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L a g

1039/2014

om ändring av 5 § i språklagen

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i språklagen (423/2003) 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 480/2013, som

följer:

5 §

Språklig indelning

Kommunerna utgör grundenheten för den
språkliga indelningen. Kommunerna är an-
tingen enspråkiga eller tvåspråkiga. Genom
förordning av statsrådet bestäms vart tionde
år på grundval av den officiella statistiken
vilka kommuner som är tvåspråkiga och vil-
ket majoritetsspråket är samt vilka kommuner
som är enspråkigt finska eller svenska.

Statsrådet ska bestämma att en kommun är
tvåspråkig, om kommunen har både finsk-
språkiga och svenskspråkiga invånare och
minoriteten utgör minst åtta procent av invå-
narna eller minst 3 000 invånare. Statsrådet
ska bestämma att en tvåspråkig kommun ska

bli enspråkig, om minoriteten består av färre
än 3 000 invånare och minoritetens andel har
sjunkit under sex procent.

Om fullmäktige i en kommun begär det,
kan det genom förordning av statsrådet före-
skrivas att kommunen är tvåspråkig även om
den annars skulle vara enspråkig. En sådan
statsrådsförordning upphör att gälla när en
statsrådsförordning som avses i 1 mom upp-
hör att gälla.

Om kommunindelningen ändras, ska det
samtidigt bestämmas vilken inverkan änd-
ringen har på kommunernas språkliga status.
Om en tvåspråkig kommun till följd av en
ändring i kommunindelningen blir en del av
en sådan ny kommun som enligt 2 mom.
borde bestämmas vara enspråkig, ska den nya
kommunen likväl vara tvåspråkig. Den språk-
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liga statusen för en sådan kommun får inte
ändras genom en statsrådsförordning som ut-
färdas med stöd av 1 mom.

Denna lag träder i kraft den 15 december
2014.

Helsingfors den 12 december 2014
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