståelse för klientens språkliga behov. Även om
medvetenheten om kommuninvånarnas språkliga rättigheter är större i vissa kommuner kan det däremot ändå vara svårt att tillhandahålla andra vårdformer än
hemservice och institutionsvård. Samarbetet med andra tvåspråkiga kommuner
har därför blivit vanligare inom äldreomsorgen.181
I huvudstadsregionen är det särskilt svårt att tillhandahålla service på svenska
på grund av bristen på språkkunnig personal.182 Som en följd av detta har de sociala
myndigheterna försökt lösa frågan genom att bland annat se till att åtminstone det
första besöket hos en äldre alltid görs av en person som talar klientens språk. Därefter har hemservicen inte alltid kunnat ordna vård på klientens språk.183 Bristen
på långvårdsplatser för personer med svenska som modersmål är även uppenbar
i huvudstadsregionen.184 Privata hem för åldringar har kunnat ge vård på svenska
men framtiden är oviss beträﬀande ﬂera hem bland annat i Helsingfors. De aktuella planerna på att över lag öka vården av äldre i hemmet kräver med andra
ord särskilda ansträngningar för att garantera hemservice på eget språk. Antalet
svenskspråkiga över 65 år i Helsingfors är cirka 10 000 och antalet kommer märkbart att öka under de följande 15 åren.185
Det totala antalet äldre kommer att stiga i vårt land. Procentuellt sett kommer
antalet svenskspråkiga äldre att stiga allra mest. Efterfråga på språkkunnig personal och behov av äldreomsorg på både ﬁnska och svenska kommer att bli allt mer
aktuella. Myndigheterna bedömer dessutom att det i framtiden också kommer att
ﬁnnas problem inom äldrevården på landsbygden, på samma sätt som i de stora
städerna redan nu.186

3.2.2.3 De språkliga rättigheterna i undervisning och annan
bildningsverksamhet
Lagstiftningen om utbildning och bildningsverksamhet
Bestämmelserna om skolornas undervisningsspråk och om undervisningen i modersmålet och det andra inhemska språket ﬁnns i utbildningslagstiftningen, bland
annat i lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om yrkesutbild46

ning samt yrkeshögskolelagen. Bestämmelserna om språkundervisning i sådan
universitetsutbildning som är en del av bildningsverksamheten ﬁnns i universitetslagen. Timfördelningen och grunderna för läroplanen fastställs skilt för varje
utbildningsform.
Det ﬁnns också lagstiftning om bildningsverksamhet. Vissa lagar som reglerar
bildningsverksamheten, såsom bibliotekslagen, innehåller också bestämmelser om
språk.

Nationalspråken i den grundläggande utbildningen
Den grundläggande utbildningen i Finland sker huvudsakligen på ﬁnska eller svenska. Andra språk som undervisningsspråk behandlas i avsnitt 3.3.
Kommunen ansvarar för den grundläggande utbildningen och den kan ordna
utbildningen antingen själv eller tillsammans med andra kommuner eller skaﬀa
utbildningen av någon annan arrangör som har beviljats utbildningstillstånd, till
exempel en registrerad förening, en stiftelse eller staten. Kommunen ansvarar även
för förskoleundervisningen, som den också kan skaﬀa av andra tjänsteproducenter,
till exempel privata barndaghem.
Varje elev har rätt till undervisning på sitt eget språk. Undervisningsverksamheten har traditionellt organiserats på språkliga grunder så att skolorna är antingen
ﬁnsk- eller svenskspråkiga. År 2004 uppgick antalet grundskolor till 3 168 och
bland dem fanns det 306 svenskspråkiga skolor. Därtill fanns det 27 ﬁnskspråkiga
och fem svenskspråkiga privata läroanstalter som tillhandahöll både grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

En kommun där det bor både ﬁnsk- och svenskspråkiga elever är skyldig
att ordna grundläggande utbildning skilt för båda språkgrupperna.
Skyldigheten påverkas inte av kommunens språkliga status. I praktiken
är tillgången till undervisning på det andra språket i enspråkiga
kommuner dock beroende av bland annat antalet elever med det andra
språket som modersmål.

I tvåspråkiga kommuner ﬁnns det i allmänhet både ﬁnskspråkiga och svenskspråkiga skolor. I vissa fall ordnar ﬁnskspråkiga och svenskspråkiga skolor som verkar
i samma utrymmen delvis gemensam undervisning för sina elever. I praktiken kan
dylika arrangemang innebära att undervisning ges på två språk eller på ett annat
språk än skolans undervisningsspråk, vilket i viss mån inskränker elevens rätt att
få undervisning på sitt eget språk.
Långa avstånd till skolan och ett i framtiden allt glesare skolnät kan för både
ﬁnsk- och svenskspråkiga elevers del leda till en situation där elevernas föräldrar i
första hand väljer den skola som är belägen närmast hemmet även om den inte ger
undervisning på elevens språk. I sådana fall kan utvecklingen av det egna språket
bli lidande.
Både de ﬁnskspråkiga och de svenskspråkiga skolornas storlek varierar, men i
genomsnitt är de svenskspråkiga skolorna dock mindre än de ﬁnskspråkiga. Bland
de ﬁnskspråkiga skolorna ﬁnns ﬂera stora skolor än bland de svenskspråkiga.187
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Jämfört med de ﬁnskspråkiga skolorna påverkas kvaliteten på undervisningen i de
svenskspråkiga skolorna regionalt av bristen på behöriga svenskspråkiga klasslärare188, framför allt i södra Finland och på Åland. På ett mer allmänt plan påverkas
undervisningens kvalitet även av bristen på ämneslärare och uppdaterat läromaterial.
Utgångspunkten för undervisningsspråket i grundskolan är elevens eget språk.
I undervisningen ingår också undervisning i elevens eget språk inom läroämnet
modersmål och litteratur. Minimiantalet undervisningstimmar i modersmålet är 42
årsveckotimmar. De elever som har något annat modersmål än ﬁnska eller svenska
får undervisning i det egna modersmålet. Detta behandlas i avsnitt 3.3.
Grundutbildningen i de ﬁnländska skolorna är språkbetonad. Utöver modersmålet studerar varje elev åtminstone två andra språk av vilka det ena skall vara det
andra inhemska språket. Över lag läser svenskspråkiga elever mera ﬁnska än vad
ﬁnskspråkiga elever läser svenska. De elever som läser svenska som modersmål
väljer oftast ﬁnska som det första språket efter modersmålet: 80 procent av eleverna läser ﬁnska från och med tredje klass och resten, 20 procent, från och med
femte klass. Av de elever som läser ﬁnska som modersmål väljer däremot nästan
90 procent engelska som det första språket efter modersmålet och inleder därför
studier i svenska i ett senare skede, senast i sjunde klass.189 Antalet veckotimmar i
det andra inhemska språket varierar således mellan sex årsveckotimmar enligt den
kortaste B1-lärokursen och 16 årsveckotimmar enligt den längsta A1-lärokursen i
grundskolan.

Undervisningen i nationalspråken vid gymnasierna och inom
yrkesutbildningen
Tillhandahållandet av gymnasieutbildning baserar sig på tillstånd som beviljas av
undervisningsministeriet. Den som anordnar gymnasieutbildning kan vara en
kommun, samkommun, en registrerad sammanslutning eller en stiftelse. I tillståndet bestäms bland annat undervisningsspråket. År 2004 tillhandahöll sammanlagt
404 läroanstalter gymnasieutbildning, varav 32 gav undervisning på svenska.
Den som upprätthåller en yrkesläroanstalt kan vara en kommun eller också en
samkommun, en registrerad förening, en stiftelse eller ett statligt aﬀärsverk. Antalet yrkesutbildningsanstalter uppgår till 185, varav 15 har svenska som undervisningsspråk. Dessutom ﬁnns det några läroanstalter som har ﬁnska och svenska
som undervisningsspråk.
Den undervisning i modersmålet och det andra inhemska språket som ingår i
både gymnasieundervisningen och yrkesutbildningen följer långt samma principer som inom den grundläggande utbildningen. Studeranden får själv välja om
han eller hon vill genomföra sina gymnasiestudier eller yrkesinriktade studier på
ﬁnska eller svenska. Till följd av större ﬁnskspråkigt utbud väljer svenskspråkiga
studerande ofta en ﬁnskspråkig läroanstalt.
I gymnasiet ges minst 228 timmar undervisning i ämnet modersmål och litteratur.
År 1994 skedde det en nedskärning med en tredjedel av antalet timmar i det andra
inhemska B-språket i grundskolan, vilket återspeglas i utgångsnivån för gymnasiestudier. Samtidigt sänktes nämligen antalet veckotimmar i det andra inhemska
språket även i gymnasiet så att det obligatoriska antalet veckotimmar i A-språket
är minst 226 timmar och i B-språket minst 190 timmar. Utöver minimiantalet tim-
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mar är det möjligt att genomgå fördjupningskurser, vilket ökar valmöjligheterna
i fråga om språkundervisning. Nedskärningen av minimitimantalet har beaktats i
de mål för undervisningen, som deﬁnieras i grunderna för läroplanen.
Yrkesutbildningen innehåller minst fyra studieveckor studier i modersmålet. När
undervisningsspråket är ﬁnska ingår i studierna en studiehelhet i svenska som
motsvarar en studievecka och när undervisningsspråket är svenska ingår en studiehelhet i ﬁnska som motsvarar två studieveckor. Utöver detta kan både modersmålet och det andra inhemska språket läsas som tillvalsämne.

Undervisningen i nationalspråken vid högskolorna
Bestämmelserna om universitetens undervisnings- och examensspråk ﬁnns i universitetslagen. Enligt universitetslagen är 13 av Finlands 20 universitet ﬁnskspråkiga, fem är tvåspråkiga och två är svenskspråkiga. Vid ﬁnskspråkiga universitet
studerar också svenskspråkiga och på motsvarande sätt ﬁnskspråkiga vid svenskspråkiga universitet. I syfte att utbilda ett för landets behov tillräckligt antal personer som kan svenska föreskrivs i universitetslagen att Helsingfors universitet
kan reservera en del av nybörjarplatserna för sökanden som kan svenska. Detta
gäller sådana läroinriktningar, där svensk undervisning ges endast vid Helsingfors
universitet. I praktiken sker den svenskspråkiga undervisningen och ﬁnns läromedlen antingen delvis eller huvudsakligen på ﬁnska och på andra språk.190 Detta
ställer högre krav exempelvis på de medicine och juris studeranden som skall genomföra sina studier på svenska, men som ändå måste tillägna sig den svenska
yrkesterminologin delvis på annat sätt än via undervisningen och läromaterialet.
Studerandena vid tvåspråkiga universitet har rätt att oberoende av undervisningsspråk använda det språk de valt, det vill säga ﬁnska eller svenska, till exempel i
sina tentamensvar.
Enligt yrkeshögskolelagen kan en kommun, samkommun, registrerad ﬁnländsk
sammanslutning eller stiftelse som av statsrådet beviljats tillstånd upprätthålla
en yrkeshögskola. Undervisningsspråket vid en yrkeshögskola kan vara antingen
ﬁnska eller svenska eller både ﬁnska och svenska enligt yrkeshögskoletillståndet.
Det ﬁnns sammanlagt 29 yrkeshögskolor av vilka 23 är ﬁnskspråkiga, tre svenskspråkiga och tre tvåspråkiga.
I universitets- och yrkeshögskoleundervisningen ingår förutom studier i modersmålet också studier i det andra inhemska språket. Den språkundervisning som
ingår i universitetsstudierna har betydelse med tanke på kunskaperna i ﬁnska och
svenska som utgör ett krav för vissa tjänster.

Är högskoleexamen enligt lag eller förordning behörighetsvillkor för
en statlig anställning, krävs vid tvåspråkiga myndigheter utmärkta
muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsmajoritetens språk inom
myndighetens ämbetsdistrikt samt nöjaktiga muntliga och skriftliga
kunskaper i det andra språket. Vid en enspråkig myndighet krävs utmärkta
muntliga och skriftliga kunskaper i myndighetens språk samt nöjaktig
förmåga att förstå det andra språket.
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En studerande som har fått sin skolutbildning och avlagt mogenhetsprov i högskola
på samma språk, antingen ﬁnska eller svenska, har visat att han eller hon har utmärkt förmåga att använda detta språk i tal och skrift. För provet i det andra inhemska
språket som ingår i universitetsstudierna eller för studierna i det andra inhemska
språket vid en yrkeshögskola kan studeranden få vitsordet god eller nöjaktig.

Beslutsfattandet om och resultaten av undervisningen i
nationalspråken
Statsrådet beslutar om antalet timmar i samtliga ämnen på olika utbildningsstadier. Senaste beslut om timantalet fattades innan språklagen hade trätt i kraft.
Antalet timmar i ﬁnska och svenska har således inte fastställts utgående från den
omfattning undervisningen i ﬁnska respektive svenska bör ha, för att eleverna
skall tillägna sig sådana språkkunskaper att de språkliga rättigheterna i grundlagen kan tillgodoses.
Utbildningsstyrelsen beslutar om grunderna för läroplanen, vilka innehåller målen för och innehållet i undervisningen. Ansvaret för läroplanerna i respektive skola och för ordnandet av undervisningen vilar på varje läroanstalt. Därför kan den
undervisning som genomförs enligt de riksomfattande läroplanerna variera något
från skola till skola och från kommun till kommun.
En utvärdering av inlärningsresultaten i svenska för elever i sista klassen i grundskolan gjordes senast våren 2001.191 Av resultaten framgick bland annat att skillnaden beträﬀande språkinlärningen var stor mellan dem som genomgått den
längre A-lärokursen och med dem som genomgått den kortare B-lärokursen. Särskilt de som hade genomgått lärokurs B hade i genomsnitt ganska anspråkslösa
kunskaper. Detta gällde framför allt muntlig färdighet. Det fanns dock skillnader
i inlärningsresultaten delvis mellan könen och delvis mellan regionerna: ﬂickorna
klarade sig i genomsnitt bättre än pojkarna, och de bästa resultaten uppnåddes i
södra och västra Finland. Elevernas attityder till läroämnet har stor betydelse för
studieframgången. Eleverna i grundskoleåldern betraktar överlag inte studierna i
svenska som viktiga. Detta syns i den svaga studiemotivationen.
Det gjordes också en motsvarande utvärdering av inlärningsresultaten i ﬁnska i
klass 9 år 2001.192 Det främsta målet för undervisningen i ﬁnska är att förse enspråkigt svenskspråkiga elever med tillräckliga kunskaper i ﬁnska, i både tal och
skrift, för att de skall kunna klara sig i vardagssituationer på majoritetens språk.
De bästa resultaten i ﬁnska nåddes beträﬀande muntliga kunskaper och hörförståelse. Också när det gäller ﬁnskan klarar sig ﬂickor något bättre än pojkar. Av utvärderingen framgår att det ﬁnns skillnader framför allt mellan elever som kommer
från enspråkigt svenskspråkiga familjer och elever som kommer från tvåspråkiga
familjer. De elever som kommer från tvåspråkiga hem ges möjlighet att studera
modersmålsinriktad ﬁnska, så kallad moﬁ. De elever som hade studerat detta ämne
ﬁck de bästa resultaten i ﬁnska vid utvärderingen. De svenskspråkiga eleverna ansåg sig ha användning för ﬁnskan också i fortsättningen och upplevde också att
de lyckats relativt bra i ämnet, men de tyckte inte heller att det andra inhemska
språket var ett intressant läroämne.
Det har inte gjorts motsvarande kartläggning av inlärningsresultaten i ﬁnska respektive svenska hos gymnasieelever. På grund av den proportionella bedömningsmetoden som tillämpas vid studentexamen ﬁnns inte information om faktiska
språkkunskaper eller eventuell utveckling av språkkunskaperna hos dem som av50

lagt studentexamen vid olika tillfällen. Enligt de observationer som studentexamensnämnden gjort återspeglas dock det språkval som görs redan i grundskolan
i studentexamen: majoriteten av de svenskspråkiga eleverna väljer det mer krävande provet enligt A-lärokursen i studentexamen och lyckas bra. De ﬁnskspråkiga
eleverna i grundskolan väljer oftast B-lärokursen som är kortare och avlägger i
studentexamen det prov i svenska som motsvarar den kortare lärokursen.
Våren 2004 ändrades gymnasielagen så att modersmålet blev det enda obligatoriska ämnet i studentexamen. Bland annat provet i det andra inhemska språket
avskaﬀades som obligatoriskt ämne. Enligt uppgift från undervisningsministeriet valde cirka nio procent av de elever som deltog i studentskrivningarna våren
2005 att inte skriva provet i det andra inhemska språket. Siﬀran inkluderar både
de elever som inte deltog i provet i ﬁnska och de elever som inte deltog i provet i
svenska. Eftersom det är möjligt att avlägga studentexamen i tre steg har det inte
varit möjligt att på basis av siﬀror från ett examenstillfälle följa med hur situationen för det andra inhemska språket utvecklas. Det har inte heller varit möjligt att
bedöma vilken betydelse valfriheten beträﬀande det andra inhemska språket har
för utvecklingen av elevernas språkkunskaper och förverkligandet av medborgarnas språkliga rättigheter.
I samband med att gymnasielagen ändrades godkände statsrådet ett uttalande
där statsrådet förbinder sig att bland annat även i fortsättningen främja utvecklingen av studierna i det andra inhemska språket. Statsrådet konstaterade att målet är att ge en positiv bild av tvåspråkigheten i vårt land och av betydelsen av
kunskaper i nationalspråken. I sitt uttalande förband sig statsrådet att i samband
med nästa beslut om timfördelning utreda möjligheten att öka antalet obligatoriska kurser i B-språket i gymnasiet och att tidigarelägga studierna i B-språket i
grundskolan. Statsrådet förband sig vidare att utveckla övriga åtgärder i syfte att
stödja det andra inhemska språket, till exempel språkbad och språkduschar. För att
trygga genomförandet av lagstiftningen som gäller nationalspråken är det viktigt
att följa utvecklingen av situationen.

Nationalspråken i den övriga bildningsverksamheten
Enligt bibliotekslagen är syftet med biblioteks- och informationstjänsterna vid
allmänna bibliotek att främja befolkningens lika möjligheter till bildning, litterära
och konstnärliga intressen, fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter
samt medborgerliga färdigheter, internationalisering och till livslångt lärande.
Den ﬁnskspråkiga och den svenskspråkiga befolkningens bildningsbehov har beaktats i bibliotekslagen som föreskriver att i tvåspråkiga kommuner skall vardera
språkgruppens behov beaktas enligt enahanda grunder. Litteratursamlingarna på
allmänna kommunala bibliotek i tvåspråkiga kommuner med svenska som majoritetsspråk består i medeltal till 70 procent av svenskspråkig litteratur, till 26 procent av ﬁnskspråkig litteratur och till fyra procent av litteratur på annat språk.
Samlingarna på de kommunala allmänna biblioteken i tvåspråkiga kommuner med
ﬁnska som majoritetsspråk består i medeltal till 74 procent av ﬁnskspråkig litteratur, till 18 procent av svenskspråkig litteratur och till åtta procent av litteratur på
annat språk.193
Fritt bildningsarbete i olika former arrangeras framför allt av kommuner och
samkommuner. Förutom dessa kan registrerade föreningar och stiftelser vara hu-
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vudmän för medborgarinstitut, folkhögskolor, utbildningscentraler, idrottsutbildningscentraler och sommaruniversitet. Läroanstalterna kan vara antingen enspråkiga eller tvåspråkiga. I lagstiftningen ﬁnns inga bestämmelser som särskilt skulle
trygga bildningsbehoven hos den ﬁnskspråkiga respektive den svenskspråkiga befolkningen även om en tvåspråkig kommun är skyldig att tillhandahålla tjänster
på både ﬁnska och svenska. Således händer det att verksamhet inom det fria bildningsarbetet, beroende på bland annat utbildningsarrangör och de språkliga förhållandena inom regionen, inte ﬁnns på båda nationalspråken.
Bildningsarbete stöds genom statsandelar som beviljas för olika verksamhetsformer. Till exempel beviljas enligt teater- och orkesterlagen stadsandel för sådana
teatrar och orkestrar som undervisningsministeriet godkänt såsom berättigade till
statsandelar, samt Svenska Teatern i Helsingfors och teatern Tampereen Työväen
Teatteri, som båda nämns skilt i lagen.

3.2.2.4 De språkliga rättigheterna i andras än myndigheters verksamhet
Bestämmelserna i lagstiftningen om ﬁnska och svenska är bindande främst för
myndigheterna. Uppgifter som traditionellt ankommer på myndigheter har dock
särskilt sedan 1990-talet genom olika arrangemang ålagts andra än myndigheter,
bland annat statliga och kommunala aﬀärsverk och bolag som ägs av dessa. Oﬀentliga
uppgifter har också förts över på privata bolag. Dessutom köper myndigheterna i
allt större utsträckning tjänster av privata serviceproducenter.

År 2004 sköttes i genomsnitt inemot 42 procent av den kommunala
basservicen, som även omfattar social- och hälsovården, genom andra
arrangemang än kommunens egen verksamhet. 194

De språkliga rättigheterna som tryggas i grundlagen skall tillgodoses oberoende
av hur förvaltningen ändras eller servicen ordnas. Därför förpliktar språklagen
till vissa delar statliga aﬀärsverk samt de bolag som producerar tjänster åt stat och
kommun när dessa tillhandahåller service eller sköter om informationen till medborgarna. Språklagen tillämpas också på tjänster som privata serviceproducenter tillhandahåller när dessa utför sådana uppgifter som föreskrivits för dem i lag eller
sköter myndighetsuppgifter, till exempel på basis av ett myndighetsbeslut eller
avtal. Ansvaret för att de språkliga rättigheterna i dessa fall blir tillgodosedda vilar emellertid på den myndighet som svarar för verksamheten. Myndigheten skall
försäkra sig om att kvaliteten på den språkliga servicen inte sjunker när funktioner
överförs på utomstående.
Möjligheterna att använda ﬁnska och svenska även om statliga funktioner privatiserats har dessutom tryggats med speciallagstiftning. Exempelvis posten skall
enligt lagen om posttjänster och bilregistercentralen enligt lagen om registrering av
fordon i sin serviceverksamhet följa språklagen.
Uppföljningen av hur de språkliga rättigheterna förverkligas i andras än myndigheters verksamhet försvåras bland annat av att det endast är myndigheter som är
skyldiga att utöva tillsyn över tillämpningen av lagen i sin verksamhet. Förverkligandet av de språkliga rättigheterna försvåras vidare av den privata verksamhetens
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karaktär som skiljer sig från den oﬀentliga verksamhetens. Förverkligandet av de
grundläggande fri- och rättigheterna är exempelvis inget centralt drag i verksamheten hos privata tjänsteproducenter. Därmed kan service och information som
ges på ﬁnska respektive svenska av misstag eller av ekonomiska skäl utebli. Därför
betonar språklagen särskilt beställarens ansvar för förverkligandet av de språkliga
rättigheterna även då beställaren skaﬀar tjänster av privata tjänsteproducenter. En
tvåspråkig kommun skall exempelvis som beställare av grundläggande social- och
hälsovårdstjänster se till att tjänster köps av eller samarbetsavtal ingås med endast
sådana tjänsteproducenter som förbinder sig att ge kunderna språklig service på
samma nivå som kommunen enligt lag är skyldig att ge.
Enligt justitieministeriets erfarenheter blir de språkliga rättigheterna inte alltid
tillgodosedda när det är fråga om tjänster som tillhandahålls av privata. I samband med anbudsbegäran och konkurrensutsättning deﬁnieras sällan det eller
de språk på vilka tjänsteproducenten skall tillhandahålla service. Vid tvåspråkiga
myndigheters konkurrensutsättning har den språkliga servicen vanligtvis hittills
betraktats som en kvalitetsfaktor och inte som en lagenlig del av servicen. Således
har språket inte utgjort ett grundläggande kriterierum för servicen eller ingått i
fastställda avtalsvillkor. I oﬀentligheten har bland annat socialtjänster som köpts
av kommuner lyfts fram som exempel på situationer där språkliga rättigheter inte
beaktats.195

3.2.3 Verkställande av språkliga rättigheter inom rättsväsendet
Det är viktigt att medborgarna har förtroende för rättsväsendet. Förtroendet förutsätter att medborgarna upplever att deras rättigheter, inklusive de språkliga rättigheterna, blir tillgodosedda inom rättsväsendet. Domstolarna fattar beslut som
rör och är bindande för enskilda människor och som gäller till exempel familjer,
personliga tillgångar eller personlig frihet. För den enskilde kan det vara svårt att
på förhand förutse utgången av ett mål, som också kan vara negativ ur personens
synvinkel.
För en stor majoritet av befolkningen är kontakterna med rättsväsendet sällsynta, bortsett från vissa ansökningsärenden. Förfarandet kan därför kännas
främmande eftersom ett utmärkande drag för rättsväsendet är formalitet när det
gäller beslutsfattande och språkbruk. Dessutom är terminologin inom rättskipningen
främmande för de ﬂesta även på modersmålet. I det nuvarande förfarandet med
koncentrerad och omedelbar rättegång med muntlig behandling blir betydelsen av
att kunna använda sitt eget språk och av myndigheternas språkkunskaper särskilt
viktig. Vid nämnda förfarande är det för individen viktigt att kunna uttrycka sig
ﬂytande och exakt.196 När individen försvarar sin ståndpunkt och sina rättigheter
i kontakterna med rättsväsendet måste han eller hon kunna lita på att bli rätt förstådd.

Lagstiftningen innehåller heltäckande bestämmelser om tryggandet av
de språkliga rättigheterna inom rättsväsendet. Rättegångsbalken och
lagen om rättegång i brottmål föreskriver att ﬁnska eller svenska är
handläggningsspråk i rättegång.
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Handläggningsspråket i en rättegång, ﬁnska eller svenska, avgörs i varje enskilt
fall på basis av språklagen. Lagen innehåller detaljerade språkvalsbestämmelser
vid domstolsförfarande i olika fall och olika instanser. Bestämmelser om språkliga
rättigheter i det första skedet av ett brottmålsförfarande, det vill säga vid polisens
förundersökning där målsägare, misstänkta och vittnen hörs, ingår i förundersökningslagen. I fråga om åklagarmyndigheternas språk i samband med åtalsprövning
tillämpas språklagens bestämmelser om språket i brottmål.
Utgångspunkten för språkvalet i brottmål, tviste- och ansökningsärenden liksom också i förvaltningsprocesser är att partens språk används: Målet handläggs
och beslutet ges på partens språk. Om det dock ﬁnns ﬂera parter med olika språk,
bestäms handläggningsspråket på basis av bestämmelserna i lagen så att handläggningsspråket är antingen ﬁnska eller svenska och även beslutet ges på detta språk.
I språklagen tryggas också rätten att använda ﬁnska eller svenska för vittnen och
andra personer som skall höras vid en rättegång.

Den som använder det andra inhemska språket har alltid oberoende av
vilket språk som är handläggningsspråk rätt att använda sitt eget språk
vid en rättegång, vilket således innebär att rättegången blir tvåspråkig i
praktiken.

För att de språkliga rättigheterna skall kunna tillgodoses ﬁnns det bestämmelser
om behörighetsvillkor angående språkkunskaper för domare, sakkunnigledamöter i förvaltningsdomstolar, domstolarnas kanslipersonal, åklagare och poliser. Behörighetsvillkoren anger den formella miniminivån för de kunskaper i ﬁnska och svenska
som förutsätts av de anställda vid rättsväsendet. Det ﬁnns inga behörighetsvillkor
angående språkkunskaper för tingsrätternas lekmannaledamöter, nämndemän.
Därför ankommer det på domstolarna att se till att sådana personer inte deltar
i avgörandet av ärenden som på grund av bristande språkkunskaper inte förstår
omständigheter som är av betydelse för behandlingen och avgörandet i saken.197 I
praktiken kan detta dock inte alltid garanteras till exempel om ett vittne använder
svenska och nämndemännen inte förstår detta språk. Vid en rättegång kan en sådan situation uppstå oväntat och det kan då bli svårt att tillkalla tolk.
Verksamheten inom rättsväsendet har många anknytningar till andra myndigheters verksamhet. Till exempel förundersökningen i brottmål sköts av polisen och
kommunens socialnämnd ger utlåtande i tvistemål som gäller vårdnaden av barn
medan föremålet för rättskipning i förvaltningsmål bland annat kan vara ett beslut
av skatteverket eller ett kommunalbesvär som anförts av en kommuninvånare.

Förverkligandet av de språkliga rättigheterna inom rättsväsendet är
också beroende av om ärendena från början har behandlats på rätt språk
hos andra myndigheter.

Med tanke på förverkligandet av individernas språkliga rättigheter är det viktigt
att det ﬁnns möjlighet att använda sitt eget språk redan när behandlingen av ärendet
inleds, det vill säga hos den myndighet som först handlägger det. En förutsättning
för att bland annat den anklagades eller vittnets rättigheter skall kunna tillgodoses
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vid rättegången i brottmål är att förhör med honom eller henne redan i förundersökningsskedet hålls på hans eller hennes eget språk. Om förundersökningen
gjorts på något annat språk men inget nämns om detta i förhörsprotokollet får
inte åklagaren den information som han eller hon behöver för att de språkliga rättigheterna med säkerhet skall bli tillgodosedda.
Det ﬁnns inga systematiskt insamlade data om förverkligandet av språkliga rättigheter inom rättsväsendet. Därför är det inte möjligt att säkert säga hur ofta
personer har använt eller låtit bli att använda sitt modersmål. Särskilt fall där de
språkliga rättigheterna för svenskspråkiga inte har förverkligats inom rättsväsendet har väckt uppmärksamhet.198 Enligt de uppgifter som justitieministeriet
fått används också vid förundersökningen ofta ﬁnska oavsett om den som hörs är
ﬁnskspråkig eller inte.199 Åklagarens språkanvändning påverkas därefter ofta av
det språk som har använts i förundersökningen.
Ett hinder för förverkligandet av de språkliga rättigheterna vid allmänna domstolar och förvaltningsrättskipningsorgan är att det för närvarande inte ﬁnns tillräckligt många domare och andra anställda med tillräckliga kunskaper i svenska.200
I anslutning till revideringen av behörighetsvillkoren beträﬀande språkkunskaper för poliser år 2004 framgick det att poliserna inte har tillräckliga kunskaper
i svenska. När det gäller ﬁnskan tycks den språkliga situationen vara bra hos de
myndigheter som deltar i rättsväsendets verksamhet.
Myndigheternas bristande kunskaper i svenska leder i praktiken bland annat
till att de svenskspråkiga kan uppleva att rättsskyddet äventyras för att de inte
kan vara säkra på att myndigheterna förstår saken rätt. Följden kan bli att de byter språk i sina strävanden att inte bli missförstådda. Finskspråkiga kan uppleva
samma situation på en svenskspråkig ort. Att avstå från de språkliga rättigheterna
på ovan beskrivet sätt för att säkerställa sitt rättsskydd är ett problem: Tjänstemännens bristande språkkunskaper får inte utgöra hinder för förverkligandet av
medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Dessutom kan rättsskyddet bli
lidande om individerna byter språk. Så är fallet särskilt om de överskattar sina
egna språkkunskaper men inte kan uttrycka sig tillräckligt exakt på det språk som
de bytt till.
Myndigheternas bristande språkkunskaper kan äventyra jämlikheten inför lagen
och minska förtroendet för rättsväsendet. Om myndigheten inte har personal med
tillräckliga kunskaper i svenska kan handläggningstiderna för ärenden på svenska
vara längre än för ärenden på ﬁnska.201 Det kan också vara svårt att få kundservice eller rådgivning på svenska på grund av brist på språkkunnig personal. Om
en tjänsteman ger service eller rådgivning främst på basis av sina språkkunskaper
och inte på basis av sakkunskap, kan klientens möjligheter att få innehållsmässigt
tillförlitlig rådgivning och service riskeras.
Vid rättegång företräds individen ofta av en advokat, ett allmänt rättsbiträde eller någon annan jurist, som dock inte är part i målet och vars eget språk därför inte
får ha betydelse när beslut om handläggningsspråk fattas. I praktiken är ombudets
språk dock ofta avgörande då rättegångsspråket bestäms. Om parten och ombudet
inte har samma språk innebär detta att partens språkliga rättigheter i egen sak
inte förverkligas.202
Attityder hos myndigheterna är också en orsak till att de språkliga rättigheter
na inte förverkligas. De ofta goda eller nöjaktiga kunskaper i ﬁnska som många
svenskspråkiga har ser ut att leda till att alla inte upplever att svenskspråkiga har
ett faktiskt behov att använda sitt eget språk. På basis av detta verkar det som om
bruket av det egna språket var mer acceptabelt om individens behov att använda
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det också är uppenbart för myndigheterna.203 Rätten att använda sitt eget språk
upplevs inte alltid i domstolarna som en del av en rättvis rättegång.204
Frågor som gäller olika myndigheters territoriella behörighet kan också försvåra
förverkligandet av språkliga rättigheter inom rättsväsendet. Till exempel i brottmål kan polisens, åklagarens och tingsrättens territoriella behörighet avvika från
varandra. Åklagarväsendet har organiserats mer ﬂexibelt, på så sätt att en åklagare som behärskar språket i fråga kan förordnas från sitt eget till ett annat ämbetsdistrikt. Polisen är däremot bunden vid sitt ämbetsdistrikt och domarna vid
respektive domkrets. Detta kan försvåra förverkligandet av språkliga rättigheter,
exempelvis om en del av förundersökningen som en handräckningsåtgärd görs av
ett enspråkigt polisdistrikt på ﬁnska även om svenska egentligen borde ha använts
enligt språklagen.
De språkliga rättigheterna måste förverkligas också vid verkställande av avgöranden som träﬀats av rättsväsendet. Justitieministeriet har fått kännedom om bland
annat tekniska problem som uppstått i det i princip tvåspråkiga informationssystemet, som används vid utsökning. Både ﬁnsk- och svenskspråkiga har bland annat
fått meddelanden om anhängiga ärenden på annat språk än det egna. Förverkligandet av de språkliga rättigheterna kan anses speciellt viktigt för personer i fängelse. Förverkligandet av de språkliga rättigheterna för svenskspråkiga fångar skulle
förutsätta att dessa bland annat ﬁck fångvårdstjänster och möjlighet att delta i
olika program i fängelset på sitt eget språk. Bland annat på grund av det låga antalet svenskspråkiga fångar är detta dock ofta svårt att garantera i praktiken. Därför
förverkligas de språkliga rättigheterna för svenskspråkiga fångar inte alltid.205

3.2.4 Förändringar och utvecklingsdrag
Språklagen och lagstiftningen som har samband med den har varit i kraft i drygt
två år. Det är omöjligt att i detta skede som helhet bedöma förändringar och utvecklingsdrag som beror på den nya lagstiftningen. Bedömningen försvåras bland
annat av att det inte har gjorts några heltäckande undersökningar om förverkligandet av de språkliga rättigheterna. Myndigheternas verksamhet har granskats
och bedömts på sedvanligt sätt som en helhet utan att skilja språklig service och
språkliga skyldigheter från övrig verksamhet. Myndigheterna har inte heller utvecklat sådana uppföljningsinstrument som skulle tydliggöra både medborgarnas
åsikter och myndigheternas bedömning av hur lagstiftningen har genomförts.
Vissa förändringar och utvecklingsdrag som eventuellt har inverkat på förverkligandet av de språkliga rättigheterna kan emellertid beskrivas. Beskrivningen i
detta avsnitt baserar sig på de uppgifter och observationer som samlats inom ramen för justitieministeriets uppföljningsarbete.
Myndigheterna vidtog i viss mån redan då språklagen bereddes 1999–2001 åtgärder för att organisera sin språkliga verksamhet, och åtgärderna intensiﬁerades
särskilt efter det att lagen år 2003 antogs av riksdagen. Det förberedande arbetet
bestod framför allt av utbildning av myndigheterna, översättning av blanketter, ordnande av ﬂer språkkurser för tjänstemän än tidigare samt anställning av översättare
och av speciellt informatörer med kunskaper i svenska. Särskilt statliga centralförvaltningsmyndigheter byggde upp sina webbplatser i enlighet med språklagen.
Många myndigheter har kartlagt vilken betydelse språklagstiftningen har för
verksamheten. Statliga myndigheter har bland annat reviderat behörighetsvillkor
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angående språkkunskaper och en del kommuner har reviderat sina förvaltningseller språkstadgor.
I samband med att språklagen trädde i kraft inledde kommuner och statliga myndigheter olika stödprojekt. Genom projekten har bland annat förvaltningsrutiner
och materialproduktion på ﬁnska och svenska kartlagts. Projektet Språkförbindelser i förvaltningen, som administrerades av Finlands Kommunförbund, förutsatte
exempelvis att de kommuner och samkommuner som deltog i projektet granskade
sin verksamhet och klarlade förutsättningar för en fungerande förvaltning på båda
nationalspråken i fråga om service och beslutsfattande i respektive kommun.
Medvetenheten om de språkliga skyldigheterna har ökat hos myndigheterna. Bestämmelserna i språklagstiftningen beaktas i högre grad än tidigare, exempelvis i
samband med lagberedningen. Myndigheternas information på svenska har i och
med att språklagen trätt i kraft ökat i väsentlig grad.
I arbetslivet fästs större uppmärksamhet än tidigare vid språkkunskaper. Av en
nyligen publicerad undersökning framgår att även arbetsgivare på den privata sektorn värdesätter språkkunskaper vid rekrytering av personal. Arbetsgivarna ser ut
att veta att de inte har tillräckligt med personal med praktiska språkkunskaper.206
Detta gäller framför allt svenskan. I myndigheternas platsannonser nämns oftare
än tidigare, såsom lagen förutsätter, språkkunskapskrav eller språkkunskaper som
räknas som merit. Det ﬁnns emellertid inga säkra uppgifter om hur stor faktisk
betydelse språkkunskaperna har vid anställning.
Det att myndigheterna har vidtagit många åtgärder för genomförande av lagstiftningen betyder nödvändigtvis inte att myndigheterna systematiskt har uppföljt och övervakat genomförandet. Åtgärderna är delvis slumpmässiga.
Medborgarnas kännedom om sina språkliga rättigheter ser ut att ha ökat bland
annat till följd av den oﬀentliga debatten. Särskilt användningen av svenskan både i
kontakter med myndigheter och i andra sammanhang har, enligt vad justitieministeriet erfarit, ökat åtminstone i huvudstadsregionen. Å andra sidan förekommer i
samhället dock fortfarande oriktiga uppgifter om språklagstiftningen. Således har
också medborgarna delvis felaktig uppfattning om sina rättigheter och om myndigheternas skyldigheter.
I det stora hela verkar användningen av ﬂera språk ha ökat och blivit mer allmänt
accepterad. Finskan är emellertid majoritetens språk och i regel det språk som man
utgår ifrån över allt i landet bortsett från vissa starkt svenskspråkiga eller traditionellt tvåspråkiga trakter.
Det kan ibland vara svårt att kombinera de mål som ﬁnns i språklagen med ändringar i lagstiftningen beträﬀande språk. Exempelvis kan avskaﬀandet av det obligatoriska provet i det andra inhemska språket i studentexamen på sikt leda till att
medborgarna har sämre kunskaper i båda nationalspråken och att uppskattningen
av språkkunskaperna sjunker.
Den oﬀentliga språkdebatten tycks ha blivit livligare beträﬀande såväl nationalspråken som till exempel teckenspråket och invandrarna efter det att språklagen
trätt i kraft. Debatten om invandrare gäller visserligen mer sällan deras språk, oftare deras situation i övrigt.
Den oﬀentliga debatten kring språkfrågor har tidvis gått het på diskussionsspalterna på Internet. När det gäller debatten om språkfrågor i pressen kan det på
det allmänna planet urskiljas vissa skillnader mellan den svenskspråkiga och den
ﬁnskspråkiga pressen. Den ﬁnskspråkiga pressen skriver ofta om svenskspråkiga
som en grupp eller om kunskaper i svenska medan artiklarna i den svenskspråkiga
pressen oftare handlar om enskilda fall där en svenskspråkig person inte fått ser57

vice på svenska såsom lagen förutsätter eller om hur medborgarnas språkliga rättigheter kunde tryggas genom administrativa strukturer. Det går också att skönja
nyansskillnader mellan sakcentrerad nyhetsrapportering och insändarspalter. Särskilt insändarbrev som handlar om svenskan är ofta negativt laddade.
Våra språk noteras ofta i oﬃciella sammanhang, och Finlands tvåspråkighet och
lagstiftning om nationalspråken får beröm exempelvis i internationella diskussioner.
I praktiken brister emellertid dock förankringen till målen i språklagen ännu ofta.
Detta blir ofta tydligt särskilt när den tvåspråkiga förvaltningen upplevs föranleda
kostnader.
Språklagen utgår från att kommunala och statliga myndigheter tillhandahåller ﬁnsk- och svenskspråkig service vid samma enhet och serviceställe. Lagen ger
dock möjlighet att av särskilda skäl inrätta skilda enheter eller avdelningar för den
språkliga minoriteten inom ämbetsdistriktet, således att organisera verksamheten
på språkliga grunder. Efter att språklagen trätt i kraft har en viss tendens att oftare än förut organisera särskilt den svenskspråkiga servicen genom speciallösningar
kunnat skönjas. Detta gäller speciellt stora ämbetsverk och myndigheter. Särlösningar kan bidra till att trygga de samhälleliga behoven hos ﬁnsk- och svenskspråkiga, om lösningarna är förenliga med språklagen och skräddarsydda med tanke
på innevånarna i området med beaktande av bland annat befolkningsunderlag
och medborgarnas jämlikhet inom förvaltningen. Möjligheterna att förverkliga de
språkliga rättigheterna bör beaktas bland annat i samband med att myndigheter
utlokaliseras samt när uppgifter koncentreras till servicecentraler.
Lagstiftningsåtgärder och förvaltningsbeslut som syftar till reformer kan vara av
betydelse för de språkliga rättigheterna. Projektet för en reform av kommun- och
servicestrukturen, som planeras inom förvaltningen, kan exempelvis inverka på de
lagstiftningsmässiga lösningar beträﬀande språkliga rättigheter som kommer att
väljas. För att de språkliga rättigheter som anges i grundlagen skall kunna tryggas
bör reformerna innehålla alternativa lösningar som säkerställer att rättigheterna
förverkligas i praktiken. Om nya servicestrukturer och eventuellt ännu större samkommuner eller andra samarbetsformer bildas kan det bli aktuellt att se över organiseringen av den ﬁnsk- och svenskspråkiga servicen. Detsamma gäller även för
det tilltagande regionala samarbetet, vid användning av köptjänster för genomförande av statens och kommunernas lagstadgade skyldigheter samt vid privatisering
av statliga och kommunala bolag och samarbete mellan kommunerna.
Regeringen har i sitt beslut om ramarna för statsﬁnanserna 2006–2009 preliminärt uppställt ökad produktivitet hos statsförvaltningen som ett mål, vilket innebär
att fram till slutet av valperioden kommer i genomsnitt endast varannan tjänst och
befattning som blir ledig genom naturlig avgång att besättas. Med tanke på säkerställande av förverkligandet av medborgarnas språkliga rättigheter kan rambeslut
av detta slag ha betydelse för statens anställningspolitik. Besluten förutsätter att
tjänstemännens språkkunskaper i framtiden beaktas i högre grad vid tillsättande av
tjänster så att alla myndigheter har personal med tillräckliga kunskaper i ﬁnska
och svenska samt vid behov även i andra språk.

3.2.5 Oreglerade områden och språkliga behov
Många områden som rör människors dagliga liv omfattas inte av gällande språkbestämmelser. Människor har dock språkliga behov också på dessa oreglerade områden.
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I fråga om till exempel boende och andra områden i det dagliga livet kan det uppstå problem om man inte förstår det eller de språk som information ges på. Som
exempel kan nämnas olika avtal såsom elavtal, avtal om telefonanslutning och
tecknande av försäkring samt bruksanvisningar och säkerhetsinstruktioner för
hushålls- och andra maskiner. Ur boendesynvinkel är också bostadsaktiebolagets
bolagsordning och meddelanden till de boende viktiga handlingar.
Till verksamhet som gäller människors egendom hör bland annat den helt ﬁnskspråkiga börsens verksamhet. Alla aktieägare i börsbolagen får börsinformation
endast om bolagen ser till att informationen till aktieägarna tillgodoses till exempel genom översättning.
Information som gäller individens hälsotillstånd är särskilt viktig. Den högsta
kunskapsnivån till exempel i fråga om olika vårdalternativ ﬁnns emellertid ofta
hos förbund eller stiftelser som specialiserat sig på området men som inte är myndigheter och som därför inte har språkliga förpliktelser. I läkemedelsförpackningar
ﬁnns till exempel produktinformation alltid på både ﬁnska och svenska, som lagen förutsätter. Myndigheter och bland annat apotek använder emellertid i sin
informationsförmedling även broschyrer och guider som publicerats av förbund
och stiftelser. Det leder i praktiken till att möjligheterna för ﬁnsk- och svenskspråkiga att få information på sitt eget språk beror på de språkval som privata utgivare
av informationsmaterial gjort. Till exempel boken Pharmaca Fennica, som många
yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården använder som informationskälla, ges
ut av ett privat förlag endast på ﬁnska.
Konst och kultur upplevs som ett viktigt område där det förekommer språkliga
behov. På exempelvis museer och utställningar har de svenskspråkigas behov dock
inte beaktats i till närmelsevis lika stor utsträckning som de ﬁnskspråkigas. Det
faktum att inhemska ﬁlmer och barnﬁlmer saknar svensk text anses vara ett missförhållande som hindrar den svenskspråkiga befolkningen från att till fullo ta del
av den inhemska kulturen eller barnkulturen.
I arbetslivet har arbetsgivare och arbetstagare behov av att använda sitt språk
och att få information på det även i sådana sammanhang som inte är reglerade i
lag. När det gäller tjänsteutövning samt statliga myndigheters arbetsspråk tillämpas språklagens bestämmelser. Kommunerna bestämmer själva sitt arbetsspråk.
Tjänstemän och tjänsteinnehavare har dock, på samma sätt som enskilda, i egen
sak behov att få handlingar och service på eget språk. Det kan gälla till exempel
personens matrikelutdrag och andra handlingar. I praktiken är till exempel företagshälsovården ofta organiserad som köptjänst och därvid beaktas tjänstemännens språkliga behov nödvändigtvis inte. Likadana brister förekommer också hos
privata arbetsgivare.
Det ﬁnns heller inga bestämmelser om det språk som skall användas vid sådan
yrkesrelaterad utbildning som arbetsgivaren ordnar eller erbjuder sina anställda.
På många områden, inom exempelvis statsförvaltningen, ges sålunda utbildning
i anknytning till arbetsuppgifterna nästan uteslutande på ﬁnska. Detta försvårar
möjligheterna för svenskspråkiga, som fått skolutbildning på svenska och som huvudsakligen använder svenska i sin verksamhet, att upprätthålla sin yrkeskunskap
och yrkesterminologi.
Det ﬁnns inga bestämmelser om språket i arbets- och tjänstekollektivavtal. Det
är därför möjligt att upprätta dem endast på ett språk. I praktiken har arbetsoch tjänstekollektivavtal huvudsakligen upprättats endast på ﬁnska, och i lagstiftningen åläggs inte heller någon skyldighet att ombesörja svensk översättning av
dem. Detsamma gäller också allmänbindande tjänstekollektivavtal som innehåller
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bestämmelser som är bindande för arbetsgivaren. I praktiken betyder detta att en
statlig myndighet med svenska som majoritetens språk inte har information om
arbetsgivarens skyldigheter på svenska. På den kommunala sidan har motsvarande
brister inte aktualiserats.

3.3

Andra språk än nationalspråken – lagstiftning
och genomförande

3.3.1 Andra språk i lagstiftningen
Andra språk än nationalspråken är i en sinsemellan jämlik ställning på ett sätt som
framgår av grundlagen: Även om samiskan, rommanin och teckenspråket är språk
som särskilt nämns i grundlagen, har alla språkgrupper rätt att upprätthålla och
utveckla sitt eget språk och sin egen kultur på lika villkor. I avsnitt 3.1 behandlades
grundlagens bestämmelser om språkliga rättigheter, internationella avtal som binder Finland och ställningen för andra språk än landets nationalspråk.
Bestämmelser om ställningen för och användningen av andra språk än nationalspråken ﬁnns i ﬂera olika författningar. Även dessa följer huvudsakligen samma
regleringslinje som grundlagen: I de ﬂesta författningar nämns samiskan, rommanin samt teckenspråket separat. Det ﬁnns färre bestämmelser om användningen av
andra språk i Finland. Det ﬁnns emellertid bestämmelser, till exempel i lagen om
Rundradion Ab, om beaktande av även andra språk än nationalspråken i produktionen av programtjänster. Dessutom syftar bland annat bestämmelserna i lagen
om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande till att
trygga invandrarnas individuella utveckling för att ge dem möjlighet att delta i arbetslivet och samhället men samtidigt bevara sitt eget språk och sin egen kultur.
Nedan behandlas bestämmelserna om andra språk än nationalspråken ur olika
synvinklar: språk som används i kontakterna med myndigheterna, i undervisningen samt inom social- och hälsovården.

3.3.1.1 Andra språk än nationalspråken i kontakter med myndigheterna
och rättsväsendet
Samiska språklagen reglerar användningen av samiskan som kontaktspråk med
myndigheterna. Lagens syfte är att garantera samernas rätt att upprätthålla och
utveckla sitt språk och sin egen kultur. Denna rätt skall enligt grundlagen tryggas
genom lag.
Samerna har rätt att i egen sak använda samiska, muntligt och skriftligt, hos
de myndigheter som omfattas av lagen. Lagen innehåller också bestämmelser om
samernas rätt att få expeditioner på samiska, rätt till tolkhjälp och rätt att få handlingar översatta till samiska samt om myndigheters skyldighet att informera på samiska. Även många speciallagar, till exempel lagen om posttjänster samt patientskadelagen, innehåller hänvisningsbestämmelser till samiska språklagen.
Bestämmelser om användningen av andra språk än samiskan som kontaktspråk
ingår i ﬂera olika lagar, bland annat i utlänningslagen, förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen. Utgångspunkten för bestämmelserna är att myndigheten
skall ombesörja tolkning och översättning i ett ärende som kan göras anhängigt på
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initiativ av myndigheten, om personen i fråga inte behärskar ﬁnska eller svenska.
I förvaltningsprocessen skall tolkning ombesörjas av myndigheten i samband med
ett muntligt hörande.
I förundersökningslagen och lagen om rättegång i brottmål tryggas rätt till avgiftsfri tolkning samt till avgiftsfri oﬃciell översättning av domen eller beslutet
i brottmål för den som hörs i ett ärende, för svaranden och målsäganden. Enligt
rättegångsbalken skall målsäganden i civilmål i regel själv ombesörja tolkning och
översättning.
På basis av den nordiska språkkonventionen mellan Danmark, Finland, Island,
Norge och Sverige skall medborgare i annan fördragsslutande stat i brottmål alltid
få den tolkhjälp som behövs på ett nordiskt språk. I andra mål och ärenden vid
domstolar och andra oﬀentliga organ skall sådan hjälp ordnas såvitt möjligt.
Om rätten till tolkhjälp för de hörselskadade som använder teckenspråk bestäms
närmare i förordningen om service och stöd på grund av handikapp. Till tolktjänst
hör tolkning på teckenspråk då den behövs på grund av arbete, studier, uträttande
av ärenden, deltagande i samhällelig verksamhet eller rekreation eller av annan
sådan orsak. Kommunen skall tillhandahålla svårt hörselskadade och synskadade
minst 240 timmar tolkhjälp per år och andra hörselskadade minst 120 timmar
tolkhjälp per år. Frågan om eventuell utökning av antalet tolkningstimmar utreds.

3.3.1.2 Andra språk än nationalspråken inom social- och hälsovården
I lagen om patientens ställning och rättigheter och lagen om klientens ställning
och rättigheter inom socialvården föreskrivs att patientens och klientens modersmål skall i mån av möjlighet beaktas i vården och bemötandet. Med modersmål avses även andra språk än nationalspråken. Det betyder att vilket språk som helst
som är patientens eller klientens språk kan användas i vården eller bemötandet
om myndigheten har tillräckliga färdigheter för det. Även tolkning skall i mån av
möjlighet ombesörjas. En absolut skyldighet att tillhandahålla vård på andra språk
än nationalspråken följer emellertid inte av nämnda lagar. Rätten till tolkhjälp för
hörselskadade som använder teckenspråk, som behandlats i avsnitt 3.3.1.1, gäller
även social- och hälsovårdstjänsterna.
Enligt förordningen om barndagvård omfattar målen för fostran av dagvårdsbarn även stödjande av det egna språket och den egna kulturen i fråga om ﬁnskoch svenskspråkiga barn samt samers, romers och olika invandrargruppers barn.
Detta stöd skall utformas i samråd med företrädare för kulturen i fråga. Frågan
om införande av bestämmelser om teckenspråk i lagstiftningen om barndagvård
utreds som bäst.

3.3.1.3 Andra språk än nationalspråken i undervisningen och som läroämne
Bestämmelser om undervisningsspråk ﬁnns i ﬂera lagar: lagen om grundläggande
utbildning, gymnasielagen och lagen om yrkesutbildning. Enligt dessa författningar kan som undervisningsspråk utöver nationalspråken också användas samiska,
rommani eller teckenspråk. Dessutom kan en del av undervisningen ges på något
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annat språk än elevens eget språk. Enligt universitetslagen och yrkeshögskolelagen
kan också andra språk än ﬁnska och svenska användas i undervisningen.
Enligt lagen om grundläggande utbildning skall elever som bor på samernas
hembygdsområde och kan samiska huvudsakligen undervisas på samiska. Syftet
är att säkerställa att minst hälften av den grundläggande utbildningen ges på samiska. Enligt lagen om grundläggande utbildning skall hörselskadade vid behov få
undervisning också på teckenspråk.
I lagstiftningen beträﬀande undervisning ﬁnns bestämmelser också om undervisningen i modersmålet. Andra än ﬁnsk- och svenskspråkiga elever kan enligt bestämmelserna i lagarna om den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen samt yrkesutbildningen få modersmålsundervisning också i samiska, rommani,
teckenspråk eller annat språk som är elevens modersmål.
Förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen ordnas för invandrarbarn vars kunskaper i ﬁnska inte ännu är tillräckliga för att de skall klara
grundläggande utbildning i grupp. Förberedande undervisning ges för barn i åldern 6–10 år i minst 450 timmar och för äldre barn i minst 500 timmar. Syftet
med den förberedande undervisningen är att ge eleverna tillräcklig färdighet innan
den grundläggande utbildningen inleds samt att samtidigt ge stöd och främja elevens kunskaper i sitt modersmål och kännedom om sin kultur.207

3.3.1.4 Intressebevakningen för personer med ett annat språk
Intressebevakningen för personer med ett annat språk har ordnats bland annat genom organ som ﬁnns i anslutning till myndigheterna. Organen har till uppgift att
främja och förbättra ställningen, jämlikheten och rättsskyddet för personer med
ett annat språk.
År 2001 inrättades vid arbetsministeriet ett minoritetsombudsmannaämbete. Minoritetsombudsmannen kan ge rekommendationer, anvisningar och råd samt ta
initiativ i fråga om etniska gruppers eller utlänningars ställning i samhället eller
undanröjande av samhälleliga missförhållanden. Övervakning av de språkliga rättigheterna hör dock inte till minoritetsombudsmannens uppgifter.
Delegationen för etniska relationer ETNO är ett rådgivande sakkunnigorgan på
bred bas som sedan 1998 verkar i anslutning till arbetsministeriet. Delegationen
består av företrädare för bland annat myndigheter, medborgarorganisationer, arbetslivet samt invandrare och etniska minoriteter. Delegationens uppgifter omfattar bland annat utvecklande och stödjande av åtgärder i syfte att främja invandrarnas integration i samhället, ökad tolerans och goda etniska relationer.

3.3.2 Genomförandet av lagstiftningen
3.3.2.1 Genomförandet av lagstiftningen beträffande andra språk hos
myndigheter och inom rättsväsendet
För att samiska skall kunna användas hos myndigheter förutsätts att både klienten
och den tjänsteman som har hand om ärendet har tillräckliga kunskaper i samiska.
Enligt de erfarenheter som samerna gjort är myndigheternas kunskaper i samiska
dock otillräckliga. Tröskeln att använda samiska är enligt samerna dock ofta hög,
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eftersom de upplever att översättningen och tolkningen inte fungerar tillräckligt
smidigt och att kommunikationen med myndigheterna på samiska upplevs vara
till skada för saken. Särskilt bristen på tjänstemän, tolkar och översättare som
behärskar enaresamiska och skoltsamiska försvårar förverkligandet av samernas
språkliga rättigheter. Samerna anser det viktigt att myndigheterna självmant visar
att de ger service på samiska så som samiska språklagen förutsätter.208
Möjligheterna att använda samiska hos statliga myndigheter varierar enligt Sametinget efter myndighet och situation. Samerna upplever att servicen fungerar
bra hos vissa myndigheter, till exempel polisen i Enare- och Utsjokiområdet, men
sämre hos andra.
Samerna anser att deras språkliga rättigheter blir väl tillgodosedda i domstolarna. Om den som berörs av saken ber om en handling på samiska lyckas han eller
hon i allmänhet få expeditionen på samiska, men problem förekommer i telefonkontakter mellan samer och myndigheter.209
Möjligheten att använda samiska hos kommunala myndigheter varierar. I protokoll och andra handlingar som upprättas av Utsjoki kommun används samiska
i stor utsträckning. Enligt Sametinget har i vissa fall bristen på översättare och
på resurser som är reserverade för översättning lett till att alla handlingar, såsom
föredragningslistor jämte bilagor, inte har kunnat översättas i den utsträckning
som lagen förutsätter. På de kommunala organens möten i Utsjoki används nästan
alltid också samiska och tolkning har enligt Sametinget i de ﬂesta fall ordnats vid
behov. I Utsjoki upplevs användningen av samiska utan tolkning i allmänhet som
naturlig hos myndigheterna. I andra kommuner används samiska inte i lika stor
utsträckning.210
Det kan ses som en positiv utveckling att myndighetsinformationen på samiska
har ökat efter att samiska språklagen trätt i kraft.
Teckenspråk används hos myndigheterna huvudsakligen med hjälp av tolk. Enligt företrädaren för de teckenspråkiga ﬁnns det stor efterfrågan på tolktjänster
på teckenspråk. Arbetet är emellertid tungt och en del tolkar har därför övergått
till andra uppgifter.211 Enligt de teckenspråkiga har problem förekommit särskilt
i fråga om sådana förvaltningstjänster som har stor betydelse för individen, till
exempel arbetskraftstjänster. De teckenspråkiga som använder det ﬁnlandssvenska
teckenspråket uppger som särskilt problem bristen på svenskspråkiga tolkar, vilket
hindrar användningen av tolktjänster hos myndigheterna.212
Utbudet av tolktjänster på teckenspråk har ökat under de senaste decennierna
och tolkningshjälp har beviljats i allt större utsträckning. Detta har nödvändigtvis
inte garanterat att tolktjänster har kunnat ordnas i praktiken. Kommunerna har
svårt att tillhandahålla tolktjänster bland annat på grund av bristen på tolkar. Särskilt på kvällar, under veckoslut och i oväntade situationer kan det vara svårt att
hitta tolk. Dessutom betraktar kommunerna det föreskrivna minimiantalet timmar för tolkning ofta i praktiken som maximiantal.213
Användningen av tolktjänster på teckenspråk har delvis påverkats av de teckenspråkigas rädsla för andra människors attityder beträﬀande teckenspråk. Situationen har dock förbättrats i takt med att användningen av tolktjänster blivit
vanligare.214 Numera är det möjligt att skicka handlingar på teckenspråk, exempelvis klagomål till justitieombudsmannen, som videomeddelande. I kontakter med
myndigheter har det dock ännu inte blivit vanligt att skicka handlingar på teckenspråk.
Rommani är ett språk som sällan används i kontakter med myndigheterna. För
att rommani skulle kunna användas krävs att antalet personer i serviceyrken och
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antalet översättare med kunskaper i rommani ökar. Enligt företrädarna för språket
har behovet av rommani i kontakter med myndigheterna minskat eftersom alla
som talar rommani också kan antingen ﬁnska eller svenska. Önskemålen om att
få service på rommani ökar emellertid.215 Behovet av tolkning och översättning till
rommani har aktualiserats i samband med handläggning av ärenden för asylsökande med romsk bakgrund.216
Kommunikationen mellan personer med ett annat språk och myndigheterna sker
huvudsakligen antingen på något av nationalspråken eller med hjälp av tolk. Det
ﬁnns inga heltäckande utredningar om användningen av andra språk hos myndigheterna eller inom rättsväsendet eller om behovet av tolk- och översättningstjänster på andra språk. Det har emellertid framgått att tolk- och översättningstjänster
inte alltid tillhandahålls på det sätt som bland annat förvaltningslagen förutsätter.
Den viktigaste orsaken är den dåliga tillgången på tolkar och myndigheternas otillräckliga anslag. Det har visat sig vara svårt att ordna tolkningstjänster i krävande
kundkontakter som förutsätter goda språkkunskaper, till exempel vid anhållande av sociala förmåner. Få personer som har ett sällsynt språk som modersmål
och som tolkar i dessa situationer har emellertid tillräckligt goda kunskapar i två
språk.217
Tolk- och översättningsservice tillhandahålls på cirka 70 språk. Trots detta är
det ändå inte möjligt att ordna tolktjänster på alla språk. I sådana fall ordnas tolktjänster på något annat språk som kunden kan, till exempel engelska eller franska.
När det gäller tolk- och översättningstjänster anser man bland annat att det är
problematiskt att det inte ﬁnns speciella bestämmelser om eller enhetliga prov för
att garantera tolkarnas yrkeskunskap.218

3.3.2.2 Genomförandet av lagstiftningen beträffande andra språk inom
social- och hälsovården
Inom samernas hembygdsområde förverkligas samernas språkliga rättigheter inom
social- och hälsovården relativt dåligt, enligt både samerna själva och olika undersökningar. Detta utgör ett särskilt stort problem för de samer som inte kan ﬁnska
eller endast har svaga kunskaper i ﬁnska. Bristen på hälsovårdstjänster på eget
språk upplevs bidra till ökad otrygghet.219
Behovet av service på samiska är störst hos åldringar och barn. Betydelsen av
modersmålet ökar i takt med åldern. Äldre samer kan uppleva att det är mycket svårt att sköta sina ärenden på ﬁnska. Bristande möjligheter att använda sitt
eget språk kan också leda till marginalisering. På till exempel hälsocentralernas
bäddavdelningar upptäcker samerna att det inte alltid ﬁnns personal som talar
samiska. Det betyder att åldringarna inte alltid får hälsovårdstjänster på samiska.
Den äldre samiska befolkningen har stött på språkproblem även utanför samernas hembygdsområde, till exempel på Lapplands centralsjukhus, även om man där
försökt skapa förfaranden som säkerställer att samernas språkliga rättigheter förverkligas.220
Samiska barns språkliga behov inom social- och hälsovården handlar framför
allt om möjligheten att få barndagvård på samiska. Enligt Sametinget har det förekommit problem med att ordna barndagvård på samiska, och även om sådan
ﬁnns stöder den inte i tillräcklig utsträckning utvecklingen och upprätthållandet
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av barnens modersmål. Enligt uppgifter från Sametinget tillhandahålls ingen barndagvård på samiska utanför samernas hembygdsområde.221
Det anslag som i statsbudgeten anvisats för serviceverksamhet på samiska har
bidragit till utvecklandet av social- och hälsovårdstjänster på samiska. Anslaget har
använts till att anställa personal på bland annat daghem och för insatser inom äldreomsorgen. Vissa specialtjänster såsom barnpsykiatri-, rådgivningsbyrå- och talterapeuttjänster ﬁnns endast sällan på samiska. Ett sätt att ordna servicen vore ett
mer intensivt samarbete med kommunerna i grannländernas sameområden.222
Rommanin används inte aktivt inom social- och hälsovården eftersom samtliga
ﬁnländska romer i praktiken, åtminstone i viss utsträckning, kan antingen ﬁnska eller svenska. Å andra sidan är det ﬁnska respektive svenska ordförrådet hos
många romer delvis begränsat. Romerna förstår nödvändigtvis inte alla uttryck
som används hos myndigheterna. Det har startats projekt för att återuppliva användningen av rommanin och till följd därav kommer behovet av social- och hälsovårdstjänster på rommani troligtvis att öka i framtiden.223 Myndigheterna har
strävat efter att beakta särdragen i den romska kulturen bland annat genom en
handbok om den romska kulturen för yrkespersonalen inom hälso- och sjukvården.224
Romernas dagcenter Kaalo inledde sin verksamhet i anslutning till Helsingfors
Diakonissanstalt i slutet av 2005. Personalen vid Kaalo består av yrkesutbildade
personer inom social- och hälsovården och bland dem ﬁnns romer som kan rommani.
Projekt för att utveckla förskolepedagogik för romska barn har inletts i Åbo,
Vanda och Varkaus. Det råder brist på förskolepedagogiskt material för de romska
barnen. För att stöda denna forstran publicerade social- och hälsovårdsministeriet
år 2005 en handbok vid namn Lue lapsen kanssa – Draba kentoha, som är delvis på
rommani och som är avsedd för föräldrar till romska barn.225
I regel används teckenspråket inom social- och hälsovården tack vare tolkning
som ordnas av kommunen och som är avgiftsfri för klienten. Det är dock inte alltid
möjligt att tillhandahålla tolktjänster på det sätt som lagen förutsätter, se avsnitt
3.3.2.1.226 De teckenspråkigas organisationer har stor betydelsen för tillhandahållandet av tjänster på teckenspråk. Finlands Dövas Förbund rf har 15 regionala
teckenspråkiga rehabiliteringssekreterare som bland annat ger de döva rådgivning
i frågor som gäller social- och hälsovården. Organisationen Dövas servicestiftelse
producerar olika social- och hälsovårdstjänster för teckenspråkiga.227
Dövas Förbund rf har tillhandahållit de teckenspråkiga terapitjänster på eget
språk som ﬁnansierats med oﬀentliga medel. Enligt Dövas Förbund rf kan dock utbudet på tjänster inte tillgodose behovet av psykoterapi hos de teckenspråkiga. Det
ﬁnns inga terapitjänster för teckenspråkiga barn.228 I anslutning till Helsingfors
och Nylands sjukvårdsdistrikt ﬁnns det en psykiatrisk poliklinik för döva.
Användningen av teckenspråk på barndaghem varierar. En del av de teckenspråkiga barnen är placerade på daghem för hörselskadade. Vissa daghem i de större
städerna har grupper för döva eller hörselskadade. Teckenspråkiga barn i daghemsåldern ﬁnns också placerade i andra grupper, till exempel grupper för utvecklingsstörda eller andra handikappade. Enligt de erfarenheter som de teckenspråkiga gjort kan barndagvården mycket sällan erbjuda teckenspråkiga barn en sådan
gynnsam uppväxtmiljö som lagen avser.229
Personer med ett annat språk får social- och hälsovård vanligtvis på någotdera
av nationalspråken eller med hjälp av tolk. Särskilt de nyanlända invandrarna
behöver tolk och översättningshjälp, information och service i olika situationer.
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Dessutom bör beaktas att en del invandrare till exempel på grund av ålder inte lär
sig någotdera av nationalspråken tillräckligt bra för att de skall kunna klara sig i
omsorgssystemet.230
På grund av bristande anslag har det inte alltid kunnat ordnas tolkhjälp för personer med ett annat språk och absolut skyldighet att ordna tolkhjälp ﬁnns inte
heller. För dem som fått uppehållstillstånd på grund av asylstatus fungerar tolktjänsterna relativt bra inom social- och hälsovården. De som ﬂyttat till Finland av
andra orsaker är ofta hänvisade till make eller maka, barn, släktingar eller vänner för att få hjälp med tolkning. Inom hälsovården råder det brist på åtminstone
kvinnliga tolkar. De social- och hälsovårdsmyndigheter som kommer i kontakt med
invandrare är inte heller alltid tillräckligt medvetna om behovet av tolkhjälp eller
hur tolkning skall ordnas. För att underlätta servicen på eget språk har på vissa
orter ämbetsverk och företag som svarar för servicen inom social- och hälsovården
bland annat anställt utländska specialister och annan personal.231
Invandrarnas behov av och tillgång till mentalvårdstjänster har nyligen utretts.
Av utredningen framgår att det rådet stor brist på utbildade tolkar som kan arbeta
till exempel vid psykoterapisessioner. Personer med ett annat språk har behov av
information på eget språk om bland annat psykiska problem och om läkemedelsbiverkningar.232

3.3.2.3 Genomförandet av lagstiftningen beträffande andra språk
i undervisningen
Samiska kan läsas som modersmål eller valfritt ämne i grundskolan inom samernas
hembygdsområde. Samiskan används också som undervisningsspråk i den grundläggande utbildningen.Undervisningen på samiska fungerar bäst på de lägre klasserna i grundskolan där den vanligtvis omfattar nästan alla läroämnen. Undervisning på samiska ges vid alla tre lågstadier i Utsjoki kommun, liksom vid fem
lågstadier i Enare och fyra lågstadier i Enontekis samt vid Vuotso lågstadium i
Sodankylä. Undervisning på samiska ges också i de högre klasserna i Utsjoki. I
Enare och Enontekis kan undervisning på samiska ges i cirka tio veckotimmar.
Under de senaste åren har antalet elever som får undervisning på samiska ökat
inom samernas hembygdsområde. Föräldrarna väljer dock inte alltid undervisning
på samiska för sina barn.233
I samernas undervisning på eget språk används som undervisningsspråk oftast
nordsamiska, men i en del fall också enaresamiska. Inom samernas hembygdsområde undervisas alla de tre samiska språken i Finland som modersmål. Undervisningen i enare- och skoltsamiska försvåras av bristen på lärare och läromaterial.
Därför har Sametinget under de senaste åren i sin läromedelsproduktion satsat på
enare- och skoltsamiska läromedel.234
Samerna upplever att skolmiljön inte i tillräcklig utsträckning stöder utvecklingen och upprätthållandet av de samiska barnens kunskaper i samiska. Enligt
Sametinget upprätthålls ordningen och sköts disciplinära ärenden också för samiska barn ofta på ﬁnska. Enligt Sametinget ﬁnns det i allmänhet ingen elevvård
eller specialundervisning på samiska.235
Vid gymnasierna inom samernas hembygdsområde kan nord- och enaresamiska
studeras som modersmål eller som valfritt ämne, men skoltsamiska endast som
valfritt ämne. Vid vissa gymnasier, såsom vid samegymnasiet i Utsjoki, används
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samiska också som undervisningsspråk. Sedan 1990-talet har det har varit möjligt
att i studentskrivningarna avlägga prov i nordsamiska och enaresamiska. Våren
2005 blev detta möjligt också i fråga om skoltsamiska, visserligen bara som ett
främmande språk.236 Enligt den nyaste statistiken gavs i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen undervisning i samiska för sammanlagt 19
elever i två kommuner utanför samernas hembygdsområde.237
Inom samernas hembygdsområde verkar Sameområdets utbildningscentral som
har till uppgift att ge utbildning enligt behoven i sameområdet, att bevara och
utveckla den samiska kulturen och naturnäringarna samt att främja den samiska läromedelsproduktionen. Som bäst utreds om samegymnasiet i Utsjoki kunde
underställas Sameområdets utbildningscentral.238 Samiska kan studeras vid Uleåborgs, Lapplands och Helsingfors universitet. Huvudansvaret för universitetsundervisningen i samiska i Finland vilar på Uleåborgs universitet som har en professur i samiska. Vid Uleåborgs och Lapplands universitet har ﬂera fakulteter kvoter
för sökanden med kunskaper i samiska.
Under höstterminen 2004 ﬁck sammanlagt 142 elever i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen undervisning i rommani som modersmål det
vill säga färre än vart tionde romskt barn får undervisning i rommani. I praktiken
är det i Finland inte möjligt att få undervisning på rommani i andra läroämnen.239
Största delen av skolorna med romska elever har aldrig anordnat undervisning
i rommani. Enligt skolorna är den största orsaken till detta att föräldrarna till de
romska barnen inte har uttryckt några önskemål om sådan undervisning. Enligt
Delegationen för romska ärenden är föräldrarna till romska barn dock inte alltid
medvetna om barnens möjligheter att få undervisning i rommani, och i skolorna
är man inte heller alltid medveten om rommanins existens. Skolundervisningen
i rommani väcker olika känslor hos den romska befolkningen, och dessutom har
man i många skolor upplevt att samarbetet mellan lärarna i rommani och skolorna
inte fungerar väl.240
Tillhandahållandet av undervisning i rommani inom den grundläggande utbildningen försvåras av bristen på lärare. Detta beror på att det inte är möjligt att på
högskolenivå avlägga vitsord i rommani vilket leder till att det i praktiken är det
inte möjligt att skaﬀa sig behörighet som lärare i rommani. Från och med hösten
2003 har det varit möjligt att avlägga yrkesexamen som handledare i romsk kultur,
till exempel med inriktning på undervisning i rommani. Denna examen ger dock
inte oﬃciell behörighet som lärare. Bristen på lärare i rommani försvårar också genomförandet av de nya läroplanerna för undervisningen i rommani vid gymnasiet.
Enligt romerna ﬁnns det också behov av nytt inspirerande läromedel.241
Grundläggande utbildning för teckenspråkiga tillhandahålls huvudsakligen av
specialläroanstalter. Staten har tre skolor för hörselskadade som ﬁnns i Jyväskylä,
Uleåborg och S:t Michel. Antalet kommunala specialskolor för hörselskadade uppgår till 13. År 2004 undervisades sammanlagt 216 elever vid specialläroanstalter
helt och hållet på teckenspråk. Alla ovan nämnda skolor är ﬁnskspråkiga och undervisar på och ger undervisning i det ﬁnska teckenspråket.242
Undervisningen i teckenspråk vid specialläroanstalterna försvåras av de stora
språkliga variationerna inom undervisningsgrupperna. Undervisningsgrupperna
kan till exempel ha samtidigt teckenspråkiga elever, elever med inneröreinplantat, dysfatiska elever och hörselmultihandikappade elever. Dessutom kan i klassen
användas teckenspråk, tecknat språk, stödtecken och talad ﬁnska parallellt. Det
ﬁnns endast få lärare som har teckenspråket som modersmål eller som behärskar
det väl, och det ﬁnns endast en liten mängd teckenspråkigt undervisningsmaterial.
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Teckenspråkiga klasslärare har utbildats, men de blir inte alltid anställda vid specialläroanstalterna.243
I grundskolan, gymnasiet och inom yrkesutbildningen kan teckenspråk studeras
även som modersmål. I grundskole- och gymnasieutbildningen kan teckenspråkiga
studera antingen ﬁnska eller svenska enligt en särskild lärokurs för teckenspråkiga
och inom yrkesutbildningen ﬁnska enligt lärokursen ﬁnska som andra språk.244
Teckenspråk kan även studeras på universitetsnivå vid Jyväskylä universitet.
Döva kan fortbilda sig vid specialläroanstalterna för hörselskadade och vid allmänna läroanstalter med hjälp av tolk. Sådana läroanstalter som är avsedda för
teckenspråkiga är, förutom ovan nämnda specialläroanstalter inom den grundläggande utbildningen, bland annat Aurainstitutet, som tillhandahåller statlig yrkesutbildning, och gymnasiet vid Mikael-skolan i S:t Michel. År 2004 studerade sammanlagt 193 personer med hjälp av tolk vid allmänna läroanstalter på olika nivåer
bland annat i grundskolor och gymnasier, på institut, inom yrkesutbildningen och
vid högskolorna.245 Det råder dock konstant brist på studietolkar.246
Under höstterminen 2004 ﬁck sammanlagt 1 475 elever med ett annat språk förberedande undervisning för den grundläggande utbildningen. Statistik har inte förts
över deras undervisning i modersmålet.247 Av undersökningar framgår dock att
största delen av den förberedande undervisningen används till undervisning i ﬁnska eller svenska och en mindre del till undervisning i invandrarelevernas eget modersmål. De enskilda grupperna innehåller ofta en blandning av elever med olika
modersmål.248
I den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen har undervisningen i det egna modersmålet för elever med ett annat språk ordnats som kompletterande undervisning som är frivillig för eleverna. Undervisningen omfattar vanligen två veckotimmar. Under höstterminen 2004 tillhandhölls sådan undervisning
inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för sammanlagt
10 408 elever i sammanlagt 45 språk. I Finland fanns då 15 967 barn i grundskoleåldern med ett annat språk som modersmål. Under höstterminen 2004 deltog
sammanlagt 3 012 elever i undervisningen i ryska, 1 544 elever i undervisningen i
somaliska, 515 elever i undervisningen i estniska och 271 elever i undervisningen i
engelska, alla med ett språk som modersmål som behandlas i denna berättelse.249
Det har inte alltid varit möjligt att ordna undervisning i modersmålet för elever
med ett annat språk eftersom det inte gått att bilda tillräckligt stora undervisningsgrupper eller det inte har funnits lärare. Undervisningen har i viss mån försvårats av att modersmålslektionerna har placerats efter den normala undervisningen eller samtidigt med undervisningen i andra ämnen. Det är dessutom svårt
att ﬁnna läromedel som lämpar sig för ﬁnländska förhållanden, särskilt för undervisningen i språk från avlägsna länder.250 Dessutom har till exempel den ryskspråkiga befolkningen upplevt det som problem att lärarna inte alltid har ryska som
modersmål och att undervisningen i modersmålet därför inte alltid är av tillräckligt hög kvalitet.251
För elever med ett annat språk har undervisning i andra läroämnen på elevernas
eget språk tillhandahålls bland annat i Esbo, Helsingfors, Kuopio och Vanda. Undervisning ges på ryska, arabiska, somaliska, vietnamesiska och estniska.252 Dessutom ﬁnns det inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen
många läroanstalter som tillhandahåller undervisning på andra språk: nio skolor
ger undervisning på engelska, två på ryska, en skola på franska och en på tyska.
Det är möjligt att avlägga internationell studentexamen på engelska vid elva gymnasier i olika delar av landet. Yrkesexamen kan också avläggas antingen delvis eller
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helt på något annat språk än ﬁnska eller svenska vid vissa läroanstalter. Undervisningsspråket är oftast engelska, men undervisning ges också på ryska.253
I den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen studerar invandrareleverna nationalspråken enligt lärokursen ﬁnska eller svenska som andra språk.
År 2004 ﬁck sammanlagt 10 345 elever undervisning i ﬁnska som andra språk
och 237 i svenska som andra språk. I gymnasiet var motsvarande siﬀror 178 och
åtta.254 Det är möjligt att studera ﬁnska eller svenska som andra språk också inom
yrkesutbildningen.
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4

Slutsatser

4.1

Slutsatser om verkställandet av språklagstiftningen

4.1.1 Nationalspråken
Lagstiftarens vilja framgår konsekvent av lagstiftningen beträﬀande nationalspråken. Språklagen och de talrika bestämmelserna beträﬀande språk i speciallagstiftningen preciserar de språkliga grundrättigheterna som tryggas i grundlagen.
Bestämmelserna föreskriver att både ﬁnsk- och svenskspråkiga medborgares kulturella och samhälleliga behov skall tillgodoses på lika grunder.
Rätten till samhälleliga tjänster på individens eget språk, antingen på ﬁnska eller svenska, är inte begränsat till förvaltnings- eller domstolsärenden. Den gäller
även basservicen såsom social- och hälsovården. Av lagstiftningen framgår också
att även om sätten att organisera tjänsterna varierar får förverkligandet av de
språkliga grundrättigheterna inte påverkas av detta. Enligt lagen skall förverkligandet av de språkliga rättigheterna säkerställas till exempel när tjänster köps av
privata tjänsteproducenter.
Myndigheternas ansvar för förverkligandet av språkliga grundrättigheter framgår också konsekvent av lagstiftningen. För att medborgarnas språkliga rättigheter
skall kunna tillgodoses har för vissa tjänstemän såsom föredragande i statsrådet
samt poliser och gränsbevakare föreskrivits behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper. I lagstiftningen, till exempel i tingsrättslagen, ﬁnns bestämmelser om
möjlighet att inrätta särskilda enheter eller avdelningar på språkliga grunder för att
de språkliga grundrättigheterna skall kunna tillgodoses. Lagstiftningen beträﬀande
nationalspråken kan således anses vara omfattande och huvudsakligen tillräcklig.
Efter en två års uppföljning av den nya lagstiftningen beträﬀande nationalspråken kan vissa slutsatser göras. Lagstiftningen har fått stor uppmärksamhet och
myndigheterna har vidtagit många åtgärder för att genomföra språklagen och den
lagstiftning som har samband med den. Medborgarnas språkliga rättigheter blir
till exempel i myndigheternas informationsverksamhet och kundservice åtminstone i viss mån bättre tillgodosedda än under den gamla språklagen. Det är dock
uppenbart att de språkliga rättigheterna i fråga om nationalspråken inte till alla
delar blir tillgodosedda på det sätt som lagstiftningen förutsätter.
Många faktorer påverkar genomförandet av språklagstiftningen. En del är sådana som inte kan regleras genom lag. För det första är medborgarna inte alltid
medvetna om sina språkliga rättigheter. Det råder också många missuppfattningar
om rättigheterna. För det andra har ﬁnskspråkiga hög tröskel för att tala det andra
inhemska språket. För det tredje upplever de svenskspråkiga ofta att de inte får
service på sitt eget språk och till följd därav försöker de ofta komma till rätta också
med svaga kunskaper i ﬁnska. Efter att språklagen trätt i kraft kan en tendens skönjas enligt vilken både ﬁnsk- och svenskspråkiga i någon mån mer börjat använda
båda nationalspråken. Genomförandet av språklagstiftningen kräver långsiktigt
och mångsidigt arbete, bland annat information om språkliga rättigheter, för att
hos medborgare och myndigheter skapa ett gynnsammare attitydklimat beträﬀande
nationalspråken.
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En orsak till att språklagstiftningen ännu inte helt genomförts är den relativt
korta tid som lagstiftningen varit i kraft. Myndigheternas kunskaper om lagstiftningen
och dess betydelse på alla sektorer har ökat men är dock inte ännu helt tillräckliga.
Myndigheterna känner till de centrala punkterna i språklagen och tvåspråkiga
myndigheters skyldighet att ge service på ﬁnska och svenska. Däremot är arbetsgivarens skyldigheter som föreskrivs i lagen om de språkkunskaper som krävs av
oﬀentligt anställda och vars mål är att säkerställa den språkliga servicen, varken
väl kända eller i tillräckligt hög grad beaktade. Myndigheterna känner inte heller
alltid språklagens, som är en allmän lag, beröringspunkter med och förhållande till speciallagstiftningen beträﬀande språk på olika områden.
I många situationer försvårar också tjänstemännens bristande språkkunskaper genomförandet av lagstiftningen. Bristerna i språkkunskaperna hos myndigheterna
gäller nästan alltid svenskan. Det är svårare för vuxna än för barn att förkovra sig i
språk, men bristande språkkunskaper borde inte bli ett hinder för att få en tjänst.
Därför det viktigt att inse betydelsen av kunskaper i nationalspråken redan i den
grundläggande och gymnasieutbildningen. Studier i nationalspråken som ingår i
studier på universitetsnivå borde också ha en sporrande eﬀekt på språkstudierna
redan på andra stadiet.
Myndigheternas praktiska verksamhet har inte fullt anpassats till de krav som en
tvåspråkig förvaltning ställer. De båda språken beaktas inte systematiskt. Därav
följer att myndigheten inte alltid vid planering av olika tjänster eller hjälpmedel,
till exempel register, datasystem, informationsmaterial, webbsidor eller telefonservice, tar i betraktande att tjänsten skall fungera på båda nationalspråken. Brist
på systematik kan också skönjas i samband med rekrytering och utbildning av personal där betydelsen av språkkunskaper inte beaktas i tillräcklig utsträckning.
Vissa drag i förvaltningskulturen utgör också hinder för genomförande av lagstiftningen. Verksamheten betraktas som en helhet, utan att åtskilja den språkliga
servicen från den övriga servicen. I praktiken betyder det att servicen i ämbetsdistriktet antas fungera då den fungerar på majoritetens språk. Dessutom uppfattar
myndigheterna att service och språk är två olika omständigheter som är oberoende av
varandra. Det att service ges på kundens språk uppfattas inte höra till servicen utan
på sin höjd som ett extra kvalitetskriterium. Detta gäller särskilt sektorer som kräver specialisering, till exempel forskning och specialiserad sjukvård.
Hinder för genomförandet av lagstiftningen utgörs också av de datatekniska lösningar som valts. Det är inte alltid möjligt att på ﬁnska eller svenska skriva ut
uppgifter och beslut som ﬁnns i olika register om medborgarna. Därför får kunden
inte alltid ett beslut eller en handling som gäller honom eller henne på sitt eget
språk. För att språklagen skall efterlevas krävs i sådana fall antingen införande av
ett nytt datasystem eller översättning av handlingarna.
I viss mån kan skönjas att myndigheternas synvinkel i strävandena att genomföra språklagstiftningen inte är kundcentrerad utan snarare myndighetscentrerad.
Det primära syftet blir således inte att trygga servicen på ﬁnska och svenska utan
att organisera myndighetens verksamhet. Så är fallet till exempel när en myndighet delar upp sin verksamhet på språkliga grunder och skiljer den svenskspråkiga
verksamheten från övrig verksamhet. Då bevarandet av livskraften hos båda nationalspråken är utgångspunkt, bör åtskiljande av den svenskspråkiga verksamheten
från den ﬁnskspråkiga inte betraktas endast som en enskild lösning utan som en
mer omfattande språkpolitisk fråga, som förutsätter sakkunnig samhällsdebatt på
bred front.
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4.1.2 De samiska språken
Enligt samiska språklagen, som trädde i kraft år 2004, skall byrån för samiska
språket i samråd med samiska språkrådet till Sametinget lämna en berättelse om
tillämpningen av lagstiftningen om samiskan och om förverkligandet av samernas
språkliga rättigheter under varje valperiod. Den första berättelsen kommer troligen att lämnas år 2007.
Enligt uppgift från Sametinget upplevs samiska språklagen hittills ha bidragit
till en viss förbättring av förverkligandet av samernas språkliga rättigheter. Lagstiftningen förverkligas dock inte fullt eftersom samiska språklagen varit i kraft
endast en kort tid, informationen om den inte har varit tillräcklig, myndigheterna
inte har tillräckliga kunskaper i samiska, det ﬁnns inga anslag för fortlöpande stöd
till verksamhet på samiska. Samerna upplever också att det förekommer fördomar
mot deras språk och kultur. Enligt samerna borde man bland annat utreda varför
samiska föräldrar inte alltid vill att deras barn får undervisning på samiska. Det
borde även utredas hur man skulle kunna anställa ﬂera tjänstemän med kunskaper
i samiska.

4.1.3 Andra språk
Det ﬁnns i lagstiftningen ett ﬂertal språkbestämmelser om andra språk än nationalspråken och samiskan. Dessa gäller antingen vissa språk som nämns särskilt,
såsom teckenspråket och rommanin, eller språk i allmänhet. Bestämmelserna är
inte nya. Granskningen av bestämmelserna visar att lagstiftningen till alla delar
inte genomförs även om myndigheter i allt högre grad är medvetna om människors
behov att få använda eget språk. Praktiska brister förekommer bland annat i den
undervisning i modersmålet som ges personer med ett annat språk, tillgången till
tolkhjälp inom social- och hälsovårdstjänsterna, hos förvaltningsmyndigheterna
och rättsväsendet. Orsakerna till den bristfälliga tillämpningen av lagstiftningen
varierar något mellan olika förvaltningsområden. Finland har blivit ett allt mera
ﬂerspråkigt land vilket är ett relativt nytt fenomen, som dock inte till fullo har beaktats i myndigheternas verksamhet och ekonomi. Tillhandahållandet av service,
exempelvis tillgång på tolkar, påverkas i hög grad av att grupperna med ett annat
språk ofta är små.
Landets ﬂerspråkighet påverkas bland annat av Finlands invandrarpolitik och
internationella händelser. Eftersom antalet personer med ett annat språk enligt
bedömning kommer att öka i framtiden bör större uppmärksamhet fästas vid
dessa personers språkliga behov.

4.2

Slutsatser och förslag till åtgärder
Myndigheter har på många sätt främjat genomförandet av språklagstiftningen och
därigenom också förverkligandet av språkliga rättigheter. Det krävs emellertid vidare systematisering av de administrativa åtgärderna för att den service som enligt
lag skall ges på nationalspråken skall tryggas. Detsamma gäller också andra språk
än nationalspråken till den del det ﬁnns lagstiftning om dem.
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Myndigheterna har inte ännu utvecklat sådana uppföljningsinstrument för lagstiftningen som skulle ta fram både medborgarnas syn på och myndigheternas
bedömning av genomförandet av språklagstiftningen. Vid beredningen av denna
berättelse har det framkommit att det tills vidare endast ﬁnns enstaka utredningar
men inga heltäckande undersökningar om förverkligandet av de språkliga rättigheterna. Således går det inte att tillräckligt omfattande och pålitligt påvisa vilka
brister som förekommer i förverkligandet av språkliga rättigheter och vad bristerna beror på.
För att de språkliga rättigheterna skulle kunna förverkligas bättre krävs att såväl
myndigheter och domstolar som statsrådet i dess helhet bedömer nuläget, uppställer
mål, verkställer dessa samt följer upp och utvärderar verksamheten.

4.2.1 Förslag till åtgärder som gäller myndigheters och domstolars
verksamhet
Det allmänna skall enligt grundlagen trygga de grundläggande fri- och rättigheterna inklusive de språkliga rättigheterna. Statsrådet föreslår därför följande åtgärder
för organiseringen av myndigheternas, såväl statsförvaltningens och kommunalförvaltningens som domstolarnas, kundbetjäning och förvaltning, personalpolitik
samt uppföljning och övervakning.

Myndigheter och domstolar skall

•

systematiskt kartlägga sina service- och förvaltningsprocesser för att utreda huruvida språklagstiftningen beaktas i alla skeden av verksamheten, ända från planeringsskedet. Kundbetjäningen, medborgarnas språk i kontakter med myndigheterna
och tjänsteproduktionen bör tas som utgångspunkt för kartläggningen. Kartläggningen bör identiﬁera de tjänster och kontakter där det är viktigt att medborgarna får använda sitt eget språk. Det är viktigt att myndigheter och domstolar
identiﬁerar sårbara strukturer, till exempel att myndighetens beredskap att sköta
kundservicen och fullgöra övriga språkliga skyldigheter på någotdera av nationalspråken i praktiken ofta är beroende av endast en eller några få personer.

•

bedöma olika alternativ när service planeras och anordnas och välja lösningar som
ger det bästa resultatet med tanke på förverkligandet av språkliga rättigheter.

•

säkerställa vid konkurrensutsättning för anskaﬀning av tjänster och vid köp av
tjänster av privata tjänsteproducenter att den språkliga servicen är ett av kriterierna vid konkurrensutsättning samt att tjänsteproducenten, när denna
tillhandahåller tjänster på uppdrag av myndigheten, i praktiken ser till att de
språkliga rättigheterna tillgodoses.

•

inkludera förverkligandet av språkliga rättigheter i styrdokument och beslut, exempelvis verksamhetsplaner, strategier och visioner samt i enskilda beslut om
tillsättande av projekt. Myndigheterna kan utarbeta språkplaner för verksamheten antingen separat eller som en del av andra styrdokument. Den språkliga
servicen bör också beaktas i myndigheternas informations- och kommunikationsplaner, särskilt i krisinformationsplanerna.

73

•

förbättra samarbetet för att nyttja de insatser som andra myndigheter och domstolar gjort för att genomföra språklagstiftningen. Material, såsom broschyrer,
dokument och blankettmodeller som en myndighet har producerat på båda nationalspråken och möjligen också på andra språk, kunde nyttjas av andra myndigheter i deras verksamhet. Myndigheter av samma typ kunde dessutom dela
på kostnaderna för översättning av material som produceras på ﬂera språk.

•

systematiskt kartlägga sin personalpolitik, exempelvis utreda vilken betydelse
språkkunskaper har vid anställning och hur språkkunskaper beaktas vid utbildningen av personal och i avlöningen.

•

vid kartläggning av personalens kunskaper utreda sin förmåga att säkerställa de
språkliga rättigheterna. När personalens arbetsbeskrivningar uppgörs skall myndigheten kartlägga vilka språkkunskaper som krävs för varje uppgift.

•

utveckla modeller för förfarandet vid anställning så att säkerställande av de språkkunskaper som krävs för varje uppgift blir en systematisk del av anställningsförfarandet.

•

sörja för upprätthållandet av personalens språkkunskaper genom tillräcklig språkundervisning och andra åtgärder för att upprätthålla språkkunskaperna.

•

utveckla metoder att övervaka genomförandet av språklagstiftningen på det egna
verksamhetsområdet såsom 36 § 1 mom. i språklagen förutsätter. Syftet med
övervakningen är att trygga verksamhetens laglighet och därigenom medborgarnas språkliga rättigheter. Myndigheterna kunde ordna övervakningen till
exempel genom att tillsätta permanenta arbetsgrupper med klart deﬁnierade
uppdrag och rapporteringsskyldighet till ledningen.

•

utveckla uppföljningsinstrument för utvärdering av tillämpningen av språklagstiftningen. Uppföljningen och utvärderingen kunde kopplas till övriga utvärderingssystem, exempelvis resultatavtal, verksamhetsberättelser och system för
uppföljning av kundrespons och myndigheternas verksamhet.

•

beakta de förslag till förbättringar som framlagts av organ som följer tillämpningen
av internationella avtal.

4.2.2 Förslag till åtgärder som gäller samhälleligt beslutsfattande
Förverkligandet av språklagstiftningen förutsätter att de språkliga rättigheterna
beaktas inte bara i enskilda myndigheters och domstolars verksamhet utan också i
det samhälleliga beslutsfattandet.

Statsrådet föreslår därför att

•

konsekvenserna av enskilda lösningar i lagstiftningsarbetet och beslutsfattandet bedöms i förhållande till hur de språkliga rättigheterna kan förverkligas. Ett centralt
exempel är kommun- och servicestrukturreformen som, ifall den genomförs, i
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hög grad kan påverka individens ställning och rättigheter och i reformen skall
därför förverkligandet av språkliga rättigheter beaktas, bland annat inom social- och hälsovården.

•

en bedömning görs av huruvida lagstiftningen, inklusive den sektorsbundna speciallagstiftningen, är tillräcklig med tanke på förverkligandet av språkliga rättigheter. Exempelvis lagstiftningen om äldrevård bör ses över för att bedöma om den
skall kompletteras med språkbestämmelser.

•

vid planering och fastställande av gränserna för myndigheternas befogenheter
bedöms huruvida befogenhetsgränserna har betydelse för förverkligandet av
språkliga rättigheter och hur dessa rättigheter på bästa sätt kan tryggas. Förutsättningarna för ett samarbete över befogenhetsgränserna bör utredas, till exempel
om det är möjligt för ett enspråkigt ämbetsdistrikt att vid behov begära handräckning av ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt.

•

tvåspråkiga kommuner vid tillsättandet av sina representativa organ förvissar
sig om att det i varje organ ﬁnns ledamöter som kan båda nationalspråken.
Detsamma gäller nämndemän vid tingsrätterna som väljs av kommunen för att
utföra ett statligt förtroendeuppdrag.

•

omfattningen av undervisningen i nationalspråken bedöms utgående från målet
att eleverna får undervisning i ﬁnska och svenska i sådan omfattning att deras
språkfärdighet överensstämmer med förverkligandet av de språkliga rättigheterna enligt grundlagen. Utredningen skall göras innan nästa beslut om antalet
veckotimmar för undervisningen i modersmålet och i det andra inhemska språket fattas. Dessutom skall undervisningsmetoderna och inlärningsmiljön utvecklas
genom större satsningar för och uppmuntran till muntliga språkkunskaper med
syfte att nå faktisk två- eller ﬂerspråkighet. När lärarutbildning planeras skall
säkerställas att ﬁnskspråkiga och svenskspråkiga lärare utbildas för hela landets behov.

•

språkinlärningen hos samer, romer, teckenspråkiga och invandrare säkerställs genom
att utreda möjligheterna att trygga tillgången på behöriga lärare och intressant
läromaterial samt att eﬀektivera undervisningen i minoritetskunskap inom
lärarutbildningen. Särskilt för att eﬀektivera modersmålsundervisningen för
invandrare bör utredas hur undervisningen i dessa språk kunde genomföras på
bästa möjliga sätt, bland annat så att undervisningen i modersmålet inte sammanfaller med annan undervisning. Olika språkgrupper skall ges information
om möjligheter till undervisning i modersmålet.

•

förslag till förbättringar som framlagts av organ som följer tillämpningen av internationella avtal i högre grad än hittills beaktas vid det samhälleliga beslutsfattandet.
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4.2.3 Förslag till åtgärder som gäller uppföljning och utvärdering
Statsrådets nästa berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen kommer att
ges riksdagen 2009. Uppföljningsinstrument bör utvecklas och åtminstone en del av
intrumenten skall vara oberoende utvärderingar som utförs utanför förvaltningen.
Genom uppföljningen kan genomförandet av lagstiftningen bedömas på ett tillförlitligt sätt. Därigenom kan uppföljningen av språklagstiftningen förbättras och
resultat av uppföljningen användas vid beredningen av nästa berättelse.
De uppföljningsinstrument som myndigheterna använder bör utvecklas så att
som en del av dem bedöms till exempel tillämpningen av språklagstiftningen eller
myndigheternas språkliga beredskap för förverkligandet av språkliga rättigheter.
Exempel på sådana uppföljningsinstrument är länsstyrelsernas utvärdering av basservicen som belyser hur den kommunala basservicen fungerar samt Utbildningsstyrelsens system för utvärdering av inlärningsresultat som används till bedömning
av elevernas inlärningsförmåga och således också till genomförandet av läroplanerna.
Det ankommer på justitieministeriet, som är ansvarig för uppföljningen av verkställigheten och tillämpningen av språklagen, samt på delegationen för språkärenden
i egenskap av sakkunnigorgan att utreda vilka slags uppföljningssystem är ändamålsenliga för att säkerställa insamlingen av information.
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