
Nätverket för nationalspråksnämnderna

Nationalspråksnämndernas
uppgifter

Enhetschef

Corinna Tammenmaa

20.4.2022



• Enligt JM:s arbetsordning ska ministeriet främja och följa 
tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna och sköta de uppgifter 
som ankommer på justitieministeriet enligt språklagen (423/2003)

• Justitieministeriet följer verkställigheten och tillämpningen av 
språklagen samt ger rekommendationer i frågor som gäller 
lagstiftningen om nationalspråken 

• Vid behov skall justitieministeriet ta initiativ och vidta andra åtgärder 
för att rätta till konstaterade brister

• Observera att varje myndighet skall inom sitt verksamhetsområde 
övervaka att språklagen följs

Justitieministeriets uppgifter inom
språklagstiftningen



• Uppgifterna regleras i 33 § i lagen om välfärdsområden (611/2021)

• Nämnderna är nya och har omfattande uppgifter. En sorts
föregångare kan ses i sjukvårdsdistriktens minoritetsspråksnämnder.

• Sipiläs regering föreslog påverkansorgan för den språkliga
minoriteten, men förslaget förverkligades inte.

• Grundlagsutskottet ansåg i sitt utlåtande (GrUU 26/2017 rd) att
språkminoritetens påverkansorgans ställning bör stärkas så att de blir
nämnder.

Nationalspråksnämnderna



I tvåspråkiga välfärdsområden finns en 
nationalspråksnämnd. Till medlemmar 
i nämnden väljs personer som hör till 
den språkliga minoriteten i 
välfärdsområdet.



• Det finns vedertagen praxis samt rättspraxis, t.ex. Åbo förvaltningsdomstols 
beslut 4/0387/1 från 23.12.2014

• Anteckning om modersmål i befolkningsdatasystemet är en indikation av 
tillhörighet till en språkgrupp, men är inte är den enda avgörande faktorn.

Förvaltningsutskottets betänkande 55/2014 rd
• Tolkningen bör också ta hänsyn till andra faktorer som påverkar individen 

språkliga ställning, såsom språklig identitet och språklig bakgrund.
• Man bör också beakta språkets ställning i individens praktiska liv och 

individens möjlighet till genuin tvåspråkighet.
• Tolkningen av bestämmelsen kan dessutom enligt utskottets uppfattning 

stödja sig också på personens faktiska språkkunskap, som visas bland annat 
genom fullgjord läroplikt eller annan examen på språket i fråga.

Valbarhet



Nationalspråksnämndens uppgift är att

1) utreda, bedöma och uttala sig om hur välfärdsområdesfullmäktiges beslut 
påverkar hur de språkliga rättigheterna tillgodoses i praktiken,
2) utreda, bedöma och fastställa vilka tjänster den språkliga minoriteten har 
behov av på sitt eget språk och följa tillgången på tjänsterna och deras kvalitet,
3) utifrån utredningarna, bedömningarna och uppföljningen lägga fram 
åtgärdsförslag för välfärdsområdesstyrelsen om hur de tjänster och 
servicekedjor som tillhandahålls på minoritetens språk ska utvecklas och om 
kraven på personalens språkkunskaper och utvecklingen av språkkunskaperna,
4) i tvåspråkiga välfärdsområden där svenska är minoritetsspråk, komma med 
förslag om innehållet i ett i 39 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård 
avsett avtal om samarbetet och arbetsfördelningen mellan tvåspråkiga 
välfärdsområden, lämna utlåtande om avtalet till välfärdsområdesfullmäktige 
samt följa fullgörandet av avtalet.

Nämnden kan också ha andra uppgifter som anges i förvaltningsstadgan.



1) En sorts språkkonsekvensbedömning av fullmäktiges beslut
2) Att utreda vad för slags tjänster som behövs, samt följa tillgången till

tjänster innehåller både ett behov av att kunna förutse behovet av 
tjänster samt en bedömning av hur man de facto lyckats

3) Lägga fram förslag åt styrelsen hur tjänsterna ska utvecklas och hur man
kan förbättra personalens språkkunskaper

Uppgifterna är nya och kan med fördel utvecklas i samarbete mellan
nämnderna. Tips på råd:
- Anvisning för bedömning av språkliga konsekvenser

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75595
- Justitieministeriets hemsidor
- Nämndernas tillgång till statistik, utredningar och annan information är

ytterst viktig

Nämndens uppgifter

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75595


• Genom utredning, bedömning och fastställelse av servicebehovet strävar
man efter att agera på ett förutseende sätt. Behovet av språkliga tjänster i 
landskapet kan därmed beaktas i ett tillräckligt tidigt skede. Exempelvis kan
behovet av tjänster på ett visst språk variera i olika regioner. 

• Genom att följa upp tillgången till tjänster och tjänsternas kvalitet får
organet information om hur de språkliga rättigheterna de facto har
tillgodosetts. Med tanke på uppföljningen är det väsentligt att organet har
tillgång till tillräcklig information som stöd för sitt arbete. 

• Organet lägger på basis av sina utredningar fram förslag till
landskapsstyrelsen om hur tjänsterna ska utvecklas samt om kraven på
personalens språkkunskaper och om utvecklandet av språkkunskaperna. 
Landskapet kan exempelvis i en instruktion fastställa det förfarande som
ska iakttas vid behandlingen av förslagen.

Om uppgifterna i guiden för 
påverkansorgan



Samarbetsavtal mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena (39 § i lagen om 
anordnande)

De tvåspråkiga välfärdsområdena ska ingå ett samarbetsavtal för att garantera att 
de svenskspråkigas språkliga rättigheter tillgodoses inom social- och hälsovården.

I samarbetsavtalet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena ska det 
överenskommas om arbetsfördelningen och samarbetet mellan de tvåspråkiga 
välfärdsområdena vid genomförandet av sådana social- och hälsovårdstjänster på 
svenska där det är nödvändigt för att se till att de språkliga rättigheterna 
tillgodoses utifrån hur krävande eller ovanlig uppgiften är eller hur stora 
kostnader den medför. Dessutom ska det i samarbetsavtalet överenskommas om 
arbetsfördelningen och samarbetet i fråga om sådana social- och 
hälsovårdstjänster på svenska som det är ändamålsenligt att genomföra endast i 
en del av välfärdsområdena till följd av hur krävande eller ovanlig uppgiften är 
eller hur stora kostnader den medför. I samarbetsavtalet ska det också avtalas om 
det expertstöd som de tvåspråkiga välfärdsområdena ger varandra vid 
genomförandet av tjänster på svenska.



I 1 mom. föreskrivs om skyldigheten att upprätta avtal och om avtalets allmänna syfte

I 2 mom. föreskrivs om de frågor som ska avtalas i avtalet och om de frågor som avtalet kan gälla samt om de 
allmänna ramvillkoren för avtalet. 

I avtalet ska avtalas om arbetsfördelningen mellan tvåspråkiga välfärdsområden och om samarbete vid 
tillhandahållandet av sådana svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster 

1) där detta är nödvändigt för att trygga tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna på grund av att 
uppgiften är krävande, sällsynt eller medför stora kostnader, eller 

2) där det är ändamålsenligt att genomföra tjänsterna endast i en del av välfärdsområdena på grund av att 
uppgiften är krävande, sällsynt eller medför stora kostnader. 

I första stycket avses svenskspråkiga tjänster som alla tvåspråkiga välfärdsområden inte i tillräcklig utsträckning 
kan tillhandahålla självständigt till exempel på grund av problem med tillgången på specialister, varvid 
arbetsfördelningen eller samarbetet inom tvåspråkiga välfärdsområden är nödvändigt för att säkerställa att de 
svenskspråkigas språkliga rättigheter tillgodoses.

I andra stycket avses svenskspråkiga tjänster som det inte är ändamålsenligt att alla välfärdsområden genomför 
självständigt exempelvis om centraliseringen av tjänsterna bedöms ha en betydande positiv inverkan på 
tjänsternas kvalitet. Enligt 2 mom. ska i avtalet dessutom avtalas om det expertstöd som tvåspråkiga 
välfärdsområden ger varandra vid tillhandahållandet av de svenskspråkiga tjänsterna.

Betänkande ShUB 16/2021 rd



• Bestämmelsen hänför sig till avvecklingen av samkommunen Kårkulla, 
som ansvarar för den svenskspråkiga specialomsorgen, och till 
säkerställandet av att den svenskspråkiga specialomsorgen kan 
tryggas också i fortsättningen. 

• Syftet med bestämmelsen är dock att säkerställa ordnandet också av 
andra svenskspråkiga tjänster som det har förekommit problem med 
och som kan säkerställas genom samarbete och arbetsfördelning.

• Avtalet ska också gälla andra tjänster som det inte är ändamålsenligt 
att ordna i alla tvåspråkiga välfärdsområden och där tillräcklig 
svenskspråkig betjäning kan säkerställas genom arbetsfördelningen.

RP 241/2020 rd



• Särskilt krävande tjänster inom missbrukarvården och dygnetruntvård 
inom barnpsykiatrin. 

• Vissa tjänster inom barnskyddet (bl.a. brådskande placeringar) 

• Andra tjänster för personer med funktionsnedsättning än de som 
nämns annanstans

• Talterapi

• Specialundersökningar 

• Boendeservice för äldre. 

Exempel på tjänster som kan samordnas 
(RP 241/2020 rd)



Nämnden ska årligen lämna 
välfärdsområdesstyrelsen en berättelse om 
hur tjänsterna på minoritetens språk har 
genomförts. Välfärdsområdesstyrelsen 
lämnar välfärdsområdesfullmäktige ett 
utlåtande om de åtgärder som nämndens 
berättelse ger anledning till.



Nämnden bedömer hur 
tjänsterna på minoritetens språk 

har genomförts
Berättelsen ges årligen

Välfärdsområdesstyrelsen 
lämnar 

välfärdsområdesfullmäktige ett 
utlåtande om de åtgärder som 

nämndens berättelse ger 
anledning till

Nämndens berättelse



• De långsiktiga trenderna för språkförhållandenas del och
förändringarna i dem

• Resultaten av kundenkäter och klagomål rörande språkfrågor samt
åtgärder som dessa föranlett

• Granskningar utförda av landskapets granskningsutskott eller av 
utomstående aktörer

• Frågor som hänför sig till personalens språkkunskaper

• Förslag till utvecklingsåtgärder

• Åtgärder som vidtagits med anledning av utvecklingsåtgärder som
föreslagits i tidigare berättelser

Exempel på frågor som kan behandlas i 
berättelsen enligt guiden för påverkansorgan



Regeringens språkberättelse

• Regeringen ger vart fjärde år en berättelse till riksdagen om
uppföljning av språkberättelsen. Berättelsen bereds på
justitieministeriet.

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

Justitieministeriets indikatorer för de språkliga rättigheterna

• https://oikeusministerio.fi/sv/indikatorer-for-de-sprakliga-
rattigheterna

Praktiska exempel för berättelsen

https://oikeusministerio.fi/sv/uppfoljning-och-framjande
https://oikeusministerio.fi/sv/indikatorer-for-de-sprakliga-rattigheterna


Andra exempel från
guiden för 
påverkansorgan



• landskapsstrategin och landskapets språkstrategi eller språkprogram,

• landskapets servicestrategi och servicelöften samt sådana samarbetsavtal mellan
landskapen där man avtalar om tryggandet av de språkliga rättigheterna,

• bestämmelser i landskapets förvaltningsstadga rörande tillgodoseendet av de 
språkliga rättigheterna i landskapets förvaltning på det sätt som anges i 
språklagen och annanstans i lag,

• de språkkunskapskrav som uppställts för personalen i landskapet och
utvecklandet av språkkunskaperna, samt vid behov frågor som hänför sig till
landskapets rekryteringsförfarande,

• verksamhetsmetoderna för kommunikationen,

• landskapets välfärdsberättelse,

• förändringar av servicestrukturen, samt

• upphandlingsföreskrifterna.

Ärenden som landskapet kan be
påverkansorganet att ta ställning till



• representation, närvarorätt i landskapsstyrelsen/fullmäktige,

• språkambassadörer,

• översättningstjänster,

• bench-marking med andra påverkansorgan för den språkliga minoriteten,

• att nå den berörda språkgruppen inom området exempelvis med hjälp av 
särskilda enkäter eller sådana elektroniska demokratitjänster som
justitieministeriet tillhandahåller,

• landskapets eller tjänsteproducenternas språkförbindelser,

• språkkonsekvensbedömningar, samt

• granskningar utförda av granskningsnämnden.

Goda exempel på främjande av 
påverkansorganets verkningsfullhet
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