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644/2021

Lag
om ändring av språklagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i språklagen (423/2003) 3 § 1 mom., 6 § 1 mom., 10 och 20 §, rubriken för 24 §

samt 24 § 1 mom., 27–29 § och 32 § 1 mom., av dem 6 § 1 mom. sådant det lyder delvis
ändrat i lag 412/2015, 27 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 480/2013 samt 28 och 29 §
sådana de lyder i lag 412/2015, som följer:

3 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas hos domstolar och andra statliga myndigheter, välfärdsområdenas
och välfärdssammanlutningarnas myndigheter, kommunala myndigheter, självständiga
offentligrättsliga inrättningar, riksdagens ämbetsverk och republikens presidents kansli
(myndighet), om inte något annat föreskrivs särskilt.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

6 §

Enspråkiga och tvåspråkiga myndigheter

I denna lag avses med
1) enspråkiga myndigheter sådana statliga myndigheter, myndigheter i välfärdsområ-

den och myndigheter i välfärdssammanslutningar, vilkas ämbetsdistrikt omfattar enbart
kommuner med ett och samma språk, samt enspråkiga kommuners myndigheter liksom
även en samkommuns myndigheter, om enbart kommuner med samma språk hör till sam-
kommunen,

2) tvåspråkiga myndigheter statliga centralförvaltningsmyndigheter samt sådana myn-
digheter i välfärdsområden, myndigheter i välfärdssammanslutningar och andra myndig-
heter, vilkas ämbetsdistrikt omfattar kommuner med olika språk eller minst en tvåspråkig
kommun, tvåspråkiga kommuners myndigheter samt en samkommuns myndigheter och
ett i 51 § i kommunallagen (410/2015) avsett organ som är gemensamt för flera kommu-
ner, om kommuner med olika språk eller minst en tvåspråkig kommun hör till samkom-
munen eller omfattas av samarbetet mellan kommunerna.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

10 §

Individens språkliga rättigheter hos myndigheterna

I kontakter med statliga myndigheter, tvåspråkiga myndigheter i välfärdsområden och
tvåspråkiga myndigheter i välfärdssammanslutningar samt tvåspråkiga kommunala myn-
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digheter har var och en har rätt att använda finska eller svenska. Myndigheterna ska dess-
utom ordna möjlighet för den som ska höras i ett ärende att bli hörd på sitt eget språk, fin-
ska eller svenska.

Hos enspråkiga myndigheter i välfärdsområden och enspråkiga myndigheter i välfärds-
sammanslutningar används välfärdsområdets eller välfärdssammanslutningens språk och
hos enspråkiga kommunala myndigheter kommunens språk, om inte myndigheten på be-
gäran beslutar annorlunda eller något annat föreskrivs på något annat ställe i lag. Var och
en har dock rätt att bli hörd på sitt eget språk och att använda sitt eget språk i ärenden som
väcks av en myndighet och som direkt gäller grundläggande rättigheter för honom eller
henne eller någon som är i hans eller hennes vård eller om myndigheten ålägger honom
eller henne någon skyldighet.

20 §

Rätt att få översättningar av expeditioner och andra handlingar

Har en stämningsansökan, en dom, ett beslut, ett protokoll eller någon annan handling
skrivits på ett annat än någon av parternas språk, ska en statlig myndighet, en tvåspråkig
myndighet i ett välfärdsområde och en tvåspråkig myndighet i en välfärdssammanslutning
samt en tvåspråkig kommunal myndighet på begäran ge parten en avgiftsfri officiell över-
sättning av dessa handlingar till den del de gäller partens rätt, fördel eller skyldighet, om
inte något annat följer av 2 mom.

En part som i ärenden som avses i 15 eller 16 § önskar få en översättning, ska själv skaf-
fa och bekosta den, om inte domstolen med beaktande av ärendets art bestämmer något
annat.

En enspråkig myndighet i ett välfärdsområde och en enspråkig myndighet i en välfärds-
sammanslutning samt en enspråkig kommunal myndighet ska på begäran ge parten en av-
giftsfri officiell översättning av en expedition i ärenden som väcks av myndigheten och
som direkt gäller grundläggande rättigheter för parten eller någon som är i partens vård
eller som gäller en skyldighet som myndigheten ålägger honom eller henne.

24 §

Språklig service vid affärsverk samt vid statens, välfärdsområdenas och kommunernas 
bolag

Statliga affärsverk samt sådana tjänsteproducerande bolag där staten eller ett eller flera
tvåspråkiga välfärdsområden eller en eller flera tvåspråkiga kommuner, eller välfärdsom-
råden eller kommuner med olika språk har bestämmanderätt ska betjäna och informera all-
mänheten på finska och svenska i den omfattning det behövs med tanke på verksamhetens
art och saksammanhanget och på ett sätt som enligt en helhetsbedömning inte kan anses
oskäligt för bolaget. Vad som i denna lag föreskrivs om myndigheter tillämpas även på
statliga affärsverk när de sköter myndighetsuppgifter.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

27 §

Skriftväxling mellan myndigheterna

I skriftväxling mellan statliga myndigheter används finska, om inte den mottagande el-
ler avsändande myndigheten är enspråkigt svensk eller det av någon annan orsak är mer
ändamålsenligt att använda svenska eller något annat språk.

När en statlig myndighet skickar skrivelser till ett enspråkigt välfärdsområde eller en
enspråkig kommun ska den använda mottagarens språk och när den skickar skrivelser till
ett tvåspråkigt välfärdsområde eller en tvåspråkig kommun båda språken, om inte något
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annat följer av 4 mom. När en statlig myndighet skickar skrivelser till universitet, yrkes-
högskolor och andra läroanstalter ska den använda mottagarens språk.

När en myndighet i ett välfärdsområde eller en myndighet i en välfärdssammanslutning
skickar skrivelser till en enspråkig kommun inom sitt ämbetsdistrikt ska myndigheten an-
vända kommunens språk och när den skickar skrivelser till en tvåspråkig kommun inom
sitt ämbetsdistrikt båda språken.

När en statlig myndighet, välfärdsområdesmyndighet eller kommunal myndighet begär
och ger yttrande i ett ärende där en expedition eller någon annan handling utfärdas till par-
ten, ska myndigheten använda handläggningsspråket. En enspråkig myndighet får dock ge
sitt yttrande på sitt språk. Den myndighet som handlägger ärendet ska då på begäran av
parten ge en avgiftsfri officiell översättning av yttrandet.

28 §

Representativa organ

Medlemmar av statsrådet samt medlemmar i statliga kommittéer, kommissioner, ar-
betsgrupper och andra liknande organ samt ledamöter i tvåspråkiga välfärdsområdens,
välfärdssammanslutningars, kommuners och samkommuners organ och i organ enligt 6 §
1 mom. 2 punkten som är gemensamma för flera kommuner har rätt att använda finska el-
ler svenska vid sammanträden och i skriftliga yttranden eller ställningstaganden till proto-
kollet eller ett betänkande. Om någon annan medlem eller ledamot inte förstår ett muntligt
yttrande, ska det på begäran relateras i korthet.

29 §

Möteskallelser, protokoll och förvaltningsstadgor

I tvåspråkiga kommuner och tvåspråkiga samkommuner ska fullmäktiges och samkom-
munsstämmans möteskallelser och protokoll skrivas på finska och svenska. Detsamma
gäller möteskallelser och protokoll för ett organ enligt 6 § 1 mom. 2 punkten som är ge-
mensamt för flera kommuner. Beslut om språket i möteskallelser och protokoll för andra
organ i tvåspråkiga kommuner och tvåspråkiga samkommuner fattas av kommunen eller
samkommunen med beaktande av att de förtroendevaldas möjlighet att fullgöra sina upp-
gifter ska tryggas och kommuninvånarnas behov av information tillgodoses.

I tvåspråkiga välfärdsområden ska välfärdsområdesfullmäktiges och välfärdsområdes-
styrelsens möteskallelser och protokoll skrivas på finska och svenska. I tvåspråkiga väl-
färdssammanslutningar ska välfärdsammanslutningens fullmäktiges, välfärdssamman-
slutningens stämmas och välfärdssammanslutningens styrelses möteskallelser och proto-
koll skrivas på finska och svenska. Beslut om språket i möteskallelser och protokoll för
andra organ i tvåspråkiga välfärdsområden och välfärdssammanslutningar fattas av väl-
färdsområdet eller välfärdssammanslutningen med beaktande av att de förtroendevaldas
möjlighet att fullgöra sina uppgifter ska tryggas och välfärdsområdesinvånarnas behov av
information tillgodoses.

Förvaltningsstadgan och liknande regler för de tvåspråkiga välfärdsområdena, välfärds-
sammanslutningarna, kommunerna och samkommunerna ska utfärdas på finska och
svenska.

32 §

Myndigheternas information

Information som statliga myndigheter, välfärdsområdenas och välfärdssammanslut-
ningarnas myndigheter samt kommunala myndigheter riktar till allmänheten ska ges på
finska och svenska i tvåspråkiga kommuner. Det behöriga ministeriet ska se till att infor-
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mation som är väsentlig för individens liv, hälsa och säkerhet samt för egendom och mil-
jön ges på båda nationalspråken i hela landet.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021

Nådendal den 29 juni 2021

Republikens President

 Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru
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