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TILL TV ÅSPRÅKIGA KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

Justitieministeriet har enligt språklagens 36 § 2 moment till uppgift att följa verkställigheten och tilllämpningen av språklagstiftningen samt att ge rekommendationer i frågor som gäller lagstiftning om
nationalspråken. 1 detta uppdrag bistås justitieministeriet av delegationen för språkärenden, som kan
bereda för användning hos ministeriet rekommendationer i frågor som avser språklagstiftningen och
dess tillämpning. Både ministeriet och delegationen har märkt, att förverkligandet av språkliga grundrättigheter i tvåspråkiga kommuner i allmänhet och i anslutning till kommunsammanslagningar i synnerhet är i viss mån oklart och ojämnt, särskilt när den språkliga minoritetens andel av kommunens
befolkning är Iägre tämligen liten,
Utgångspunkten för en tvåspråkig kommuns intema organisering är den princip om kommunal självstyreIse sorn ingår i grundlagens (731/1999) 121 §. Enligt grundlagens 22 § bör den offentliga makten
trygga förverkligandet av grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter. Kommunema är sådana enheter inom den offentliga makten på vilka 22 § är tillämplig och som bör handla enligt 22 §. TilI
de grundläggande rättighetema hör bland annat språkliga grundrättigheter enligt grundlagens 17 §,
vilka särskilt tvåspråkiga kommuner bör förverkliga med avseende på nationalspråken.
Språklagen (42312003) definierar grundema för hur kommunemas språkIiga ställning bestäms. Lagen
medför språkliga skyldigheter för tvåspråkiga kommuner, men lämnar också utrymme för kornmunerna att reglera olika dimensioner för de språkliga rättighetema. 1 stöd av språklagens 23 § bör en tvåspråkig kommun isin verksamhet självmant se tilI att individens språkliga rättigheter förverkligas i
praktiken. Enligt bestämmelsen skall en tvåspråkig myndighet betjäna allmänheten på finska och
svenska. Myndigheten skall både isin service och i annan verksamhet utåt visa att den använder båda
språken, och en tvåspråkig myndighet skall i sina kontakter med enskilda individer eIler juridiska personer använda deras eget språk, om den vet vilket det är eller utan oskäligt besvär kan Ta reda på det,
eller använda både finska och svenska. Lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anstäIlda
(424/2003) ger kommunen rätt att upprätta språkkunskapskrav för anställda i den ordning som kommunallagen fastställer, om det inte föreskrivits om detta genom lag eIler i stöd av lag.
När kommunallagen (365/1995) stiftades beaktades den samtidigt anhängiga grundrättighetsreformen.
1kommunallagens 50 § 2 moment om kommunens förvaltningsstadga föreskrivs: "1 en tvåspråkig
kommuns förvaltningsstadga skall ingå behövliga bestämmeIser om hur invånare som hör tilI olika
språkgrupper skall Ta. service på enahanda grunder i kommunen." 1 förarbeten till denna bestämmelse
(RP 192/1994 rd) kopplas lagrummet klart till förverkligandet av grundläggande rättigheter: "EnIigt
den grundrättighetsrefonn som föreligger för behandling i riksdagen ingår i regeringsformens 14 § 2
moment [nuvarande grundlagens 17 § 2 moment] en bestämmelse enligt vilken det allmänna skall
tillgodose landets finsk- och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt ena-
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handa grunder. Eftersom stadgandet är förpliktande för kornmunema i uppgifter som skall skötas av
dem, kan kommunen också använda förvaltningsstadgan
som ett sätt att styra sin egen förvaltningsapparat, varvid tvåspråkigheten
då blir beaktad på tilIbörliga grunder i kommunens verksamhet." Bestämmelsen gäller även samkommuner.
Mot denna bakgrund förväntas att varje tvåspråkig kommun och samkommun specificerar, genom
kommunallagens
50 § 2 moment, hur nationalspråken
behandlas på ett likstälIt sätt i kommunen, bådc
med hänsyn tilI språkens formella likaställdhet och även til1 tryggandet av språkens faktiska likställdhet. Detta fäste man uppmärksamhet
vid i anslutning tilI grundrättighetsrefonnen,
i förarbeten till
grundlagens 17 § 2 moment (RP 309/1993 rd). 125 § i den modellförvaltningsstadga
som Finlands
Kommunförbund
har berett finns utgångspunkten
för den specifikation som kommunallagens
50 § 2
moment förutsätter. Modellförvaltningsstadgan
är en grundmodell som uppfylIer kommunallagens
minimikrav. Eftersom de tvåspråkiga kommunema inte är likadana, varierar dessutom behoven beträffande förverkligandet
av språkliga grundrättigheter
mellan de tvåspråkiga kommunerna och sarnkommuner.
Ändringar i kommunindelningcn
får inte påvcrka kommunens språkliga ställning eIler försämra
språkgruppernas
möjligheter att klara sig på sitt eget språk, viIket även riksdagens grundlagsutskott
påpekade i sitt bctänkande GrUB 10/1998. Dessutom bör, enligt det tillägg som gjordes i grundlagsutskottets utlåtande GrUU 33/2009, krav som följer av grundlagens 122 och 17 § beaktas, när det i sarnband med ändrade kommunindelningar
blir aktuellt att tillämpa 4 § 4 momentet i kommunindelningslagcn, i vilken det stadgas om de språkliga rättigheternas tillgodoseende.
Följaktligen har de språkliga
rättigheterna en viktig roll vid kommunsammansIagningar
och bör ha det även i den allmänna verksamheten i tvåspråkiga kommuner och samkommuner.
När tvåspråkiga kommuner och samkommuner utvecklar och främjar nationalspråkens
ställning, förhållandena för finsk- och svenskspråkiga samt det verkliga förverkligandet
av grundläggande
språkliga rättigheter är följande frågor centrala:
-Hur beaktas i kommunen att finska och svenska är Finlands nationalspråk?
-Hur uppfylls vars oeh ens rätt att hos myndigheter i egen sak använda sitt eget språk, antingen finska
eller svenska?
-Hur tryggas vars och ens rätt att få expeditioner på sitt eget språk, antingen finska eIler svenska?
-Hur tillgodoses de två befolkningsgruppernas
möjligheter att erhålla tjänster på det egna språket enligt lika grunder?
-Hur tillgodoses kommunens finskspråkiga och svenskspråkiga
befolkningens kuIturella och samhälleliga behov enligt lika grunder?
Justitieministeriet
rekommenderar
att de tvåspråkiga kommunema
och samkommunerna
vid utvecklandet av den interna förvaltningen tar stäIlning till ovan nämnda frågor, Dessutom rekommenderar
ministeriet att, i syfte att i innehållet i förvaltningsstadgor
och andra bindande regler beakta de krav
som följer av grundlagens
17 § och 122 §, ta ställning till följande specificerade frågor:
Med tanke på kommunens invånare är det viktigt på vilket sätt kommunen försäkrar sig om att parien
kontaktas på partens språk och hur kommunen utreder hur nöjd den språkliga minoritetens är med
förverkligandet
av de språkliga grundrättigheterna
i kommunens verksamhet,
Beträffande kommunens beslutsfattande är det centralt, på vilket sätt en förtroendevalds
rätt att få använda sitt eget språk i kommunala organ och att få möteskallelser
och beredningsdokument
på det
egna språket tryggas. Dessutom är viktigt att kommunen ser tilI att det finns föredragningskapacitet
på
båda språken inför olika organ och kapacitet att fatta och verkställa beslut på båda språken. Kommu-
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nen bör också ta ställning till hur den kan trygga båda språkgruppernas verkliga möjlighet att delta i
beslut som berör deras egen stälIning. Detta kan göras exempelvis via modeller för brukardemokrati
elIer särskilda nämnder med ansvar för frågor som rör den språkliga minoriteten.
Med avseende på ordnandet av järvaltningen bör kommunen beakta, hur fullständiga servicekedjor
kan upprättas på båda språken, om det behövs administrativ decentralisation på språklig grund inom
de kommunala verksamhetsområdena, om det på båda språken borde finnas servicenummer, till vilka
kommuninvånare kan ringa, på vilket sätt kommunens informationsverksamhet, annonsering och
skyltning sköts ur ett språkligt perspektiv och hur servicenätet språkligt sett ändras. Kommunen bör
också ta ställning tiIl om en särskild språkstadga som en bindande instruktion behövs och överväga
om det finns skäl att bestämma eIler att inte bestämma att någotdera eller båda språken är kommunens
arbetsspråk, om vilketdera eIler båda språken ska vara protokollspråk i kommunala organ, om det behövs ett språkprogram i tillägg till bindande bestämmeIser och om det inom en ny kommun behövs
"regional'' decentralisering av kommunala tjänster enligt områden, där de språkliga befolkningsgrupperna huvudsakIigen bor.
1 anslutning till rekrytering och personai bör man dryfta hurudana språkliga behörighetsvillkor det
behövs i kommunen, om man borde diversifiera de språkliga behörighetsvillkoren så att en del av behörighetsvillkoren
avser anställningsförhållanden
på kommunens majoritetsspråk och en del på kommunens minoritetsspråk (så kallad omvända språkkunskapskrav), om samma nivåer för de anställdas
språkliga behörighet borde etableras för kommunen som gäller för staten och på vilket sätt personalens språkkunskaper kontrolleras vid anställning samt på vilket sätt tillförsäkrar kommunen att utannonseringen av lediga tjänster och arbetsuppgifter beaktar de språkliga behörighetsvillkoren på ett
sakenligt sätt. Efter rekryteringen bör man på längre sikt även beakta det på vilket sätt personalens
språkliga kompetens kommer att upprätthållas, på vilka grunder det betalas språktillägg åt personalen
och hur kunskaper i båda nationalspråken beaktas i den lönesättning som utgår från en kombination av
uppgiftsbaserad lönedel och personlig lönedel.
Med tanke på tillsyn borde man fråga sig på vilket sätt kommunen övervakar att språklagen och de
interna kommunala språknormerna följs, huI' de språkliga grundrättigheterna införlivas i kommunala
upphandlingsförfaranden och på vilket sätt kommunen försäkrar sig om att enskilda tjänsteleverantörer som kommunen anlitar för tjänsteproduktion betjänar kommuninvånarna på deras eget språk samt
på vilket sätt de språkliga grundrättigheterna beaktas i de kommunala affärsverkens och kommunala
bolagens verksamhet.
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