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1 JOHDANTO 

1.1 Taustaa tutkimukselle 

Tutkielman aiheen sain Utsjoen kunnasta, jonka asukkaista noin 47 prosenttia (v. 2011) on il-

moittanut väestötietojärjestelmään saamen kielen äidinkielekseen. Utsjoella haasteena on kunnan 

tuottamien palveluiden kehittäminen siten, että saamenkieliset palvelut voidaan toteuttaa yhden-

vertaisesti suomenkielisten palveluiden kanssa.  Saamelaiskäräjien lausunnon mukaan saamen 

kielilain tarkoituksena on tehdä saamenkielisestä asioimisesta luontevaa, jolloin saamenkielisen 

palvelun saamiseen ei tarvitsisi erikseen vedota. Kuitenkin saamenkieliset palvelut toteutuvat 

edelleen sattumanvaraisesti ja pääsääntöisesti asiakirjakäännöksien tai tulkkauksen avulla. Vain 

harva viranomainen pystyy antamaa suullista palvelua saamen kielellä tai ilman erityisjärjestelyi-

tä.1 

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta (2009) tiivistää Utsjoen kunnassa-

kin olevan haasteen saamenkielisten palvelujen kehittämisessä. Vaikka kunnassa asuvat saamen-

kieliset ovat jokseenkin tietoisia oikeudestaan käyttää saamenkieltä asioidessaan viranomaisissa, 

he asioivat suomen kielellä. Syinä tähän on, etenkin vanhemmalla ja heikommin suomea puhu-

valla sukupolvella, se että he ovat tottuneet vuosikymmenien ajan asioimaan suomen kielellä.  

Lisäksi saamenkielisen palvelun saaminen edellyttää palvelun vaatimista, joka taas saatetaan 

kokea yksilöä leimaavaksi.  Kun kieltä ei käytetä viranomaisten kanssa asioitaessa, on vaarana, 

että kaikki saamen kielet jäävät kotikieliksi.2  

Saamelaiskäräjien selvityksen mukaan utsjokelaisten saamelaisnuorten tietoisuus kielilaista on 

puutteellista. Kielilaista tiedottaminen on vähäistä, joka on johtanut siihen, että etenkin nuoret 

aikuiset eivät tunne saamen kielilakia, eivätkä siten tiedä oikeudestaan asioida äidinkielellään 

viranomaisessa.3 Toisaalta kielellisten oikeuksien tulisi toteutua ilman että yksilö vaatisi niitä, 

joten myös viranomaisten osaamisessa kielellisissä kysymyksissä on selvästi puutteita. 

Ruotsinkielisten ongelmat ovat vastaavat kuin saamenkielisellä, vaikka ruotsinkielellä on peri-

aatteessa tasavertainen asema suomen kanssa maan toisena kansalliskielenä. Lailla turvatut oi-

                                                           
1 Saamelaiskäräjät 2013, 1–2. 
2 Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2009, 67, 77. 
3 Saamelaiskäräjät 2013, 3–4. 
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keudet eivät selvitysten mukaan aina toteudu käytännössä helposti ja ilman vastustusta, josta seu-

rauksena on se, että moni ei enää halua tai uskalla käyttää omaa kieltään4.  

Uusi kuntalaki (10.4.2015/410) ja siihen liittyvät lait tulivat voimaan 1.5.2015. Merkittävä osaa 

kuntalaista eli toimielimiä, johtamista, asukkaiden osallistumisoikeuksia, luottamushenkilöitä, 

päätöksentekoa ja hallintomenettelyä sekä muutoksenhakua koskevia säännöksiä alettiin soveltaa 

vasta 1.6.2017 lukien. Kuntalain uudistamiseen liittyen muutoksia tuli muun muassa kuntaraken-

nelakiin vaalilakiin, kielilakiin ja työelämän lakeihin.5 

Kuntalain uudistuminen edellytti, että kunnissa on ollut 1.6.2017 alkaen käytössä kuntalain 37 

§:ssä mainittu kuntastrategia ja 90 §:ssä mainittu hallintosääntö. Kuntastrategiassa valtuusto hy-

väksyy kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet.  Uudessa kuntalaissa kaikki 

johtosäännössä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön, jolloin ei enää tarvita esimerkiksi 

yksittäistä toimielintä koskevia johtosääntöjä, vaan kaikki vanhan kuntalain (17.3.1995/365) 

mukaan johtosäännöllä määrättävät asiat löytyvät nykyään hallintosäännöstä. Tämä koskee myös 

valtuuston toimintaa eli erillistä valtuuston työjärjestystä ei tarvita. Uuden kuntalain mukaan 

kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämistä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä sekä valtuus-

ton toimintaa ohjataan keskitetysti hallintosäännöllä eikä muita johtosääntöjä enää ole.6  

Hallintosäännössä on kuntalain 90.2 §:n mukaan annettava tarpeelliset määräykset, joilla turva-

taan kielilaissa (2003/423) ja muualla laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen 

kunnan hallinnossa. Vanhan kuntalain 50.2 §:ssä säädettiin, että kaksikielisten kuntien hallinto-

säännössä tuli antaa tarpeelliset määräykset siitä, miten kunnassa annetaan palvelut samanlaisin 

perustein eri kieliryhmiin kuuluville asukkaille. Säännöksen soveltamisessa oli käytännössä pal-

jon ongelmia. Puutteet johtuivat usein kielilain sisällön puutteellisesta tuntemuksesta, mutta 

myös siitä, että kielellisiä oikeuksia ei otettu huomioon riittävän aikaisessa vaiheessa. Uuteen 

kuntalakiin lisätyn viittauksen kielilakiin toivotaan edistävän kielellisten oikeuksien toteutumista 

kunnissa, kun kielelliset oikeudet joudutaan ottamaan huomioon jo hallintosääntöä laadittaessa.7  

                                                           
4 HE 92/2002 vp., 49–50; Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2013, 19–20. 
5 Harjula & Prättälä 2015, 967. 
6 HE 268/2014 vp., 203. 
7 HE 268/2014 vp., 95, 126. 
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1.2 Tutkimustehtävä, tutkimuksen rajaus ja rakenne 

Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää miten kunnan tulee voimassa olevan oikeuden mukaan 

toteuttaa kuntalaisten kielellisiä oikeuksia. Kielellisiä oikeuksia tarkastellaan nimenomaan kun-

nallisen toimijan näkökulmasta, jotta kunnan asukkaiden kielelliset oikeudet toteutuisivat uuden 

kuntalain tavoitteen mukaisesti aiempaa paremmin ja siten, että kielellisten oikeuksien turvaami-

nen olisi viranomaisen velvollisuus eikä jäisi pelkästään kunnan asukkaiden oikeuksien tunte-

muksen varaan ja uskallukseen vaatia omia lainsäädännön turvaamia kielellisiä oikeuksiaan. 

Jotta tutkimuskysymykseen saadaan vastaus, on vastattava kolmeen kysymykseen. Ensimmäinen 

kysymyksistä on ”mitä kielelliset oikeudet ovat?”. Yleistä ja abstraktia ”oikeutta omaan kieleen” 

ei oikeudellisesti velvoittavissa asiakirjoissa ole, mutta sen osaulottuvuuksia, ”kielellisiä oikeuk-

sia”, on sisällytetty kansallisiin oikeusjärjestyksiin sekä kansainvälisiin sopimuksiin8. Kielilain 

tarkoittamat kielet ovat Suomen kansalliskielet, eli ruotsi ja suomi. Suomessa on kuitenkin mui-

takin kieliryhmiä, joilla on lainsäädännössä säädettyjä kielellisiä oikeuksia. Suomen perustuslain 

(11.6.1999/731) 17 §:ssä mainitaan kansalliskielten lisäksi kolmen muun kieliryhmän eli saa-

menkielisten, romanien ja viittomakielisten oikeudet sekä muiden kielellisten ryhmien oikeudet. 

Muut ryhmät voivat olla esimerkiksi maahanmuuttajaryhmiä. Suomessa puhutaankin jo noin 150 

kieltä äidinkielenä9. Muiden kuin suomen, ruotsin ja saamenkielisten osuus Suomen väestöstä on 

jo yli 6 prosenttia. Ruotsinkielisten osuus on 5,3 prosenttia.10  

Perustuslaissa säädetään 17 §:n lisäksi kielellisistä oikeuksista myös muiden perusoikeuksien 

yhteydessä, kuten esimerkiksi 6 §:n yhdenvertaisuussäännöksessä sekä 21 §:n oikeudessa hyvään 

hallintoon.  Hallinnon yleislait turvaavat perustuslain perusoikeussäännöksissä mainittuja hyvän 

hallinnon ja oikeusturvan takeita, julkisuusperiaatetta ja kielellisiä oikeuksia. Näitä yleislakeja 

ovat muun muassa kielilaki, saamen kielilaki (15.12.2003/1086) ja hallintolaki (6.6.2003/434) 

sekä viittomakielilaki (10.4.2015/359). Yleislakeja sovelletaan niissä mainitulla soveltamisalalla 

ja viranomaisessa. Yleislakeja sovelletaan myös muissa kuin viranomaisessa, kun ne hoitavat 

perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä. Kielellisiä oikeuksia säätelee myös 

yhdenvertaisuuslaki (30.12.2014/1325). Kielellisiä oikeuksia on ripoteltuna myös erityislainsää-

däntöön. Oikeudesta saada palveluja äidinkielellään säädetään esimerkiksi varhaiskasvatuslaissa 

                                                           
8 Jyränki 1999, 92. 
9 Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2013, 14. 
10 Suomen virallinen tilasto, 2016. 
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(19.1.1973/36) ja perusopetuslaissa (21.8.1998/628). Kieliä koskevia säännöksiä on myös poti-

laan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (17.8.1992/785), sosiaalihuollon asiakkaan asemas-

ta ja oikeuksista annetussa laissa (22.9.2000/812) sekä terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326).  

Suomi on sitoutunut kielellisiä oikeuksia koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin. Kielellisiin oi-

keuksiin liittyviä artikloita sisältyy YK:n, Euroopan neuvoston ja EU-oikeuden instrumentteihin. 

Artiklat jakautuvat varsinaisiin kielellisiä oikeuksia koskeviin artikloihin ja syrjintäkieltoarti-

kloihin, joissa kieli mainitaan yhtenä kielletyistä syrjintäperusteista. Euroopan neuvoston piirissä 

on tehty kaksi kielellisten oikeuksien kannalta hyvin merkittävää sopimusta: alueellisia kieliä tai 

vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja11 ja kansallisten vähemmistöjen suojelua 

koskeva puiteyleissopimus12.13 Muita Suomea sitovia sopimuksia ovat Euroopan ihmisoikeusso-

pimus, YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleis-

sopimus14 sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopi-

mus15.  

Tutkimuskysymykseen vastatakseen on toiseksi etsittävä vastausta kysymykseen ”mikä on kun-

nallisen itsehallinnon rooli kielellisten oikeuksien turvaajana” ja kolmantena ”miten kunnan tu-

lee huomioida kielelliset oikeudet yhdenvertaisuuden näkökulmasta”. Kielilain 

(12.12.2014/1039) 5 § määrittää kielellisen jaotuksen perusyksiköksi kunnan. Kunnat ovat kieli-

lain mukaan joko yksikielisiä tai kaksikielisiä. Jotta tutkimus ei laajenisi liiaksi, etsin kolmanteen 

tutkimuskysymykseen vastausta esimerkkikunnan kautta. Tutkimuksessa selvitetään mitä kielel-

lisiä oikeuksia tulee Utsjoen kunnan ottaa huomioon, jotta kuntalaisia voidaan palvella yhden-

vertaisesti.  

Tarkastelen kielellisiä oikeuksia hallinnon näkökulmasta joten tutkimuksen tuomioistuimet jää-

vät tarkemman tarkastelun ulkopuolelle. Joissakin tapauksissa on kuitenkin ollut aiheellista viita-

ta tuomioistuimia koskeviin pykäliin. Tarkastelun ulkopuolelle jää myös Ahvenanmaan maakun-

ta ja sen kielellinen erityisasema ja siihen liittyvät järjestelyt.  

                                                           
11 SopS 23/1998. 
12 Sops 2/1998. 
13 Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2013, 9. 
14 SopS 6/1976. 
15 SopS 7-8/1976. 
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Tutkimus jakaantuu viiteen päälukuun. Ensimmäinen luku johdattaa lukijan tutkimuksen aihee-

seen ja tutkimuskysymykseen sekä tutkimusmenetelmään ja tutkimuksen kannalta keskeisiin 

käsitteisiin. Toisessa luvussa perehdytään siihen, miten yksilön kielelliset oikeudet on turvattu 

kansallisessa normistossa sekä Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa ja EU-oikeuden 

säädöksissä. Näkökulma toisessa luvussa on yksilön kielellisissä oikeuksissa.  

Pääpaino tutkimuksessa painottuu kolmanteen ja neljänteen lukuun, joissa kielellisiä velvolli-

suuksia tarkastellaan kunnallisen toimijan näkökulmasta. Kolmannessa luvussa pyritään selvit-

tämään mikä on kunnallisen itsehallinnon rooli kielellisten oikeuksien toteuttajana ja miten kun-

tien tulisi ottaa kielelliset oikeudet huomioon toiminnassaan. Neljännessä luvussa käsitellään 

esimerkkikunnan Utsjoen kautta, miten kunnan tulisi huomioida asukkaidensa kielelliset oikeu-

det eri toiminnoissaan, jotta kunnassa voidaan antaa palvelut samanlaisin perustein eri kieliryh-

miin kuuluville asukkaille. Utsjoen kunta on kielilain mukaan suomenkielinen kunta, jonka kui-

tenkin on huomioitava saamen kielilain säädökset toiminnassaan. Viidennessä luvussa esitellään 

tutkielman johtopäätökset. 

1.3 Tutkimusmenetelmä 

Oikeustiede käsitteenä on monikollinen termi. Oikeustieteet voidaan jaotella eri osa-alueisiin, 

kuten lainoppiin, oikeushistoriaan, oikeussosiologiaan ja oikeusfilosofiaan, joissa kussakin tut-

kimuskohteen määrittely, tiedonintressi ja metodioppi poikkeavat toisistaan. Oikeustieteiden tie-

teenaloissa tutkimuskohde määrittyy valitun oikeustieteellisen osa-alueen mukaisesti.  Oikeustie-

teissä tutkimuskohteiden ainoat yhdistävät tekijät ovat tutkimuskohteiden oikeudellisuus ja liit-

tymä oikeuden institutionaaliseen perustaan.16 Tämän tutkimuksen kohteena on miten kunnissa 

tulee toimia kielellisiin oikeuksien toteuttamiseksi voimassa olevan oikeusjärjestyksen mukaan 

eli mikä on tällä hetkellä voimassa olevan oikeuden tulkinnallinen merkityssisältö, joten tutki-

mukseni on lähestymistavaltaan lainopillinen.  

Lainoppi eli oikeusdogmatiikka on vanhin oikeustieteistä. Se ei ole muuttunut vuosisatojen aika-

na juurikaan tiedonintressinsä, paradigmaattisten lähtökohtiensa eikä metodisten perusteidensa 

näkökulmasta. Lainopin perinteinen tehtävä on voimassaolevien oikeusnormien tulkinta ja sys-

                                                           
16 Siltala 2003, 103–106, 325. 
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tematisointi sekä oikeusperiaatteiden arvosidonnainen tulkinta.17 Lainopin juridista arvoa ei vä-

hennä se, että tulkintaan otetaan mukaan arvosidonnaisia ei-oikeudellisia perusteita, sillä nimen-

omaan moraalis-eettiset argumentit18 ovat tärkeitä oikeudellisessa ajattelussa ja jopa joissakin 

tulkintatilanteissa ratkaisun perusteina.19 Tulkinnasta voidaan puhua praktisena eli käytännölli-

senä lainoppina ja systematisoinnista teoreettisena lainoppina. Käytännöllinen ja teoreettinen 

lainoppi ovat vuorovaikutussuhteessa toisiinsa, mutta niillä kummallakin on oma metodinsa. 

Teoreettinen lainoppi erittelee ja jäsentää käsitteistöä ja muodostaa teoriaa jolla oikeussääntöjä 

voidaan tulkita. Teoreettinen lainoppi antaa työkaluja korkeatasoiseen käytännön lainoppiin.20   

Lainoppi on Raimo Siltalan mukaan oikeustieteen tutkimusaloista yhteiskunnallisesti merkittä-

vin21. Siltala perustelee kantaansa sillä, että lainopillisessa tutkimuksessa tutkimuskohteena ole-

va voimassaoleva oikeus on sidoksissa yhteiskunnan institutionaaliseen perustaan. Voimassa 

oleva oikeus ja riittävä institutionaalinen tuki yhdessä yhteisöllisesti hyväksyttyjen oikeusperi-

aatteiden ja vastaavien ratkaisustandardien kanssa määrittävät miten valta, vastuu ja niukat ai-

neelliset resurssit jakautuvat yhteiskunnassa. Lainopissa oikeudellista tulkintaa, systematisointia 

ja punnintaa rasittaa sisäänrakennettuna tulkinnallinen epävarmuuselementti. Oikeus on tulkin-

nanvarainen yhteiskunnallinen käytäntö jonka vuoksi oikeustieteen oikeuslähdeoppi tai metodo-

logia ei voi olla ehdottoman tarkkarajaisesti määriteltyjä. Lainoppia voi metodistisesti rinnastaa 

humanistisiin tulkintatieteisiin, kuten kirjallisuudentutkimukseen, sillä lainopillisen tutkimuksen 

tutkimuskohteena on kirjallinen lähdeaineisto.22 Tässäkin tutkimuksessa käytetty lähdeaineisto 

on kirjallista. 

Oikeusjärjestyksen systemaattisuus liittyy oikeusvarmuuteen ja lainkäytön ennakoitavuuteen. 

Oikeudenalajaotus ja oikeudenalakohtaiset yleiset opit palvelevat oikeusjärjestyksen systemaatti-

suutta. Systematisoidessaan oikeutta oikeustiede samalla tuottaa ja uusintaa oikeutta ja kehittää 

oikeusjärjestystä kaikilla tasoilla.23 Oikeusjärjestyksessä systemaattisuudella tarkoitetaan oike-

usnormien keskinäistä ristiriidattomuutta eli konsistenssia, sekä oikeusnormien sisällöllistä joh-

donmukaisuutta, koherenssia. Konsistenssi on yksittäisten oikeusnormien loogista ristiriidatto-

                                                           
17 Laakso 2012, 512; Siltala.  
18 Aarnio 2006, 368.  
19 Laakso 2012, 15; Siltala 2003, 108. 
20 Aarnio 2006, 238, 243 
21 Aarnion mukaan lainoppi on oikeustieteistä käytännön kannalta merkittävin. Aarnio 2006, 238. 
22 Siltala 2003, 64–65, 108–109, 326. 
23 Tuori 2007, 110. 
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muutta, joita ratkaistaan esimerkiksi lex superior, lex posterior ja lex specialis ratkaisustandar-

deilla. Koherenssi eli sisällöllinen johdonmukaisuus ratkaistaan oikeusperiaatteiden avulla, jol-

loin normien lisäksi mukaan otetaan moraalinormit ja eettiset arvot.24  

Suomessa oikeus on jaettu yksityisoikeuteen ja julkisoikeuteen 1800-luvulta lähtien ja tämä oi-

keudenalajaotus noudattaa oikeudellista tutkimusta ja koulusta pääpiirteissään vieläkin. Oikeu-

denalajaotus on oikeustieteen luomus, joka on vakiintunut oikeudellisiin käytäntöihin ja jonka 

tavoitteena on oikeudellisen normiaineiston systematisointi. Oikeudenalajaotuksen kautta oikeu-

delliset ongelmat saadaan paikannettua oikeusjärjestyksen systematiikkaan ja sitä kautta ongel-

man ratkaisemiseen tarvittavat normit sekä oikeusperiaatteet hahmottuvat paremmin.25 Tämä 

tutkimus sijoittuu julkisoikeuden alalle. 

Tässä tutkimuksessa tutkimusongelmaa lähestytään kunnallisen hallinnon näkökulmasta. Oike-

usnormit säätelevät hallinnon organisaatioita ja niiden tehtäviä, toimivaltaa ja menettelyitä. Hal-

linto on keskeisessä asemassa lainsäädännön toimeenpanossa, kun taas tuomioistuinten tehtävänä 

on oikeusnormien soveltaminen. Hallinnon tavoitteet koskevat oikeuden ulkopuolisen yhteis-

kunnan toivottua tilaa. Hallinnon tehtävänä on toteuttaa yhteiskunnallisia tavoitteita26 ja näiden 

tavoitteiden saavuttamisen keinoja palvelevat oikeusnormit. Samalla normit rajoittavat hallintoa 

ja turvaavat siten yksityisen ihmisen asemaa ja oikeuksia. Tuomioistuimen tehtävä oikeusnormi-

en soveltajana nousee esille vasta yksittäisissä tilanteissa, joissa oikeusnormeja rikotaan tai nii-

den tulkinnasta syntyy erimielisyyttä. Hallinnon toimet suuntautuvat yhteiskunnan tulevaan kehi-

tykseen, kun taas tuomioistuimet arvioivat mitä on jo tapahtunut.27 Hallinnollisessa toiminnassa 

yksityistä koskevat hallintopäätökset, hallinnolliset pakkotoimet, sosiaalietuudet ja virkanimitys-

päätökset ovat lähimpänä lainkäyttöä28.  

Oikeusnormeja on sovellettava myös hallintotoiminnassa, jossa ei tehdä kirjallisia hallintopää-

töksiä. Potilaan hoitaminen, lasten huolto, teiden ylläpito ja julkinen tiedottaminen sekä muu 

vastaava ei-kirjallisessa muodossa tapahtuva palvelujen toteuttaminen on tosiasiallista hallinto-

                                                           
24 Näitä derogaatioperiaatteita käytetään kun samaa asiaa säätelee useampi normi tai normit ovat keskenään ristirii-
dassa. Oikeudellisessa ratkaisussa ylemmäntasoinen normi syrjäyttää alemman, uudempi laki vanhemman saman-
tasoisen ja erityslaki yleislain. Laakso 2012, 363; Tuori 2000, 188. 
25 Tuori 2007, 103–108. Konsistenssista ja koherenssista myös mm. Tuori 2000, 188. 
26 Perusoikeusuudistuksen tavoitteena 1995 oli lisätä tosiasiallista tasa-arvoa yhteiskunnassa ja parantaa ihmisten 
vaikutusmahdollisuuksia itseään ja elinympäristöään koskevissa asioissa. HE309/1993 vp., 5. 
27 Tuori 2000, 155–157. 
28 Laakso 2012, 377. 
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toimintaa, jolla on merkitystä ihmisten perusoikeuksille. Erityisesti hyvän hallinnon perusteilla 

on tosiasiallisessa hallintotoiminnassa keskeinen merkitys.29  

Oikeuslähdekäsitteiden tehtävänä on jäsentää oikeudellinen materiaalia sovellutusta, tulkintaa tai 

systematisointia varten sekä osoittaa suuntaviivoja konkreettista ratkaisua varten. Oikeuslähde-

käsitteiden tehtävänä on osoittaa, miten oikeusjärjestys säilyttää yhtenäisyytensä ja yhdistää oi-

keuden eri toiminnot, eli lainsäädännön, oikeuskäytännön ja oikeustieteen. Oikeuslähdeteoriat 

ovat oikeuslähdekäsitteiden jatkumoa. Formaalinen oikeuslähdekäsitys on oikeusjärjestyksen 

runko, joka muodostaa oikeuslähdeopin perustan. Formaalisen oikeuslähdekäsityksen mukaan 

oikeudella ei ole arvoa, moraalia tai yhteiskunnallista ideologiaa, vaan oikeuden tavoite on toi-

mia puhtaan oikeudellisesti, puolueettomasti ja arvovapaasti. Oikeussääntö on joko voimassa tai 

ei. Formaalisen oikeuslähdekäsityksen mukaan vain suvereenin vallan säätämä laki on ainoa hy-

väksyttävä perusta oikeuslähteille.30  

Sisällöllinen oikeuslähdekäsitys näkee oikeuden lähteet eri näkökulmasta kuin formaalinen. Si-

sällölliselle oikeuslähdekäsitykselle oikeuden auktoriteettia tärkeämpää on oikeuden oikea sisäl-

tö ja tarkastelun kohteena ovat oikeusperiaatteet ja niihin sisältyvä oikeudellinen harkinta.  Oike-

usperiaatteet ovat väljiä normeja, jotka jättävät niiden soveltajalle arvostuksia ja arvoja sisältävää 

harkintaa. Oikeudellinen harkinta muistuttaa moraalista harkintaa, mutta ollakseen oikeudellista 

sillä on oltava institutionaalinen kiinnekohta jossain oikeuden osatoiminnossa, kuten esimerkiksi 

tuomioistuinten ennakkoratkaisuissa, lakien esitöissä, tapaoikeudessa tai oikeuskirjallisuudessa. 

Oikeusperiaatteet ovat oikeudenalakohtaisia ja kehittyvät hitaasti. Periaatteiden sovellutus on 

erilaista kuin sääntöjen sillä ne kohdistuvat sovellutusalueeseensa enemmän tai vähemmän -

tyyppisesti.31 

Reaalisen oikeuslähdekäsityksen mukaan oikeus on yhteiskunnallinen järjestys eikä oikeuden 

maailma ei ole erillään tosiasiamaailmasta ja reaalisesta yhteiskunnasta. Tuomari ottaa kantaa 

tekoon joka on tapahtunut tosiasiassa. Lainsäätäjä säätää lait tietoisen toiminnan tuloksena ja 

oikeus kehittyy ja muuttuu yhteiskunnassa reaalisten tarpeiden ja intressien mukaan. Periaatteet 

ja oikeussäännöt kehittyvät samalla kun yhteiskuntatodellisuus kehittyy ja oikeus muodostuu 

                                                           
29 Mäenpää 2016, 40–41. 
30 Tolonen 2003, 29–46, 69. 
31 Tolonen 35–46, 2003. 
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yhteiskunnallisista tarkoituskokonaisuuksista. Oikeus on yhteiskuntaan sisäänrakennettu järjes-

telmä joten se on aina sosiaalista, yhteiskunnallista ja kulttuurista.32  

Tämän tutkimuksen yksilöiden kielellisiä oikeuksia koskeva luku on kirjoitettu formaalisen oi-

keuslähdekäsityksen mukaisesti. Kielellisiä oikeuksia on tarkasteltu kansallisen ja kansainvälisen 

sääntelyn pohjalta alkaen hierarkkisesti ylemmäntasoisesta säätelystä. Kuntia koskevia kielellisiä 

velvollisuuksia on formaalisen oikeuslähdekäsityksen lisäksi katsottu sisällöllisen oikeuslähde-

käsityksen näkökulmasta ja erityisesti viimeisessä Utsjoen kuntaa koskevassa luvussa mukaan 

tulee vahvasti reaalinen näkökulma, sillä kielellisiin oikeuksiin sisältyy paljon yhteiskunnallisia 

näkökulmia.  

Oikeuslähdeoppi on lainopin yksi keskeisimmistä kohdealueista ja argumentaation kulmakivi. 

Oikeudellisessa tutkimuksessa tai käytännön lakimiestoiminnassa oikeuden lähteet ovat ainoa 

tapa löytää tieto voimassa olevasta oikeudesta. Oikeuslähteiden avulla löydetään ja oikeutetaan 

oikeudellinen kannanotto. Oikeuslähteet voidaan jakaa vahvasti velvoittaviin, heikosti velvoitta-

viin, sallittuihin ja kiellettyihin. Vahvasti velvoittavia ovat kansainväliset ja kansalliset normistot 

ja maan tapa. Normistoja ei tule ymmärtää pelkästään yksittäisiksi säädöksiksi tai säädösten jou-

koksi, vaan oikeus on aina myös järjestelmä eli systeemi. Vahvasti velvoittavaa oikeuslähdettä ei 

pääsääntöisesti voi sivuuttaa tulkinnassa tekemättä tulkinnasta lainvastaista. Heikosti velvoittavia 

oikeuslähteitä ovat lainsäätäjän tarkoitus ja ennakkoratkaisut. Niillä on perusteluita vahvistava 

merkitys ja niistä voidaan perustelluista syistä poiketa. Sallittuja oikeuslähteitä ovat taloudelliset, 

historialliset33 ja yhteiskunnalliset argumentit, eettiset ja moraaliset perusteet, yleiset oikeusperi-

aatteet ja oikeustiede. Sallittuja oikeuslähteitä käytetään yleensä kiperissä tilanteissa, joissa tarvi-

taan reaalisia argumentteja ja arvonäkökohtia ratkaisun tekemiseksi. Kiellettyjä oikeuslähteitä 

ovat lain ja hyvän tavan vastaiset sekä avoimen puoluepoliittiset argumentit.34  

Tässä tutkimuksessa on vahvasti velvoittavina oikeuslähteinä kansallinen ja kansainvälinen nor-

misto. Heikosti velvoittavina oikeuslähteinä ovat hallituksen esitykset ja valiokuntien lausunnot, 

joiden avulla voidaan selvittää lainsäätäjän tarkoitusta sekä lisäksi korkeimpien oikeuksien en-

nakkoratkaisuja kielellisiin oikeuksiin liittyen. Sallittuina oikeuslähteinä on oikeuskirjallisuutta, 

                                                           
32 Tolonen 2003, 50–54. 
33 Säädöshistorian lisäksi voidaan historiallisella argumentilla viitata myös instituutioiden historiaan, jolloin tavoit-
teena on tietyn instituution, esimerkiksi avio-oikeusjärjestelyn, ymmärtäminen. Aarnio 2006, 301. 
34 Aarnio 2006, 283–303 ; Laakso 2012, 257–258.  
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lainvalmisteluaineistoa kuten valiokuntien lausuntoja sekä oikeuskäytäntöä. Lisäksi tulkinnan 

apuna on käytetty ylimpien laillisuusvalvojien lausuntoja kielellisiin oikeuksiin liittyen, sillä 

etenkin tosiasialliseen hallintoimintaan liittyvistä tilanteista kannellaan nimenomaan eduskunnan 

oikeusasiamiehelle.  

Lainsäädännössä on käytetty ajantasaista lainsäädäntöä ja lakien esitöitä sekä oikeuskirjallisuu-

dessa mahdollisimman tuoreita painoksia. Kielellisiin oikeuksiin ja siihen liittyvään yhdenvertai-

suuteen kuuluvat lait ovat muuttuneet 2000-luvulla, joten oikeustapauksissa on pyritty viittaa-

maan lakien uudistumisen jälkeen tehtyihin päätöksiin. Kolmannessa ja erityisesti neljännessä 

luvussa on lisäksi käytetty eri viranomaisten ja Saamelaiskäräjien35 ja sen saamen kielen toimis-

ton lausuntoja, kannanottoja ja raportteja kielellisiin oikeuksiin liittyen.  

1.4 Keskeiset käsitteet 

1.4.1 Perus- ja ihmisoikeudet 

Nykyinen perusoikeus- ja ihmisoikeusajattelu on muotoutunut vuosisatojen aikana Euroopan 

poliittisen historian mukana. Jo vuonna 1215 Englannissa annettu Magna Carta -säädöskokoelma 

aloitti modernin perusoikeusajattelun kehittymisen. Kehitykseen vaikuttivat aikojen saatossa 

muun muassa myös Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus 1776, Ranskan vallankumous 1789–1799 

sekä orjuuden kieltäminen. Varhaisten asiakirjojen sisältönä oli kysymys valtataisteluista, jossa 

julkista valtaa rajoitettiin ja kansalaisille turvattiin oikeuksia, joihin julkinen valta ei voinut puut-

tua. Nämä asiakirjat ovat toimineet pohjana kansallisten perustuslakien kehityksessä sekä esi-

merkiksi YK:n ihmisoikeusnormiston inspiraation lähteenä. Varsinaisesti ihmisoikeuksien aika 

alkoi vasta toisen maailmansodan jälkeen tarkoituksena estää toisen maailmansodan aikaisten 

raakalaismaisten tekojen toistuminen.36  

Ihmisoikeuksista puhuttaessa tarkoitetaan oikeudellisesta näkökulmasta sellaisia perustavanlaa-

tuisia oikeuksia, joita on määritelty kansainvälisissä valtioiden välisissä sopimuksissa. Perusoi-

keudet ovat kansallisessa perustuslaissa säädettyjä yksilölle kuuluvia perustavanlaatuisia ja eri-

tyisen tärkeitä oikeuksia. Suomen perusoikeudet kuuluvat kaikille Suomen oikeudenkäyttöpiiris-

sä oleville henkilöille, lukuun ottamatta liikkumisvapauksia ja vaalioikeutta, jotka koskevat vain 
                                                           
35 Saamen kielilain 27.2 §:n mukaisesti Saamelaiskäräjät seuraa saamen kielilain soveltamista ja voi antaa suosituk-
sia kielilainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä sekä tehdä aloitteita havaitsemiensa epäkohtien korjaamiseksi. 
36 Koivurova & Pirjatanniemi 2014, 25–30. 
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Suomen kansalaisia. Suomen vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa ihmisoikeussopimusten 

sisältö tiivistettiin perustuslain perusoikeuslukuun, josta seuraa, että esimerkiksi sananvapaus on 

sekä perustuslaissa turvattu perusoikeus, että ihmisoikeussopimuksissa turvattu ihmisoikeus.37 

Ihmisoikeussopimukset olivat myös syynä siihen, että perusoikeuksien soveltamisala laajennet-

tiin koskemaan myös muita kuin Suomen kansalaisia. Myös perutuslain kielellisiä oikeuksia 

koskevan 17 §:n taustalla on vähemmistöjen oikeuksia koskevat kansainväliset sopimukset ja 

erityisesti kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen38 27 artikla39. 

Sisällöllisesti perusoikeudet ja ihmisoikeudet ovat pitkälle toistensa vastinpareja, mutta erojakin 

on. Perustuslain perusoikeussäännökset ovat perustuslain tavoin hierarkkisesti ylemmänasteisia, 

kun taas ihmisoikeussopimusten asema on Suomen oikeudessa samalla tasolla muiden lakien 

kanssa. Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoike-

uksien toteutuminen.40  

Perusoikeusjärjestelmän avulla juridiikkaa voi käyttää myös alhaalta ylöspäin, sillä sen avulla 

yksilöt ja erilaiset vähemmistöt voivat vaatia oikeuksiaan, valvoa julkisen vallan käyttöä ja osal-

listua yleisiä asioita koskeviin mielipiteen ja tahdonmuodostusprosesseihin41. Perusoikeuksien 

toteuttaminen on poliittisen järjestelmän asia, eikä niitä voida pelkästään lainkäytön soveltami-

sella toteuttaa42. Vuoden 1995 perusoikeusuudistus laajensi perusoikeuksien sovellettavuuden 

lainsäädäntöprosessin ulkopuolelle vakiinnuttamalla perusoikeusmyönteisen laintulkinnan peri-

aate myös tuomioistuinten ja viranomaisten velvollisuudeksi43, joten perusoikeuksien tuntemus 

on tärkeää myös kunnallisille toimijoille. Perusoikeudet ilmentävät yhteiskunnan perustavia ar-

voja, jotka ylläpitävät oikeusjärjestyksen kokonaisuutta44.  

1.4.2 Yhdenvertaisuus 

Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevat säännökset ovat keskeisessä asemassa perusoikeusjär-

jestelmässä ja ne on tunnustettu miltei kaikissa eurooppalaisissa perusoikeusjärjestyksissä. Yh-

                                                           
37 Heuru 2002, 24–25, 42; Karapuu 2011, 66–67. 
38 SopS 7-8/1976. 
39 Ojanen 2015, 52; Ojanen & Scheinin 2011, 631. 
40 Ojanen 2015, 53. 
41 Länsineva 2002, 132. 
42 Aarnio 2006, 311. 
43 Viljanen 2002, 29. 
44 Viljanen 2002, 35. 
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denvertaisuuden ajatus ja syrjinnän kielto sisältyvät ajatukseen ihmisten yhtäläisistä oikeuksista 

alkuperään tai sukupuoleen tai muuhun sellaiseen katsomatta. Yhdenvertaisuusperiaatteen mu-

kaan samanlaisia tilanteita on kohdeltava samalla tavalla. Muodollinen eli oikeudellinen yhden-

vertaisuus tarkoittaa jossakin oikeudellisessa merkityksessä samanlaisten tapausten kohtelemista 

samalla tavalla. Oikeuden tulee olla sokea sellaisille ihmisten välisille eroille, joilla ei ole merki-

tystä ratkaistavilla olevassa asiassa. Esimerkiksi ihmisen sukupuoli ei voi vaikutta etuuden 

myöntämiseen tai epäämiseen.45 

Tosiasiallinen eli aineellinen yhdenvertaisuus kiinnittää huomion yhteiskunnassa esiintyvään 

eriarvoisuuteen. Oikeuden tehtävänä on sokean yhtäläisen kohtelun lisäksi edistää eriarvoisuu-

den poistamista. Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteuttaminen voi joskus edellyttää muodolli-

sesta yhdenvertaisuudesta poikkeamista, mikäli poikkeamalla on hyväksyttävä tarkoitusperä ja se 

on suhteellisuusperiaatteen rajoissa. Positiivisella erityiskohtelulla46 tarkoitetaan toimia, joilla 

pyritään parantamaan tietyn ryhmän asemaa ja olosuhteita. Toimet tähtäävät tosiasiallisen yh-

denvertaisuuden turvaamiseen eivätkä muodostu toisia syrjiviksi.47  

Mikäli valtiot olisivat kielellisesti ja kulttuurisesti neutraaleja, yhdenvertaisuutta voitaisiin edis-

tää pelkästään syrjinnän kiellon avulla. Käytännössä kaikissa yhteiskunnissa jokin kieli ja kult-

tuurinen käytäntö ovat vallitsevassa asemassa ja valtioiden toiminta vahventaa sen vallitsevaa 

asemaa entisestään. Ainoa neutraali ratkaisu olisi valita viralliseksi kieleksi sellainen kieli, joka 

ei olisi kenenkään äidinkieli, esimerkiksi latina. Tosiasiallisen kielellisen tasa-arvon saavuttami-

seksi on valtion tuettava vähemmistöjä, jotta vähemmistön edustajat voivat toimia mahdollisim-

man täysivaltaisina kansalaisina. Kielellisten oikeuksien tukeminen toimittaa samaa tehtävää 

kuin vaikkapa liikuntaesteisille rakennetut rampit ja hissit. Niiden tehtävänä ei ole asettaa liikun-

taesteisiä etuoikeutettuun asemaan vaan auttaa tasa-arvoiseen lopputulokseen pääsemisessä.48  

1.4.3 Oma kieli, kansalliskieli, asian käsittelykieli ja viranomaisen työkieli 

Omalla kielellä tarkoitetaan henkilön äidinkieltä49. Kuulovammaisia koskevassa kirjallisuudessa 

”äidinkieli” ilmaisun rinnalla käytetään myös ilmaisua ”ensikieli”, sillä kuulovamman takia lap-

                                                           
45 Ojanen & Scheinin 2011, 227–228. 
46 Käytetään myös nimitystä positiivinen syrjintä tai positiivinen diskriminaatio. 
47 Ojanen & Scheinin 2011, 228, 252. 
48 Hannikainen & Jutila 2012, 11–12; Lagerspetz 1999, 84–86. 
49 HE 309/1993 vp., 65. 
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sella ei välttämättä ole mahdollisuutta omaksua vanhempiensa kieltä tavanomaisen kielenoppi-

misprosessin kautta50. Laissa väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmenne-

palveluista säädetään 13 §:n 20 kohdassa, että henkilö voi rekisteröidä äidinkielekseen eli omaksi 

kielekseen vain yhden kielen. Mikäli henkilön äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi, voi henkilö halu-

tessaan ilmoittaa asiointikielekseen jommankumman. Saamen kielen ja viittomakielen voi myös 

tallettaa järjestelmään äidinkielekseen. Tiedot väestörekisteriin tallennetaan henkilön itsensä51 

antaman ilmoituksen mukaisina. Käytännössä viranomainen ei tarkista asiaa.52  

Rekisteröintiperuste voi olla sattumanvarainen eikä kielirekisteröinti välttämättä anna kattavaa 

kuvaa ihmisten ”omasta kielestä”53. Oikeutta käyttää omaa kieltään ei ole oikeuskäytännössä54 

sidottu väestörekisteriin merkittyyn äidinkieleen tai rekisteriin merkittyyn asiointikieleen vaan 

oma kieli on henkilön itsensä valitsema kieli. Esimerkiksi kaksikielisellä henkilöllä on oikeus 

päättää kumpaa kielistä, esimerkiksi suomea vai ruotsia, hän pitää yksittäisessä asiassa omana 

kielenään.  

Kielilain 1 §:ssä, samoin kuin perustuslain 17 §:ssä, puhutaan ruotsista ja suomesta Suomen kan-

salliskielinä. Käsitettä kansalliskieli ei ole määritelty kielilaissa, oikeuskäytännössä tai kirjalli-

suudessakaan, joten sille ei ole mahdollista antaa tarkkaa sisältöä. Kansalliskielen voisi rinnastaa 

muissa maissa käytössä olevaan käsitteeseen ”virallinen kieli”. Kansalliskielillä on muita kieliä 

vahvempi asema asioidessa viranomaisissa sekä muissa virallisissa yhteyksissä kuten esimerkiksi 

opetuksessa ja muussa sivistystoiminnassa.55 

Kielilain 12–18 §:ssä puhutaan ”asian käsittelykielestä”, joka on eri käsite kuin ”oma kieli”. Asi-

an käsittelykieli määrittää viranomaisen käyttämän kielen erilaisissa tilanteissa. Kullakin asialla 

on aina vain yksi käsittelykieli, vaikka asiassa olisi erikielisiä asianosaisia. Asian valmistelun ja 

käsittelyn aikana voidaan kuitenkin käyttää useampaa kieltä, sillä jokaisella on asian käsittely-

kielestä riippumatta oikeus käyttää suomea tai ruotsia ja tulla kuulluksi sekä hakea muutosta 

ruotsiksi tai suomeksi.  

                                                           
50 HE 294/2014 vp., 46. 
51 Käytännössä henkilön äidinkielen ilmoittaa hänen vanhempansa samalla kun henkilön nimi ilmoitetaan väestöre-
kisterikeskukseen.  
52 HE 89/2008 vp., 78. 
53 HE 92/2002 vp., 74. 
54 KKO 1993:153. 
55 HE 92/2002 vp.,67. 
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Oman kielen ja asian käsittelykielen lisäksi kielilaista löytyy vielä käsite valtion viranomaisen 

työkieli. Valtion viranomaisen työkielestä säädetään kielilain 26 (25.8.2016/689) ja 27 §:ssä. 

Valtion viranomaisen työkieli on viranomaisen virka-alueen väestön enemmistön kieli, ellei toi-

sen kielen tai molempien kielten tai erityisestä syystä vieraan kielen käyttäminen ole tarkoituk-

senmukaisempaa. Valtion viranomaisten välisessä kirjeenvaihdossa käytetään pääsääntöisesti 

suomen- tai ruotsin kieltä tapauksissa, joissa vastaanottava tai lähettävä viranomainen on yksi-

kielisesti ruotsinkielinen. Kun valtion viranomainen lähettää kirjelmiä kunnalle, on sen käytettä-

vä yksikielisessä kunnassa kunnan kieltä, ja kaksikielisessä kunnassa molempia kieliä. Lähettä-

essään kirjelmiä yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille oppilaitoksille valtion viran-

omaisten on käytettävä vastaanottajan kieltä. Kun kunnallinen tai valtiollinen viranomainen pyy-

tää tai antaa lausunnon asiassa, josta annetaan toimituskirja tai muu asiakirja asianosaiselle on 

viranomaisen käytettävä asian käsittelykieltä. Yksikielinen viranomainen saa kuitenkin antaa 

lausuntonsa omalla kielellään. Asiaa käsittelevän viranomaisen on tällöin asianosaisen pyynnöstä 

annettava lausunnosta maksuton virallinen käännös.  

Viranomaisen velvollisuutena on huolehtia että kirjeenvaihto ei merkittävästi hidastu käännös-

työn vuoksi. Taustalla on ajatus siitä, ettei käytettävä kieli saisi vaikeuttaa asianosaisen oikeutta 

saada tietoa lausunnon sisällöstä omalla kielellään.56   

Saamen kielilain 10 §:n mukaisesti viranomainen, jonka toiminta kohdistuu ainoastaan saamelai-

siin, voi käyttää saamen kieltä työkielenään suomen kielen ohella. Tällaisia viranomaisia ovat 

Saamelaiskäräjät, saamelaisasiain neuvottelukunta ja saamenkieliset valtion oppilaitokset. Nämä 

viranomaiset saavat itse päättää siitä, käyttävätkö ne suomen kielen ohella saamen kieltä sisäises-

ti, esittelyssä sekä ilman asianosaisen läsnäoloa tapahtuvassa asian käsittelyssä. Valtion viran-

omaisia koskevat säännökset valtion viranomaisten työkielestä sisältyvät kielilain 26 §:ään.57   

  

                                                           
56 HE 92/2002 vp., 95. 
57 HE 46/2003 vp., 36. 
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2 KIELELLISET OIKEUDET 

2.1 Kielelliset oikeudet kansallisessa normistossa 

2.1.1 Perustuslaki 

Perustuslain 17 § koskee nimenomaan kielellisiä oikeuksia ja siinä säädetään jokaisen oikeudesta 

omaan kieleen ja kulttuuriin. Perustuslain 17.1 §:ssä todetaan, että Suomen kansalliskielet ovat 

suomi ja ruotsi. Lainsäädännössä ruotsikielen asema ei ole vähemmistökielen asema, vaan ruotsi 

on tasavertaisessa asemassa suomen kanssa58. Perustuslain 17.2 § mukaan julkisen vallan on 

huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista 

tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan. Jokaisen oikeudesta käyttää asiassaan suomea tai 

ruotsia tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa omassa asiassaan sekä saada toimituskirjansa 

tällä kielellä, on turvattava lailla.   

Perustuslain 17.1–17.2 §:n säännös edellyttää paitsi suomen ja ruotsin kielen muodollisesti yh-

denvertaista kohtelua, myös suomen- ja ruotsinkielisen väestön tosiasiallisen tasa-arvon turvaa-

mista. Säännöksellä on merkitystä esimerkiksi yhteiskunnallisten palvelujen sekä koulu- ja mui-

den sivistysolojen ja omakielisen tiedonvälityksen järjestämisessä.59 Perustuslain mukaisesti yk-

silön kielelliset oikeudet eivät ole riippuvaisia yksilön kansalaisuudesta eli muillakin kuin Suo-

men kansalaisilla on samat kielelliset oikeudet. Esimerkiksi Ruotsin kansalaisella on Suomessa 

samanlainen oikeus käyttää ruotsia ja suomea kuin Suomen kansalaisella.60  

Perustuslain 17.3 §:ssä säädetään, että saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla 

ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta 

käyttää saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla. Samoin viittomakieltä käyttävien sekä 

vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla. Muita 

kieliä käyttäviä ryhmiä koskevia lakivarauksia61 ei perustuslaissa erikseen mainita, mutta niitä 

koskevia säännöksiä löytyy erityislainsäädännöstä kuten oikeudenkäyntiä, hallintomenettelyä ja 

hallintolainkäyttöä koskevassa lainsäädännössä, koulutusta koskevassa lainsäädännössä, tervey-

                                                           
58 PeVM 9/2002 vp., 2; HE 92/2002 vp., 68. 
59 HE 309/1993 vp., 65. 
60 HE 92/2002 vp., 55. 
61 Lakivaraus on perustuslakiin kirjattu viittaus lain säätämisestä kyseenä olevasta asiasta.  
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denhuolto- ja sosiaalilainsäädännössä sekä muussa eri hallinnonaloja koskevassa lainsäädännös-

sä. 

Saamelaisten asema maan ainoana alkuperäiskansana siihen liittyvine kansainvälisistä sopimuk-

sista ilmenevine oikeuksineen on todettu erikseen62. Romanien perustuslakiin kirjattu oikeus yl-

läpitää kieltään ja kulttuuriaan on kansainvälisestikin merkittävää. Romanit ovat useille maille 

yhteinen vähemmistöryhmä, joka monia vähemmistöryhmiä useammin joutuu syrjinnän koh-

teeksi. Perustuslaillinen säännös merkitsee romaneihin koskevan syrjinnän tunnistamista ja posi-

tiivista toimintavelvoitetta romanien aseman parantamiseksi Suomessa.63  

Perustuslaissa tarkoitettuja muita ryhmiä ovat lähinnä kansalliset ja etniset vähemmistöt, joista 

hallituksen esityksessä pitkään Suomessa olleista säännöksen tarkoittamista vähemmistöryhmistä 

mainitaan myös juutalaiset ja tataarit. Säännöksen ei ole tarkoitettu koskevan pelkästään perin-

teisiä Suomessa olevia vähemmistöjä, mutta ei myöskään satunnaisesti oleskelevia ihmisjoukko-

ja. Säännöksen kohderyhmänä on sama kuin kansainvälisten ihmisoikeussopimusten käyttämällä 

käsitteellä "vähemmistö” – ”minority”. Perustuslakiin on otettu myös viittomakieltä käyttävät 

kuurot sekä vammaisuuden vuoksi viittomakieltä käyttävien tulkkauspalvelut, sillä viittomakieli 

voidaan kielellisenä järjestelmänä rinnastaa puhuttuihin kieliin.64  

Perustuslain 17 §:n perusteella Suomessa käytettävät kielet, niiden käyttäjien ryhmät ja kielelli-

set oikeudet voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Ensimmäisen ja oikeuksiltaan vahvimman ryhmän 

muodostavat kansalliskielet suomi ja ruotsi. Toisen ryhmän muodostavat muut pykälässä maini-

tut kielelliset ryhmät eli saamelaiset, romanit ja viittomakieltä käyttävät. Kolmannessa ryhmässä 

ovat muut kielelliset ryhmät, joita ei mainita nimeltä perustuslaissa.65  

Oikeus kielelliseen identiteettiin, syrjinnän suoja ja oikeus yhdenvertaiseen viranomaiskohteluun 

on turvattu perustuslain 17 §:n säännöksissä yhdessä perustuslain 6 §:n yleisen yhdenvertaisuus-

säännöksen ja syrjintäkiellon kautta. Yhdenvertaisuuden perussäännös on perustuslain 6.1 §. Sen 

mukaan ”ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä”. Perustuslain 6.2 §: kieltää syrjinnän ilman 

hyväksyttävää perustetta sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipi-

teen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Perustuslain 
                                                           
62 HE 390/193 vp., 65. 
63 Ojala & Scheinin 2011, 665–666. 
64 HE 390/193 vp., 65–66. 
65 Tallroth 2004, 515. 
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6.3 ja 6.4 § velvoittavat kohtelemaan lapsia tasa-arvoisesti yksilöinä sekä edistämään sukupuol-

ten välistä tasa-arvoa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja työelämässä. Perustuslain yhdenvertai-

suus- ja syrjintäkieltosääntely velvoittavat kohtelemaan eri kieliryhmiä yhdenvertaisesti ja kiel-

tävät kieleen perustuvan syrjinnän. Kieleen perustuva syrjintä voi olla muutakin kuin syrjintää 

pelkästään äidinkielen perusteella ja sitä voi tapahtua monessa eri asiayhteydessä. Syrjintä voi 

johtua esimerkiksi siitä, miten hyvin yksilö osaa suomea tai ruotsia, tai mitä kieltä hän tietyissä 

tilanteissa käyttää tai haluaa käyttää.66 Yhdenvertaisuutta koskevilla säännöksillä on tärkeä mer-

kitys kielellisten oikeuksien toteuttamisessa.  

Vapaus oman kielen käyttämiseen kansalaisyhteiskunnassa liittyy kielellisten oikeuksien 17 §:n 

lisäksi myös perustuslain 12 §:ään joka säätelee sananvapautta ja julkisuutta. Sananvapaudessa 

tärkeä ulottuvuus on oikeus valita millä kielellä mielipiteensä ilmaisee. Sananvapauteen sisältyy 

myös oikeus vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä, joten perustuslain pykälä sisältää 

suojan tiedon saantiin omalla kielellä. Jyränki on antanut kirjassaan esimerkin, mitä tämä vapaus 

oman kieleen käyttämiseen voisi olla. ”Jokaisella on vapaus julkisen vallan estämättä tai yksityi-

sen häiritsemättä käyttää omaa kieltään yksityisissä ja julkisissa keskusteluissa, kokouksissa, 

kaikkialla missä ihmiset kohtaavat67. Perustuslain 12 § ja 17 § yhdessä muodostavat julkiselle 

vallalle positiivisia toimintavelvoitteita, jotta tietoa olisi monipuolisesti saatavissa suomen, ruot-

sin ja muilla kielillä.68  

Oikeus omakieliseen opetukseen saa suojan perustuslain sivistyksellisten oikeuksien 16.2 §:stä 

yhdessä perustuslain 17 §:n kanssa.69 Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tar-

kemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa 

mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä. 

Oikeudesta saada palveluja äidinkielellään säädetään esimerkiksi varhaiskasvatuslaissa 

(19.1.1973/36) ja perusopetuslaissa (21.8.1998/628). 

Perustuslain 21.1 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja 

ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viran-

omaisessa. Säännös siis velvoittaa myös kunnallisia viranomaisia. Perustuslain 21.2 §:n mukaan 

                                                           
66 Lepola, Joronen & Aaltonen 2007, 109–110. 
67 Jyränki 1999, 93. 
68 Ojanen 2015, 24; Ojanen & Scheinin 2011, 634. 
69 Ojanen 2015, 24; Ojanen & Scheinin 2011, 631–634. 



18 
 

käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin 

kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla. Hyvän 

hallinto luo edellytykset perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiselle takaamalle menettelyllisen oi-

keusturvan ja siksi sitä perustuslaissa tarkastellaan samassa pykälässä kuin oikeutta oikeuden-

mukaiseen oikeudenkäyntiin. Hyvän hallinnon muita vaatimuksia ovat muun muassa myös lain-

alaisuus, yhdenvertaisuus, syrjimättömyys, hallinnon avoimuus sekä julkisuus, joita ilman ei oi-

keusturva tai hyvä hallinto toteudu. Hyvään hallintoon kuuluu myös puolueettomuus, suhteelli-

suus, tarkoitussidonnaisuus ja oikeusvarmuus.70 

Perustuslaissa on huomioitu lisäksi se, että hallintoa järjestettäessä tulee perustuslain 122 §:n 

mukaan pyrkiä yhteensopiviin aluejaotuksiin, jotta turvataan suomen- ja ruotsinkielisen väestön 

mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan. 

2.1.2 Kielilaki 

Kielilaki on yleislaki, joka koskee ainoastaan perustuslain määrittelemiä kansalliskieliä suomea 

ja ruotsia. Kielilain tarkoituksena on 2 §:n mukaisesti turvata yksilön perustuslaissa säädetty oi-

keus käyttää ruotsia tai suomea tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa ilman, että tähän 

oikeuteen tarvitsee itse vedota. Kielilaki määrittää kielellisten palveluiden vähimmäistason suo-

men ja ruotsin kielillä. Kunta on kielilain 5 §:n mukaan joko yksikielinen tai kaksikielinen ja 

viranomaisen kieli määräytyy virka-alueen mukaan (6 §), poikkeuksena valtion keskushallintovi-

ranomaiset, jotka ovat aina kaksikielisiä. Kielilakia sovelletaan kaikkiin sen soveltamisalan pii-

rissä oleviin tahoihin, jollei siitä nimenomaisesti säädetä poikkeusta. Kielilakia sovelletaan 3 §:n 

mukaan tuomioistuimissa ja muissa valtion viranomaisissa, kunnallisissa viranomaisissa, itsenäi-

sissä julkisoikeudellisissa laitoksissa sekä eduskunnan virastoissa ja tasavallan presidentin kans-

liassa.  

Kielellinen palveluvelvoite koskee myös (24 §) valtion liikelaitoksia sekä sellaisia palveluja tuot-

tavia yhtiöitä, joissa määräämisvalta on valtiolla taikka kaksikielisellä kunnalla tai erikielisillä 

kunnilla.  Niiden on palveltava ja tiedotettava suomeksi ja ruotsiksi toiminnan laadun ja asiayh-

teyden edellyttämässä laajuudessa.  Säännöksen tarkoitus on turvat kielelliset peruspalvelut tilan-

teissa, joissa eri toimintoja siirretään liikelaitoksiin ja erilaisiin säännöksissä tarkoitettuihin pal-

                                                           
70 Hallberg 2011, 806; Paunio 2009, 42–43. 
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veluita yleisölle tuottaviin yhtiöihin. Palvelu- ja tiedottamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske lii-

kelaitoksen tai yhtiön muuta liiketoimintaa. Esimerkiksi sähkölaitoksen tulee huolehtia, että yk-

silö voi tehdä sähkönjakelusopimuksen omalla kielellään ja saada hintatiedot ja sopimusehdot 

omalla kielellään, mutta esimerkiksi yhtiön tilinpäätöstä ja vuosikertomusta ei tämän lain nojalla 

tarvitse antaa molemmille kielillä. Kyseessä on siis yksilön peruspalvelujen saaminen omalla 

kielellään.71 

Kielilakia sovelletaan myös yksityiseen yhtiöön, järjestöön tai henkilöön (25 §), jos se hoitaa lain 

nojalla julkista hallintotehtävää tai muuta kuin julkista tehtävää sopimuksen perusteella. Kielelli-

nen palvelu ei saa heiketä sillä perusteella, että julkinen valta ostaa palveluita yksityiseltä tahol-

ta.72 Kielilakia sovelletaan myös julkisessa liikenteessä matkustajille suunnatuissa kilvissä ja 

tiedotteissa (33.4 §) sekä kulutushyödykkeistä annettavissa tiedoissa (34 §). Kielilakia ei sovelle-

ta yliopistoihin, evankelis-luterilaiseen kirkkoon73 eikä ortodoksiseen kirkkokuntaan, joiden kie-

listä säädetään niistä annetuissa laeissa. Kielilakia ei myöskään sovelleta Ahvenanmaan maa-

kunnassa (7 §).  

Yksityishenkilöllä kielilain 10.1 §:n mukaan oikeus käyttää suomea tai ruotsia valtion viran-

omaisessa ja kaksikielisessä kunnallisessa viranomaisessa. Viranomaisen on järjestettävä asiassa 

kuultavalle mahdollisuus tulla kuulluksi omalla kielellään. Oikeus valita asiointikieli ei ole sidot-

tu henkilön omaan kieleen, vaan henkilö voi yksittäistapauksissa valita käyttämänsä kielen. Esi-

merkiksi kaksikielinen henkilö saa valita, kumpaa kieltä hän haluaa käyttää yksittäisessä asias-

saan. Kielen vaihtaminen kesken asian käsittelyn tai viranomaisasioinnin vireillepanon jälkeen ei 

kuitenkaan ole perustelua ilman painavaa74 syytä, ja saattaisi johtaa viranomaisten häirintään ja 

tahalliseen asioinnin hankaloittamiseen.  

Kielilain 11 §:n mukaisesti myös yhtiöllä, yhdistyksellä ja muilla oikeushenkilöllä on samalla 

tavoin kuin yksityishenkilöllä, oikeus viranomaisessa asioidessaan käyttää pöytäkirjakieltään, 

joko suomea tai ruotsia. Yhtiöjärjestyksensä tai sääntöjensä mukaan kaksikielisen oikeushenki-
                                                           
71 HE 92/2002 vp., 92–93. 
72 HE 92/2002 vp., 93–94. 
73 Kirkkolain 5 §:n (21.7.2006/621) mukaisesti seurakunnat ovat yksi tai kaksikielisiä, jollei seurakuntaa perustetta-
essa tai muutoin ole erikseen muuta määrätty. Seurakunta on kaksikielinen, kun seurakunnan läsnä oleviksi merkit-
tyjen jäsenten suomen- tai ruotsinkielinen vähemmistö on niin suuri, että kunta vastaavasti kielilain säännösten mu-
kaan olisi kaksikielinen. Seurakuntayhtymä on kaksikielinen, jos siihen kuuluu erikielisiä seurakuntia tai vähintään 
yksi kaksikielinen seurakunta. Kirkkohallitus määrää joka viides vuosi seurakuntien kielellisen jaon. 
74 Esimerkiksi tilanteessa, jossa käsittelyssä on aikaisemmin käytetty toista kieltä esimerkiksi äkillisessä tilanteessa. 
Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2013, 20. 
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lön on kuitenkin tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa käsiteltävässä asiassa vastattava 

sillä kielellä, jolla asia on pantu vireille. Kaksikieliseksi rekisteröidyn oikeushenkilön valinnan-

vapaus kielen suhteen on kuitenkin kapeampi kuin yksityishenkilöllä. Oikeushenkilön koko ja 

varallisuus vaikuttavat myös siihen miten sen kielellisiä oikeuksia punnitaan. Esimerkiksi pienen 

yrityksen tai yhdistyksen etu punnitaan samalla perusteilla kuin yksityisenkin.75 

2.1.3 Saamen kielilaki  

Saamen kielilain tarkoituksena on sen 1§:n mukaan turvata perustuslain 17.3 §:ssä säädetty saa-

melaisten76 oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä taata saamelaisille oi-

keus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja hyvään hallintoon kielestä riippumatta. Lain ta-

voitteena on turvata saamelaisten ryhmäkohtaiset oikeudet sekä yksilölliset kielelliset oikeudet. 

Saamen kielilaissa säädetään saamelaisten oikeudesta käyttää omaa kieltään tuomioistuimessa ja 

muussa viranomaisessa. Laissa säädetään myös julkisen vallan velvollisuudesta toteuttaa ja edis-

tää saamelaisten kielellisiä oikeuksia. Kielellisten oikeuksien tulee toteutua ilman, että niihin 

tarvitsee erikseen vedota.  

Saamen kielilaki ei puutu suomen ja ruotsin kielien asemaan kansalliskielinä eikä saamen kieli-

laki tee saamen kielestä yhdenvertaista suomen ja ruotsin kielen kanssa. Laissa puhutaan saamen 

kielestä yksikössä, mutta sillä tarkoitetaan 3 §:n 1 kohdan mukaisesti kaikkia Suomessa puhutta-

via saamen kieliä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Käytettävä saamen kieli mää-

räytyy asiakkaan käyttämän kielen tai pääasiallisen kohderyhmän mukaan. Viranomaisen tiedot-

taessa 8 §:n mukaisesti ja kohderyhmänä ovat saamelaiset yleensä, voidaan käyttää pohjoissaa-

mea, mutta mikään ei estä käyttämästä muitakin saamen kieliä.77 

Saamen kielilakia velvoittavia viranomaisia ovat 2 §:n (30.12.2014/1340) mukaan Enontekiön, 

Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kuntien toimielimet sekä sellaiset kuntayhtymien toimielimet, 

joissa joku näistä kunnista on jäsenenä. Lakia sovelletaan niissä tuomioistuimissa ja valtion piiri- 

ja paikallishallinnon viranomaisissa, joiden virka-alueeseen edellä mainitut kunnat kokonaan tai 

                                                           
75 HE 92/2002 vp., 77–78. 
76 Saamelaisella saamen kielilaissa tarkoitetaan 3 §:n 2 kohdan mukaisesti saamelaiskäräjistä annetun lain 
(17.7.1995/974) 3 §:ssä tarkoitettua saamelaismääritelmän täyttävää henkilöä. Hallituksen esityksessä saamen kieli-
laiksi 46/2003 vp., s. 34 ja 42 tosin todetaan varsin selkeästi, että saamelaisten kielelliset oikeudet eivät ole riippu-
vaisia henkilön kielitaidosta tai kansalaisuudesta. Inarinsaamea, koltansaamea ja pohjoissaamea voisi tämän lain 
piiriin kuuluvissa viranomaisissa käyttää myös ulkomaan kansalainen. 
77 HE 46/2003 vp., 25, 33–35. 
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osittain kuuluvat, sekä niissä aluehallintovirastoissa ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-

sissa, joiden toimialueeseen nämä kunnat kokonaan tai osittain kuuluvat, ja myös niiden yhtey-

dessä toimivat toimielimiin.  

Saamelaiskäräjät78, saamelaisasiain neuvottelukunta ja kolttalain (24.2.1995/253) 42 §:ssä tar-

koitettu kyläkokous kuuluvat lain soveltamisalaan, samoin kuin valtioneuvoston oikeuskansleri 

ja eduskunnan oikeusasiamies, kuluttaja-asiamies, kuluttajariitalautakunta, yhdenvertaisuusval-

tuutettu, tasa-arvovaltuutettu, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta, tietosuojavaltuutettu ja 

tietosuojalautakunta sekä Verohallinto, Kansaneläkelaitos, Maanmittauslaitos ja Maatalousyrittä-

jien eläkelaitos. Lisäksi kielilain soveltamisalaan kuuluvat kaikki ne valtion hallintoviranomai-

set, jotka muutoksenhakuviranomaisina käsittelevät edellä mainitussa viranomaisessa vireille 

tulleita asioita (2 §).  

Saamen kielilakia noudetaan 2.2 §:n mukaisesti myös poronhoitolain (14.9.1990/848) ja poron-

hoitoasetuksen (21.9.1990/883) mukaisten hallintoasioiden käsittelyssä niissä valtion viranomai-

sissa ja paliskunnissa, joiden virka- tai toimialueeseen saamelaisten kotiseutualue79 kokonaan tai 

osittain. Paliskuntain yhdistyksen ja sen hallituksen kokoukseen osallistuvalla saamelaisella on 

oikeus käyttää kokouksessa saamen kieltä. Saamen kielilaki koskee kolttien kyläkokousta, mutta 

lain 14.3 §:n saamenkielentaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset eivät koske kolttien luotta-

musmiestä, sillä kyseessä on luottamustehtävä johon vaadittavan kielitaidon määrästä ja laadusta 

ei ole täsmällisiä säännöksiä80.   

Saamen kielilain 4 §:n mukaan saamelaisella on oikeus omassa asiassaan tai asiassa, jossa häntä 

kuullaan, käyttää saamen kielilaissa tarkoitetussa kunnallisessa ja valtiollisessa viranomaisessa 

saamen kieltä. Viranomainen ei saa saamen kielilain 4.2 §:n mukaisesti rajoittaa tai kieltäytyä 

toteuttamasta tässä laissa säänneltyjä kielellisiä oikeuksia sillä perusteella, että saamelainen osaa 

myös muuta kieltä, kuten suomea tai ruotsia. Sama oikeus on saamelaisella saamelaisten kotiseu-

tualueen ulkopuolellakin valtion viranomaisissa silloin, kun nämä muutoksenhakuviranomaisina 

käsittelevät kotiseutualueen viranomaisessa vireille tulleita asioita (12.2§). Lain 5 §:n mukaisesti 

                                                           
78 Saamelaiskäräjät on vuoden 1996 alussa omalla laillaan (Laki saamelaiskäräjistä 17.7.1995/974) perustettu saa-
melaisten itsehallintoelin. Saamelaiskäräjät perustettiin vuonna 1995 uudistetun perustuslain nojalla. 
79 Saamelaisten kotiseutualue on määritelty Saamelaiskäräjälaissa ja sen 4 §:n mukaa kotiseutualueella tarkoitetaan 
Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueita sekä Sodankylän kunnassa sijaitsevaa Lapin paliskunnan aluetta. So-
dankylän kunta ei siis kokonaisuutena kuulu saamelaisalueeseen. 
80 KHO 3858/2015. 
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yhteisöllä ja säätiöllä, jonka pöytäkirjakieli on saame, sekä oppilaitoksella jonka opetuskieli on 

saame, on oikeus viranomaisissa asioidessaan käyttää saamen kieltä.  

Eduskunnan oikeusasiamies on ratkaisussaan saamenkielisten lomakkeiden puutumisesta poliisin 

lupahallinnosta pitänyt tärkeänä, että ”virkamiehet eivät saamenkielisten lomakkeiden ja ohjei-

den sekä myös auttavan kielitaidon puuttumisen takia luovu lainmukaisista virkatoimista, vaikka 

se voisi eräissä tapauksissa tuntua helpommalta ja joskus jopa tarkoituksenmukaiselta ratkaisul-

ta”81. Poliisihallinnon lupalomakkeet löytyvät nykyään myös saameksi ja myös poliisihallinnon 

www-sivuilta. 

Muualla kuin saamelaisalueella voidaan saada toimituskirjasta tai asiakirjasta saamenkielinen 

käännös 19 §:n mukaisesti. Pykälässä säädetään, että saamelaisella asianosaisella on hallintoasi-

assa, hallintolainkäyttöasiassa ja rikosasiassa oikeus saada virallinen saamenkielinen käännös 

maksutta toimituskirjasta tai muusta asiakirjasta, siltä osin kuin asia koskee hänen oikeuttaan, 

etuaan tai velvollisuuttaan, paitsi jos kysymyksessä on asian ratkaisuun ilmeisesti vaikuttamaton 

asiakirja. Käännös on liitettävä toimituskirjaan tai muuhun asiakirjaan. Jos käännöksessä ilmenee 

käännösvirhe, on asianosaiselle annettava maksutta korjattu toimituskirja. Pykälää sovelletaan 

vain saamen kielilain 2 §:ssä mainituissa viranomaisissa, joiden toimipaikka sijaitsee saamelais-

ten kotiseutualueen ulkopuolella.82 Yksityisen oikeus saamen kielen käyttämiseen saamelaisten 

kotiseutualueen ulkopuolella on sidottu koskemaan vain omaa asiaa, jolloin oikeutta saamen kie-

len käyttämiseen ei ole tilanteessa, joka ei suoraan koske häntä itseään83.  

Saamen kielilakia sovelletaan myös lain 30 §:n mukaisesti kirkollisiin viranomaisiin Oulun hiip-

pakunnan tuomiokapitulissa ja kirkkoherranvirastoissa, joiden toimialueeseen saamelaisten koti-

seutualue tai osa siitä kuuluu, sekä ortodoksisen kirkkokunnan Oulun hiippakunnan kansliassa. 

Saamen kielilain 1, 4, 5, 8, 20 ja 24 §:ä sovelletaan evankelisluterilaisen kirkon Enontekiön, Ina-

rin, Utsjoen ja Sodankylän seurakunnissa sekä ortodoksisen kirkkokunnan Lapin seurakuntaan. 

Saamen kielilakia ei sovelleta asioissa, jotka kirkkolain (6.11.1993/1054) mukaan katsotaan ole-

van kirkon oma asia.   

                                                           
81 EOA Dnro 3906/2/07. 
82 HE 46/2003 vp., 41. 
83 Poikkeuksena osallistuminen toimielinten kokouksiin, jolloin luonnollisesti edustaa myös laajempaa joukkoa.  
Siitä on säädetty saamen kielilain 6 §:ssä. 
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2.1.4 Viittomakielilaki 

Viittomakielilain 1 §:ssä tarkoitetaan viittomakielellä suomalaista ja suomenruotsalaista viitto-

makieltä ja viittomakieltä käyttävällä tarkoitetaan henkilöä, jonka oma kieli on viittomakieli. 

Viittomakieli voi olla henkilön äidinkieli myös silloin kun ainakin toinen hänen vanhemmistaan 

tai joku hänen vanhemmista sisaruksistaan on viittomakielinen ja viittomakieltä on käytetty lap-

sen syntymästä lähtien. Viittomakielinen voi olla kuuro, huonokuuloinen tai kuuleva, joka on 

oppinut viittomakielen ensimmäisenä kielenään, ja se on hänen parhaiten hallitsemansa tai joka-

päiväisessä elämässä eniten käyttämänsä kieli.84 

Viranomaisen on viittomakielilain 3 §:n mukaan edistettävä toiminnassaan viittomakieltä käyttä-

vän mahdollisuuksia käyttää omaa kieltään ja saada tietoa omalla kielellään. Viranomaisella tar-

koitetaan viittomakielilaissa tuomioistuimia ja muita valtion viranomaisia, kunnallisia viran-

omaisia, itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia ja eduskunnan virastoja. Mitä viranomaisesta sää-

detään, sovelletaan myös muuhun julkista hallintotehtävää hoitavaan siten kuin perustuslain 124 

§:ssä on säädetty. Käytännössä muita julkista hallintotehtävää hoitavia ovat keskuskauppakama-

rit, paliskunnat ja Suomen Asianajajaliitto, evankelisluterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko ja 

muut uskonnolliset yhdyskunnat. Julkisia hallintotehtäviä on voitu osoittaa myös valtion tai kun-

tien liikelaitoksille.85 

Perustuslain 17.3 §:n mukaan viittomakieltä käyttävien oikeudet turvataan lailla. Viittomakieli-

laki (10.4.2015/359) on suppea yleislaki, jossa on vain neljä varsinaista pykälää. Sen tarkoitus on 

lain 2 §:n mukaan edistää viittomakieltä käyttävän kielellisten oikeuksien toteutumista käytän-

nössä. Lain 4 § sisältää viittaussäännökset viittomakieltä käyttävän kielellisiä oikeuksia koske-

vaan lainsäädäntöön.  Viittomakielilain 4.2 §:n mukaan oikeudesta käyttää viittomakieltä tai vi-

ranomaisen järjestämästä tulkitsemisesta ja kääntämisestä säädetään muun ohella hallintolaissa ja 

hallintolainkäyttölaissa.  

2.1.5 Hallintolaki 

Hallintolain perustana on perustuslain 21 §:n takaama perusoikeus hyvään hallintoon. Oikeudes-

ta tulla kuulluksi ja hyvästä hallinnosta säädetään tarkemmin hallintolaissa (6.6.2003/434). Hal-

                                                           
84 HE 294/2014 vp., 46. 
85 HE 294/2014 vp., 49. 
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lintolain tarkoituksena on sen 1 §:n mukaan toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa 

hallintoasioissa. Lain tarkoituksena on myös edistää hallinnon palvelujen laatua ja tuloksellisuut-

ta. Hallintolaki määrittelee hallintoasioiden käsittelyä ja hyvää hallintoa.  

Hallintolakia sovelletaan 2 §:n mukaisesti valtion viranomaisissa, kunnallisissa viranomaisissa ja 

itsenäisissä julkisoikeudellisissa laitoksissa sekä eduskunnan virastoissa ja tasavallan presidentin 

kansliassa sen toimiessa viranomaisena. Lakia sovelletaan myös valtion liikelaitoksissa, julkisoi-

keudellisissa yhdistyksissä sekä yksityisissä niiden hoitaessa julkisia hallintotehtäviä esimerkiksi 

ostopalvelusopimuksella. Hallintolakia ei 4 §:n mukaisesti noudateta lainkäytössä, esitutkinnas-

sa, poliisitutkinnassa, ulosotossa eikä sotilaskäskyissä tai hallinnon sisäisissä määräyksissä. Hal-

lintolaki ei koske myöskään ylimpiä laillisuusvalvojia. Oikaisuvaatimuksen käsittely kuuluu hal-

lintolain piiriin, sillä oikaisuvaatimuksen käsittelee yleensä alkuperäisen päätöksen tehnyt viran-

omainen86.  

Hallintolaki ei säätele pelkästään viranomaisen velvollisuuksia, vaan se määrittelee myös hallin-

nossa asioivan menettelyllisiä oikeuksia. Menettelyllisten oikeuksien toteutumisen varmistami-

nen on suureksi osaksi viranomaisen aktiivinen velvollisuus. Tällaisia oma-aloitteisesti eli viran 

puolesta toteuttavia oikeuksia ovat esimerkiksi oikeus saada neuvoa asian vireillepanossa, oikeus 

saada tietoa vireillä olevasta asiasta, oikeus tulla kuulluksi, oikeus puolueettomaan ja tasapuoli-

seen menettelyyn sekä oikeus saada riittävästi perusteltu päätös ja oikeus vaatia asiavirheen kor-

jaamista.87 

Hallintolain 9 §:ssä säädetään, että viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettä-

vää kieltä. Säännös koskee niin kirjallista kuin suullista kieltä. Asiallinen kielenkäyttö tarkoittaa, 

että asiakasta kohdellaan kunnioittavasti, eikä häneen kohdisteta epäasiallisia, loukkaavia tai syr-

jiviä ilmaisuja. Kielenkäytön selkeys ja ymmärrettävyys tarkoittavat, että viranomaisen on käy-

tettävä johdonmukaista ja ymmärrettävää kieltä. Viranomaisen on myös annettava asiakkaalle 

tarpeeksi tietoa, jotta hän kykenee ymmärtämään mistä on kysymys.88 Selkeyden vuoksi 9.2 

§:ssä todetaan lisäksi, että asiakkaan oikeudesta käyttää omaa kieltään viranomaisessa asioides-

saan on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään tai mitä johtuu Suomea sitovista kansainvälisistä 

sopimuksista.  

                                                           
86 HE 72/2002 vp., 51. 
87 Mäenpää 2016, 31. 
88 Mäenpää 2016, 202–203. 
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Hallintolain 26 §:ssä säädetään missä tilanteissa viranomaisen on järjestettävä tulkitseminen ja 

kääntäminen asiassa romani- tai viittomakieltä tai muuta kieltä käyttävän asianomaisen kanssa 

joka ei osaa viranomaisessa käytettävää suomen tai ruotsin kieltä tai ei vammaisuuden tai sairau-

den perusteella voi tulla ymmärretyksi. Hallintolain 26 §:n säännös tulkitsemisesta ja kääntämi-

sestä liittyy yksittäisen hallintoasian käsittelyyn, eli sitä ei sovelleta viranomaisen yleisessä tie-

dottamisessa. Pykälässä myös viitataan siihen, että suomen ja ruotsinkielisten oikeudesta käyttää 

omaa kieltään säädetään kielilaissa ja saamen kielen käyttämisestä saamen kielilaissa. Lisäksi 

viranomaisen on huolehdittava siitä, että muiden pohjoismaiden kansalaiset saavat sen käsiteltä-

vissä asioissa tarvittavan tulkitsemis- ja käännösavun pohjoismaisen kielisopimuksen mukaisesti.  

2.1.6 Yhdenvertaisuuslaki 

Yhdenvertaisuuslain tavoitteena on sen 1 §:n mukaisesti edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä 

syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Yhdenvertaisuuslakia sovel-

letaan julkisessa ja yksityisessä toiminnassa, mutta ei yksityis- eikä perhe-elämän piiriin kuulu-

vassa toiminnassa eikä uskonnonharjoituksessa (2 §).  

Yhdenvertaisuuslain 8.1 §:ssä kielletään syrjintä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskon-

non, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhtei-

den, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän 

syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jota-

kuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.  

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, 

kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä (8.2 §). Syrjintä on välitöntä, jos 

jotain kohdellaan häneen itseensä liittyvän syyn perusteella, ilman lakiin perustuvaa syytä, epä-

suotuisammin kuin muita on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilantees-

sa. Välillistä syrjintä on sellaisissa tilanteissa joissa näennäisesti yhdenvertainen sääntö, peruste 

tai käytäntö saattaa henkilön muita epäedullisempaan asemaan häneen itseensä liittyvän syyn 

perusteella ilman että sääntö, peruste tai käytäntö perustuu lakiin tai muutoin hyväksyttävään 

tavoitteeseen tai että tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot eivät ole olleet asianmukaisia ja 

tarpeellisia. Häirintää on henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava 

käyttäytyminen, jos käyttäytyminen liittyy kiellettyyn erotteluperusteeseen ja käyttäytymisellä 
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luodaan mainitun syyn vuoksi häntä halventava tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava, 

vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri.89  

Yhdenvertaisuuslain 5 §:n mukaan viranomaisilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Vi-

ranomaisen on arvioitava miten yhdenvertaisuus toteutuu sen toiminnassa ja tarvittaessa viran-

omaisen on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämisek-

si. Edistämistoimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olo-

suhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Laki myös velvoit-

taa, että viranomaisella on suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuuslain 9 

§:n mukaan positiivinen erityiskohtelu eli sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tar-

koituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen 

ehkäiseminen tai poistaminen, ei ole syrjintää.  

Osa kieleen kohdistuvista syrjintäsäännöksistä koskee vain kansalliskieliämme suomea ja ruot-

sia, mutta osa säännöksistä koskee muita kieliä ja kulttuuria yleisemmin. Henkilön oikeusasema 

vaihtelee sen mukaan, minkä kielen syrjinnästä on kysymys.90  

2.1.7 Kielelliset oikeudet muualla lainsäädännössä 

Kielellisiä oikeuksia on myös muissa säädöksissä kuin mitä edellä on mainittu. Laissa julkisyh-

teisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (6.6.2003/424) säädetään valtion viranomaisten, 

kunnallisten viranomaisten sekä itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten, eduskunnan virastojen 

ja tasavallan presidentin kanslian palveluksessa olevan henkilöstön kielitaitovaatimuksista sekä 

tavasta jolla kielitaito tulee osoittaa.  

Julkisia palveluja toteutettaessa asiakkaalla on samat kielelliset oikeudet kuin hallintoasioiden 

käsittelyssä. Erityissäännösten mukaan asiakkaan äidinkieli on mahdollisuuksien mukaan pyrit-

tävä ottamaan huomioon hoidossa ja huollossa91. Varhaiskasvatuslain92 11.2 §:ssä 

(11.12.1981/875) säädetään, että kunnan on huolehdittava, että lasten päivähoitoa voidaan antaa 

lapsen äidinkielenä olevalla suomen-, ruotsin- tai saamenkielellä. Perusopetuslain 10.1 §:n 

(23.12.1999/1288) mukaisesti opetuskieli on joko suomi tai ruotsi. Se voi olla myös saame, ro-

                                                           
89 HE 19/2014 vp,. 68–69. 
90 Ahtela ym. 2006, 203. 
91 Mäenpää 2016, 205. 
92 Aiemmin laki lasten päivähoidosta. 
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mani tai viittomakieli. Lisäksi osa opetuksesta voidaan antaa muulla kuin edellä mainitulla oppi-

laan omalla kielellä. 

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (17.8.1992) 3 §:n mukaan jokaisella Suomessa py-

syvästi asuvalla henkilöllä on oikeus ilman syrjintää hänen terveydentilansa edellyttämään ter-

veyden- ja sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon 

käytettävissä. Potilaan äidinkieli, hänen yksilölliset tarpeensa ja kulttuurinsa on mahdollisuuksi-

en mukaan huomioitava hänen hoidossaan ja kohtelussaan. Vammaisuuden perusteella järjestet-

tävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (3.4.1987/380) 7.3 §:n mukaan vammaista henki-

löä on palveltava ja palveluja järjestettävä ottaen huomioon hänen äidinkielensä.  

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 4 §:ssä säädetään asi-

akkaan oikeudesta saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. So-

siaalihuoltoa toteutettaessa on mukaan otettava huomioon muun muassa asiakkaan äidinkieli ja 

kulttuuritausta.93   

Lain kotouttamisen edistämiseksi (30.12.2010/1386) tarkoituksena on 1 §:n mukaan tukea ja 

edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yh-

teiskunnan toimintaan. Lain tarkoituksena on lisäksi edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä 

myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. Lakia sovelletaan 2 §:n mukaisesti henki-

löön, jolla on ulkomaalaislaissa (30.4.2004/301) tarkoitettu voimassa oleva oleskelulupa Suo-

messa. Lakia sovelletaan myös henkilöön, jonka oleskeluoikeus on rekisteröity tai jolle on 

myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti.  

Lain kotouttamisen edistämiseksi 5 §:n mukaisesti viranomaisen on huolehdittava asian tulkit-

semisesta tai kääntämisestä, jos maahanmuuttaja ei osaa kielilain mukaan viranomaisessa käytet-

tävää suomen tai ruotsin kieltä taikka hän ei vammaisuutensa tai sairautensa vuoksi voi tulla 

ymmärretyksi tässä laissa tarkoitetussa asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta. 

Viranomainen tulee mahdollisuuksien mukaan huolehtia tulkitsemisesta ja kääntämisestä myös 

muussa maahanmuuttajan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevassa asiassa. Asia voidaan tulkita 

tai kääntää sellaiselle kielelle, jota maahanmuuttajan voidaan todeta asian laatuun nähden riittä-

                                                           
93 HE 19/2014 vp., 15. 
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västi ymmärtävän. Viranomaisen velvollisuus huolehtia tulkitsemisesta ja kääntämisestä ei koske 

sellaista aineistoa, jolla ei vaikuta asian käsittelyyn. 

2.1.8 Kielellisten oikeuksien valvonta kansallisessa lainsäädännössä 

Lainsäätäjä ei ole katsonut tarpeelliseksi ottaa kielilakiin tai saamen kielilakiin erityistä sank-

tiojärjestelmää lakien noudattamatta jättämisen varalta, sillä perustuslain 2 §:n 3 momentin mu-

kaan kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Perustuslain 118 §:ssä sää-

detty virkamiesvastuu toimii myös kielilain ja saamen kielilain osalta. Kielellisiä oikeuksia kos-

kevien säännösten noudattamatta jättäminen voi täyttää rikoslain 40 luvun 10 §:ssä tarkoitetun 

virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön, jolloin virkamies voidaan tuomita tuottamuk-

sellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon, tilanteessa jossa teon haitta 

ei kokonaisuutena arvostellen ole vähäinen. Hallituksen esityksessä saamen kielilaiksi todetaan, 

että tarkoituksena ei ole toteuttaa kielellisiä oikeuksia sanktioiden avulla vaan kielellisten oike-

uksien toteuttaminen voi onnistua käytännössä paremmin myönteisen ilmapiirin luomisella ja 

virkamiesten ja muun henkilöstön saamen kielen taitoa parantamalle sekä lisäämällä heidän mo-

tivaatiotaan antaa kielellisiä palveluja kuin sillä, että joudutaan turvautumaan valituksiin ja kan-

teluihin.94 

Kielilain toteutumista ja valvontaa säädellään kielilain 36 §:ssä. Lain toteutumista valvoo jokai-

nen viranomainen omalla toimialallaan. Oikeusministeriö seuraa kielilain täytäntöönpanoa ja 

soveltamista sekä antaa suosituksia kansalliskieliä koskevaan lainsäädäntöön liittyvissä kysy-

myksissä. Tarvittaessa ministeriö tulee tehdä aloitteita ja ryhtyä muihin toimenpiteisiin havait-

semiensa epäkohtien korjaamiseksi. Kielilain 37 §:ssä (17.1.2014/18) säädetään, että valtioneu-

voston tulee antaa kerran vaalikaudessa eduskunnalle kertomus kielilainsäädännön soveltamises-

ta ja kielellisten oikeuksien toteutumisesta sekä tarpeen mukaan muistakin kielioloista. Kerto-

muksessa käsitellään suomen ja ruotsin kielen lisäksi ainakin saamen kieltä, romanikieltä ja viit-

tomakieltä. 

Saamen kielilain 28 §:n mukaan saamen kielilain noudattamista tulee jokaisen viranomaisen val-

voa omalla toimialallaan. Lisäksi Saamelaiskäräjät seuraa lain soveltamista ja antaa suosituksia 

kielilainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä ja Saamelaiskäräjät voi tehdä aloitteita havaitsemi-

                                                           
94 HE 46/2003 vp., 43; HE 92/2002, 101. 
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ensa epäkohtien korjaamiseksi. Viranomaisen valvontavelvollisuus tarkoittaa sitä, että viran-

omaisella on vastuu saamen kielilain noudattamisesta omassa virastossaan. Saamelaiskäräjien 

valvonta-, neuvonta- ja seurantatehtävästä huolimatta saamen kielilain noudattamisen ylin val-

vonta kuuluu oikeuskanslerille ja oikeusasiamiehelle. Ylimmät lainvalvojat valvovat myös saa-

men kielilain turvaamien kielellisten oikeuksien toteutumista, jotta näitä oikeuksia ei pidettäisi 

muita oikeuksia vähäisempinä.95   

Saamen kielilain 29 §:n mukaisesti tulee Saamen kielen toimiston yhdessä Saamelaiskäräjien 

asettaman saamen kielineuvoston kanssa antaa vaalikausittain Saamelaiskäräjille kertomuksen 

saamen kieltä koskevan lainsäädännön soveltamisesta sekä saamelaisten kielellisten oikeuksien 

toteutumisesta ja kieliolojen kehityksestä sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella tarkem-

min säädetään. Kertomus on osa valtioneuvoston kielilainsäädännön soveltamista koskevaa ker-

tomusta.   

Yhdenvertaisuuslain noudattamista valvovat yhdenvertaisuuslain 18.1 §:n mukaisesti yhdenver-

taisuusvaltuutettu, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta sekä työsuojeluviranomaiset. Yhden-

vertaisuusvaltuutettu voi yhdenvertaisuuslain soveltamisalalla 19 §:n perusteella avustaa syrjin-

nän uhriksi joutuneita henkilöitä näiden tekemiä syrjintävalituksia tutkittaessa, sekä avustaa vi-

ranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden 

suunnittelussa ja antaa yleisiä suosituksia syrjinnän ehkäisemiseksi ja yhdenvertaisuuden edistä-

miseksi. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi myös ryhtyä toimenpiteisiin sovinnon aikaansaamiseksi 

yhdenvertaisuuslain noudattamista koskevassa asiassa tai antaa yksittäistapauksessa perustellun 

kannanoton yhdenvertaisuuslain vastaisen menettelyn ennaltaehkäisemiseksi tai estämiseksi. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle ei kuulu työsuojeluviranomaisen valvontatoimivaltaan kuuluvat 

asiat eikä työ- ja virkaehtosopimuksien tulkinnat. 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tehtävät ja toimivalta on määritelty yhdenvertaisuus-

lain 20 §:ssä. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta vahvistaa sovinnon syrjintää tai vastatoi-

mia koskevassa asiassa osapuolten välillä. Sovinto ei kuitenkaan saa olla lain vastainen tai sel-

västi kohtuuton eikä se saa loukata sivullisen oikeutta. Lautakunnan vahvistama sovinto pannaan 

täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voi tuomiois-

tuimen, yhdenvertaisuusvaltuutetun tai muun viranomaisen tai yhdenvertaisuutta edistävän yhtei-

                                                           
95 HE 46/2003, 43. 
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sön pyynnöstä antaa lausunnon yhdenvertaisuuslain tulkinnan kannalta merkittävästä asiasta, 

mikäli asia ei kuulu työsuojeluviranomaisen toimivaltaan tai koske työ- tai virkaehtosopimuksen 

tulkintaa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voi kieltää asianomaista jatkamasta tai uusi-

masta syrjintää tai vastatoimia taikka määrätä tämän ryhtymään kohtuullisessa määräajassa toi-

menpiteisiin tässä laissa säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi. Lautakunta voi asettaa anta-

mansa kiellon tai määräyksen tehosteeksi uhkasakon.  

Syrjintälautakunta96 asetti 11.12.2008 tekemällään päätöksellä Enontekiön kunnalle uhkasakon 

ja velvoitti kunnan korjaamaan määräaikaan mennessä saamenkieliseen väestöön kohdistuvan 

yhdenvertaisuuslain 6 §:n vastaisen etnisen syrjinnän päivähoidon, terveydenhoidon ja vanhus-

tenpalvelun sekä perusopetuksen järjestämisessä.97  

Yhdenvertaisuuslakia rikkonut voidaan yhdenvertaisuuslain 23.1 §:n mukaisesti joutua maksa-

maan hyvitystä syrjinnän tai vastatoimien kohteeksi joutuneelle. Hyvityksen tuomitseminen ei 

edellyttäisi sen arvioimista, onko lainvastainen menettely ollut tahallista tai tuottamuksellista. 

Oikeus saada hyvitystä ei riipu perusteesta, jolla henkilöä on syrjitty tai jonka perusteella hän on 

joutunut vastatoimien kohteeksi. Aiemmassa yhdenvertaisuuslaissa (20.1.2004/21) ei kieli ollut 

peruste saada hyvitystä, mutta nykyinen laki vastaa tavoitetta saattaa kaikki syrjintäperusteet ja 

eri syrjintätilanteet samanlaisten oikeussuojakeinojen ja seuraamusten piiriin98.  

Perustuslain 21.2 §:n ja hallintolain 34 §:n mukainen oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu pää-

tös ja hakea muutosta on tärkeä osa asianmukaista menettelyä ja hyvän hallinnon toteutumista. 

Kuulematta jättämisen perusteella voidaan päätökseen myös hakea muutosta ylimääräisin muu-

toksenhakukeinoin99. Mikäli asianomaista ei kuulla asianmukaisesti, eli esimerkiksi hänen kielel-

liset oikeutensa jätetään huomioimatta, voidaan se katsoa menettelyvirheeksi ja päätös voidaan 

oikaisuvaatimuksen tai valituksen johdosta kumota tai korjata.  

                                                           
96  Uudella 1.1.2015 voimaan tulleella yhdenvertaisuuslailla perustettiin Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta, 
jolloin Syrjintälautakunta ja Tasa-arvolautakunta lakkasivat erillisinä viranomaisina. 
97 Syrjintälautakunta 2008-367/Pe-2. 
98 HE 19/2014 vp., 89.  
99 Mäenpää 2016, 261. 
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2.2 Kansainvälinen normisto  

2.2.1 Kielellisten oikeuksien kehitys kansainvälisessä normistossa 

Suomi on liittynyt kymmeniin sellaisiin kansainvälisiin sopimuksiin, joista puhutaan ihmisoike-

ussopimuksina. Kielelliset oikeudet ihmisoikeussopimuksissa jakaantuvat syrjintäkieltoartikloi-

hin, joiden mukaan syrjintä kielen perusteella on kiellettyä, tai varsinaisiin kielellisiä oikeuksia 

koskeviin artikloihin. Kansainväliset sopimukset ja kansainvälinen oikeus määrittää perinteisesti 

valtioiden välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia ja niitä on sen vuoksi perinteisesti kutsuttu valtio-

sopimuksiksi. Ihmisoikeussopimusten ominaispiirteenä perinteisistä valtiosopimuksista poiketen 

on, että niissä tunnustetaan sopijavaltioiden oikeudenkäyttöpiirissä oleville ihmiselle oikeuksia ja 

samalla asetetaan sopijavaltioille velvollisuuksia. Pääosin sopimukset ovat YK:n, Euroopan neu-

voston ja ILO:n laatimia yleissopimuksia.100  

Kielelliset oikeudet nähdään useimmiten vähemmistöjen oikeuksina. Tämä johtuu siitä, että kie-

lellisten oikeuksien turvaamista tarvitaan nimenomaan vähemmistökielten kuin valtakielen ase-

man parantamiseksi. Vaikka ihmisoikeusasiakirjoilla on pitkä historia, ei niihin ole sisältynyt 

muutamia yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta vähemmistöjen oikeuksia koskevia pykäliä 

eikä viittauksia kielellisiin oikeuksiin ennen 1970 lukua.101 Kansainvälisissä ihmisoikeussopi-

muksissa tai muissa asiakirjoissa kielellisiä oikeuksia on ollut lähinnä mukana syrjinnän kieltä-

vissä määräyksissä ja oikeusturvatakeiden yhteydessä. Esimerkiksi YK:n Ihmisoikeuksien 

yleismaailmallinen julistuksen 2 artiklaan vuonna 1948 sisältyi syrjinnän kielto muun muassa 

kielen perusteella.102 

YK painotti voimakkaasti yksilöiden oikeuksia ja jokaisen yksilön yhdenvertaisia oikeuksia 70-

luvulle saakka. Vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen joukosta alkoi kuitenkin nousta vastustusta 

YK:n ihmisoikeusideologiaa vastaan, sillä ilman ryhmien yhdenvertaisuutta vähemmistöt ja al-

kuperäiskansat sulautuisivat vähitellen valtaväestöön. Suomessa sulautuminen koski erityisesti 

romaneja ja saamelaisia.103  

                                                           
100 Ojanen & Scheinin 2011, 174–175. 
101 Skuttnab-Kangas & Phillipson 1995, 72–78. 
102 Ojanen & Scheinin 2011, 651. 
103 Hannikainen & Jutila 2012, 13. 
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Vähemmistöjä koskeva kansainvälinen säätely kehittyi kansainvälisten sopimusjärjestelmien 

ulkopuolella, käytännössä Euroopan turvallisuus ja yhteistyökonferenssissa, ETYK:ssä, jonka 

perustaneeseen asiakirjaan vuonna 1975 Helsingissä kirjattiin ensimmäiset huomiot ihmisoike-

uksista ja kansallisten vähemmistöjen suojelusta. Kokoukseen osallistuivat Albaniaa lukuun ot-

tamatta kaikki Euroopan maat sekä USA ja Kanada. Kirjaukset olivat aikanaan merkittävä saavu-

tus kylmän sodan jakamassa maailmassa, jossa ihmisoikeuksilla ei ollut merkitystä suurvaltapoli-

tiikan jaloissa. Yleisestä sanamuodosta huolimatta ETYK:n loppuasiakirja oli ensimmäinen kan-

sainvälinen valtioiden hyväksymä asiakirja, joissa ihmisoikeudet nostettiin kansainvälisoikeudel-

listen periaatteiden rinnalle.104  

2.2.2 Yhdistyneet kansakunnat 

YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopi-

muksen105 eli TSS-sopimuksen 2 artiklan 2 kohta sisältää syrjintäkiellon kielen perusteella.  

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus106, KP-sopimus, 

oli ensimmäinen YK:n asiakirja, jossa vähemmistöjen oikeudet tunnustettiin kansainvälisesti. 

KP-sopimuksen 27 artiklassa todetaan ”Niissä valtioissa, joissa on kansallisia, uskonnollisia tai 

kielellisiä vähemmistöjä, tällaisiin vähemmistöihin kuuluvilta henkilöiltä ei saa kieltää oikeutta 

yhdessä muiden ryhmänsä jäsenten kanssa nauttia omasta kulttuuristaan, tunnustaa ja harjoittaa 

omaa uskontoaan tai käyttää omaa kieltään”. Artikla on eräs tärkeimmistä vähemmistökielten 

suojaamiseksi kirjoitetuista ja monet YK:n ja Euroopan neuvoston asiakirjoissa olevat vähem-

mistöjen oikeuksia tunnustavat tekstit on muotoiltu sen pohjalta.107  

KP-sopimuksen 26 artikla toteaa kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden ja kieltää syrjinnän sekä 

takaa kaikille yhtäläisen ja tehokkaan suojelun syrjintää vastaan, joka perustuu rotuun, ihonvä-

riin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai 

yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan. Myös KP-

sopimuksen 19 artikla, joka määrittelee mielipiteen ja sananvapautta, sisältää kielellisten oikeuk-

sien ulottuvuuksia. Artikla suojelee oikeutta omakieliseen nimeen ja oikeutta puhua omaa kiel-

tään julkisesti ja kotona. Se antaa oikeuden käyttää vähemmistökieltä julisteissa, mainoksissa ja 

                                                           
104 Pentikäinen 2014, 227–229. 
105 SopS 6/1976. 
106 SopS 7–8/1976. 
107 Skuttnab-Kangas & Phillipson 1995, 82–83. 



33 
 

niin edelleen. Artiklan 3 kohdan mukaisesti artiklassa annetut oikeudet eivät saa loukata toisten 

ihmisten oikeuksia tai mainetta, eivätkä ne saa vaarantaa valtion turvallisuutta tai yleistä järjes-

tystä. 108 Kunta ei esimerkiksi voisi määrätä, että kaikki yksityisten yritysten mainoskyltit olisi 

oltava kunnan valtakielellä. 

YK:n lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus109, sisältää kielellisiä oikeuksia tunnustavia artiklo-

ja. Sopimuksen 2 artiklan 1 kohta sisältää syrjinnän kiellon kielen perusteella. Artiklan 17 d-

kohta rohkaisee tiedotusvälineitä kiinnittämään erityistä huomiota vähemmistöryhmiin kuuluvien 

tai alkuperäiskansojen lasten kielellisiin tarpeisiin. Sopimuksen 20 artiklassa todetaan, että valit-

taessa lapselle joko tilapäisesti tai pysyvästi sijaishoitopaikkaa, on ratkaisua harkittaessa kiinni-

tettävä huomiota myös lapsen etniseen, uskonnolliseen, sivistykselliseen ja kielelliseen taustaan. 

Lapsen koulutuksessa tulee pyrkiä 29 artiklan c-kohdan mukaisesti kunnioituksen edistämiseen 

muun muassa lapsen vanhempia, sivistyksellistä identiteettiä sekä kieltä ja arvoja kohtaan.  

Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 30 artiklassa todetaan, että vähemmistöryhmään tai 

alkuperäiskansaan110 kuuluvalta lapselta ei saa kieltää oikeutta nauttia yhdessä ryhmän muiden 

jäsenten kanssa omasta kulttuuristaan tai tunnustaa ja harjoittaa omaa uskontoaan tai käyttää 

omaa kieltään. Lisäksi 40 artiklan b-kohdan mukaan lapsella, jonka väitetään syyllistyneen tai 

jota syytetään rikoslain rikkomisesta, ja joka ei ymmärrä tai puhu asian käsittelykieltä, tulee olla 

oikeus saada maksutta tulkin apua. 

YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 1992 julistuksen kansallisiin tai etnisiin, uskonnollisiin ja 

kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksista eli vähemmistöoikeuksien julis-

tuksen. Julistus oli ensimmäinen vain vähemmistöjen oikeuksia suojaava ja edistävä kansainväli-

nen asiakirja. Julistuksena se ei ole valtioita oikeudellisesti sitova, mutta sillä on vahva poliitti-

nen ja moraalinen vaikutus, sillä se hyväksyttiin yksimielisesti.  Julistuksen 1 artiklan mukaan 

                                                           
108 Pentikäinen 2001, 83–84. 
109 SopS 60/1991. 
110 Alkuperäiskansalle ei ole kansainvälisissä sopimuksissa tai julistuksissa yksiselitteistä määritelmää, mutta käsit-
teen ydinsisältö on: ”Alkuperäiskansa on menneisyydessä kolonisoitu ryhmä, joka kokee itsensä erilliseksi muusta 
yhteiskunnasta ja alkuperäiskansaksi tietyllä alueella; ryhmä ei ole hallitsevassa asemassa yhteiskunnassa ja se halu-
aa ylläpitää omaleimaista kulttuuriaan, joka on voimakkaasti sidoksissa ympäristöön perinteisten elinkeinojen kaut-
ta.” Hannikainen & Koivurova 2009, 348. 
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valtioilla on velvoite ryhtyä toimenpiteisiin vähemmistön kielen tukemiseksi ja edistämiseksi. 

Vähemmistöihin kuuluvilla on myös oikeus oman kielensä käyttämiseen.111  

Vuonna 2007 YK:n yleiskokous hyväksyi julistuksen alkuperäiskansojen oikeuksista. Julistus 

käsittelee muun muassa alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeutta ja oikeutta omaan kieleen ja 

kulttuuriin. Julistuksen artiklassa 13 käsitellään alkuperäiskansojen oikeutta elvyttää, käyttää, 

kehittää ja siirtää tuleville sukupolville historiaansa, perinteitään ja kieltään. Artikla 14 käsittelee 

alkuperäiskansojen oikeutta perustaa omia koulujärjestelmiään ja -laitoksia, jotka antavat oma-

kielistä opetusta niiden kulttuurisiin opetus- ja oppimismenetelmiin soveltuvalla tavalla, sekä 

oikeus ohjata niitä. Lisäksi julistuksen mukaan alkuperäiskansoihin kuuluvilla yksilöillä, erityi-

sesti lapsilla, on oikeus saada kyseisen valtion koulutusta sen kaikilla tasoilla ja kaikissa muo-

doissa ilman syrjintää. Julistuksen 13 ja 14 artikla myös painottavat valtioiden vastuuta oikeuksi-

en turvaamisesta.112  

2.2.3 Euroopan neuvosto 

Euroopan neuvosto eli Council of Europe113 on vuonna 1949 perustettu hallitustenvälinen alueel-

linen järjestö, jonka keskeisin tehtävä on ihmisoikeuksien, moniarvoisen demokratian ja oikeus-

valtioperiaatteen edistäminen Euroopasta.  Euroopan neuvoston tärkein ja tunnetuin sopimus on 

yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi114 eli Euroopan ihmisoikeusso-

pimus.115 Euroopan ihmisoikeussopimuksessa kielelliset oikeudet sisältyvät 14 artiklan syrjintä-

kieltoon. Ihmisoikeussopimuksen 14 artiklaa täydentää kahdestoista lisäpöytäkirja, joka allekir-

joitettiin Roomassa 4.11.2000. Euroopan ihmisoikeussopimus ei ole syrjinnän kiellon ja yhden-

vertaisuusperiaatteen osalta yhtä kattava kuin YK:n KP-sopimuksen 26 artikla edes lisäpöytäkir-

jan kanssa. Myös Suomen perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännön on laajempi kuin Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen 14 artikla. Artikla myös koskee ainoastaan Euroopan ihmisoikeussopi-

muksessa tunnustettujen oikeuksien ja vapauksien piiriä, joten syrjintäkieltoa katsotaan yhdessä 

                                                           
111 Pentikäinen 2001, 97–99. 
112 YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistus 2007. 
113 Suomi liittyi Euroopan neuvostoon 1989. SopS 21/1989.  
114 SopS 18–19/1990, muutettuna SopS 63/1999 ja SopS 51/2010. 
115 Ojanen 2010, 4–5. 
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muiden artiklojen kanssa.116 Euroopan ihmisoikeussopimusta valvoo Euroopan ihmisoikeustuo-

mioistuin. 

Vähemmistökielten suojelun tarpeesta johtuen117 Euroopan neuvostossa hyväksyttiin 1992 alu-

eellisia kieliä tai vähemmistökieliä118 koskeva eurooppalainen peruskirja119 eli lyhyesti kielipe-

ruskirja ja 1995 kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus120 eli vähem-

mistöpuitesopimus. Mainituissa peruskirjoissa ei ole määritelty vähemmistöihin kuuluville hen-

kilöille subjektiivisia oikeuksia, joten niihin ei ole sisällytetty yksilövalitusjärjestelmiä. Ainoa 

kansainvälinen vähemmistöoikeuksia määrittelevä asiakirja, jonka perusteella voi tehdä valituk-

sen kansainväliselle valvontaelimelle, on KP-sopimus. Siitä tehtyjä valituksia käsittelee ihmisoi-

keuskomitea.121  

Euroopan neuvoston kieliperuskirja koskee kielten suojelua ja edistämistä ja se tuli voimaan 

1.3.1998. Peruskirja kattaa ensisijaisesti vanhat eurooppalaiset vähemmistökielet ja alueelliset 

kielet ja pyrkii mahdollistamaan niiden käytön eri elämän osa-alueilla kuten opetuksessa, viran-

omaistoiminnassa ja muussa julkisessa toiminnassa, tiedotusvälineissä sekä kulttuurissa ja talou-

dessa. Kieliperuskirjan täytäntöönpanoa valvoo Euroopan neuvoston ministerikomitea ja sitä 

avustaa asiantuntijakomitea. Sopimusosapuolet antavat kolmen vuoden välein raportin kielipe-

ruskirjan täytäntöönpanosta.  Sopimusvaltio voi vapaasti päättää mitä kieliä peruskirjan artiklat 

koskevat ja valita artikloista eritasoisia velvoitteita.122 Suomi on alueellisia kieliä tai vähemmis-

tökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan 2 §:n mukaisesti sitoutunut 2 artiklan 2 kappaleen 

ja 3 artiklan 1 kappaleen mukaisesti soveltamaan peruskirjan kohtia saamen kieleen, joka on 

Suomen alueella alueellinen vähemmistökieli, sekä ruotsin kieleen, joka on Suomen alueella vä-

hemmän puhuttu virallinen kieli. 

Euroopan neuvoston vähemmistöpuitesopimuksen mukaan moniarvoisen ja aidosti demokraatti-

sen yhteiskunnan ei tule ainoastaan kunnioittaa kansalliseen vähemmistöön kuuluvien henkilöi-

                                                           
116 Pellonpää ym. 2012, 809–810, 836–837. 
117 Pentikäinen 2001, 74. 
118 Kieliperuskirjan 1 artiklan mukaan "alueellinen kieli tai vähemmistökieli" tarkoittaa kieltä, jota käytetään perin-
teisesti jonkin valtion tietyllä alueella, ja jota käyttävät ovat lukumäärältään pienempi väestöryhmä kuin valtion muu 
väestö. Kielen tulee myös poiketa valtion virallisesta kielestä tai kielistä, eikä alueellisena kielenä tai vähemmistö-
kielenä pidetä valtion virallisen kielen murteita eikä maahanmuuttajien kieliä. 
119 SopS 23/1998. 
120 Sops 2/1998. 
121 Pentikäinen 2014, 232, 238. 
122 Pentikäinen 2014, 232–237. 
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den etnistä, sivistyksellistä, kielellistä ja uskonnollista identiteettiä, vaan myös luoda tarkoituk-

senmukaiset olosuhteet, joissa vähemmistön edustajat voivat ilmaista, säilyttää ja kehittää omaa 

identiteettiään. Sopimuspuolet ovat sitoutuneet sopimuksen 5 artiklan mukaisesti edistämään 

olosuhteita jossa kansallisiin vähemmistöihin kuuluvat henkilöt voivat ylläpitää ja kehittää kult-

tuuriaan sekä säilyttää identiteettinsä oleelliset perustekijät kuten uskonnon, kielen, perinteiset 

tavat ja kulttuuriperinnön.  

Vähemmistöpuitesopimuksen 10 artiklassa mainitaan myös, että alueilla, joilla asuu perinteisesti 

tai huomattava määrä kansallisiin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä, tulee sopimusosapuolien 

pyrkiä mahdollisuuksien mukaan varmistamaan sellaiset olosuhteet, joissa vähemmistö voisi 

käyttää kieltään asioidessaan hallintoviranomaisessa, mikäli he sitä vaativat ja tällainen vaatimus 

vastaa todellista tarvetta. Vähemmistöön kuuluvalla henkilöllä tulee olla oikeus saada tieto va-

paudenriiston syistä ja häneen kohdistetun syytteen sisällöstä ja perusteesta ymmärtämällään 

kielellä. Hänellä tulee myös olla oikeus puolustaa itseään tällä kielellä tarvittaessa maksuttoman 

tulkin avustamana.   

Suomi on myös allekirjoittanut Euroopan sosiaalisen peruskirjan123. Peruskirjassa taataan jokai-

selle oikeudet muun muassa sosiaalipalveluihin, sosiaaliturvaan ja terveyden suojeluun sekä ta-

loudelliseen suojeluun (artiklat 1-31). Peruskirjan mukaiset oikeudet turvataan ilman rotuun, 

ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen 

tai yhteiskunnalliseen alkuperään, terveyteen, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, syntype-

rään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää (E-artikla). 

2.2.4 Euroopan unionin oikeus 

Suomi liittyi Euroopan unioniin 1995. Suomen EU-liittymissopimuksen124 liitteenä on pöytäkirja 

numero 3 saamelaisista. Pöytäkirja tunnustaa, että Suomella, Norjalla ja Ruotsilla on kansallisen 

ja kansainvälisen oikeuden nojalla olevat velvoitteet ja sitoumukset saamelaisiin nähden. Sopi-

musosapuolet myös ottavat huomioon, että Suomi, Norja ja Ruotsi ovat sitoutuneet saamelaisten 

elinkeinojen, kielen, kulttuurin ja elämäntavan säilyttämiseen ja kehittämiseen ja katsovat, että 

perinteinen saamelaiskulttuuri ja saamelaiselinkeinot ovat riippuvaisia luontaiselinkeinoista, ku-

ten poronhoidosta, saamelaisten perinteisillä asuinalueilla.  

                                                           
123 SopS 80/2002. 
124 SopS 103/1994. 
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2.2.5 Pohjoismainen kielisopimus 

Suomi on sitoutunut Pohjoismaiseen sopimukseen125, jonka mukaan pohjoismaiden kansalaisilla 

on oikeus käyttää viranomaisen kanssa asioidessaan omaa pohjoismaista kieltään, ellei hän osaa 

maassa puhuttua kieltä. Sopimus on Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välinen ja 

sopimuksessa tarkoitettuja kieliä ovat suomi, islanti, norja, ruotsi ja tanska. Sopimus koskee 

suullista ja kirjallista kanssakäymistä viranomaisen tai muun julkisen toimielimen kanssa.  Vi-

ranomaisen on myös huolehdittava siitä, että muiden pohjoismaiden kansalaiset saavat viran-

omaisen käsiteltävissä asioissa tarvittavan tulkitsemis- ja käännösavun. 

  

                                                           
125 SopS 11/1987, asetukset 193/1987 ja 643/1987. 
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3 KUNNAN ROOLI KIELELLISTEN OIKEUKSIEN TURVAAJANA 

3.1 Kuntien itsehallinnon merkitys kielellisten oikeuksien kehityksessä 

Kunnallisella itsehallinnolla on Suomessa ollut historiallisesti suuri merkitys erilaisten kieliryh-

mien asemaan, poliittisiin vaikutusmahdollisuuksiin ja identiteetin vahvistumiseen. Suomen kie-

len asema Ruotsin vallan aikana oli heikko, sillä ruotsin kieli oli ainoa virallinen kieli. Vasta Ve-

näjän hallitusvalta vuoden 1809 jälkeen nosti suomenkielen asemaa, koska Venäjä halusi heiken-

tää Ruotsin valtakunnan vaikutusta Suomessa kielipolitiikan avulla ja tällä tavoin lisätä suoma-

laisten lojaalisuutta. Suomen kieli sai virallisen aseman kunnallishallinnossa vuonna 1858 ja sa-

mana vuonna perustettiin ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu. Säädöskokoelmaa alettiin 

julkaista suomen kielellä vuodesta 1863 lähtien. Vuonna 1866 perustettu kansakoululaitos edisti 

yleissivistystä ja lisäsi kansallista tietoisuutta niin ruotsin- kuin suomenkielisen väestön keskuu-

dessa.126  

Vuonna 1902 annetulla asetuksella127 suomen- ja ruotsikielistä tuli tasa-arvoisia. Asetuksen mu-

kaan jokaisella oli alueeseen ja viranomaiseen katsomatta oikeus käyttää asiassaan äidinkieltään, 

suomea tai ruotsia, ja saada viranomaisen toimituskirja pyytämällään kielellä. Eduskuntauudistus 

vuonna 1906 vakiinnutti eduskunnan aseman ylimpänä valtioelimenä ja muutti samalla kielisuh-

teet siten, että suomen kielestä tuli eduskunnan yleinen keskustelukieli vaikka oikeudellisesti 

suomi ja ruotsi olivat edelleen yhdenvertaisessa asemassa. Kahden kansalliskielen malli, joka 

yhä vieläkin on käytössä, oli vuoden 1919 hallitusmuodossa kompromissi. Ruotsin kielen va-

joaminen vähemmistökielen asemaan estettiin siten, että kieliryhmistä ei puhuttu enemmistönä 

tai vähemmistönä, vaan ruotsi ja suomi julistettiin molemmat kansalliskieliksi.128  

Suomessa vanhin kielellisiin oikeuksiin liittyvä kansainvälinen asiakirja on YK:n edeltäjän Kan-

sanliiton päätös vuodelta 1920, jonka mukaan Suomen tuli antaa takeet Ahvenanmaalle ruotsin 

kielen säilymiseksi alueella129. 

                                                           
126 Jyränki 1999, 95–96; Ojanen & Scheinin 2011, 635; Sjöblom 2011, 187–188. 
127 AsK 18/1902 kieliasetus eli Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus suomen- ja ruotsinkielen käyttämisestä 
Suomenmaan tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa. 
128 Jyränki 1999, 95–96; Ojanen & Scheinin 2011, 635; Sjöblom 2011, 187–188. 
129 Pentikäinen 2014, 223–224. 
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Vuoden 1995 perusoikeusuudistus toi vähemmistökielten asemalle vahvistusta, kun perustuslain 

17.3 §:ään säädettiin saamelaisten, romanien ja muiden ryhmien oikeudesta ylläpitää ja kehittää 

omaa kieltään ja kulttuuriaan. Kielellisiä oikeuksia ja vähemmistöjen oikeutta omaan kulttuuriin 

koskevan pykälän tausta on sekä Suomen perinteisellä kaksikielisyydellä että nykyajan vaatima-

na monikulttuurisuuden tunnustamisena130. Monikulttuurisuuden tunnustamisen taustalla ovat 

vähemmistöjen oikeuksia koskevat kansainväliset sopimukset131. Uudistuksessa perustuslain 6 

§:ssä säädettiin syrjinnän kielto kielen perusteella.132  

3.2 Kuntien perustuslaillinen asema ja kansainvälinen sääntely 

3.2.1 Kunnallinen itsehallinto 

Suomen kunnilla on perustuslain 121 §:n suojaama kunnallinen itsehallinto. Itsehallinto merkit-

see sitä, että kuntalaisilla on oikeus päättää kunnan hallinnosta ja taloudesta. Keskeisimpänä it-

sehallintoon kuuluvana sisältönä ovat verotusoikeus sekä kunnan asukkaiden oikeus valita omat 

hallintoelimensä. Kuntien hallinnon yleisistä perusteista tulee perustuslain 121.2 §:n mukaan 

säätää lailla. Lailla säätämisen vaatimus koskee esimerkiksi kuntien ylimpää päätöksentekoval-

taa, kunnan muun hallinnon järjestämisen perusteita sekä kunnan asukkaiden keskeisimpiä osal-

listumisoikeuksia.133 Tämän perustuslain lakiviittauksen pohjalta on säädetty kuntalaki. Perus-

tuslain 121.2 §:ssä myös kunnille annettavista tehtävistä tulee säätää nimenomaan lailla, eikä 

lakia alemmantasoisilla säännöksillä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lainsäätäjä ei voi 

delegoida tehtävistä säätämistä alemmalle tasolle.134  

Kunnat hoitavat kunnallisen itsehallinnon perusteella itselleen ottamansa tehtävät sekä järjestävät 

niille laissa erikseen säädetyt tehtävät. Perinteisesti kunnan toimiala on jaettu yleiseen toimialaan 

ja erityistoimialaan. Erityistoimialaan kuuluvat kunnille eri laeissa annetut tehtävät. Yleinen toi-

miala on kunnallisen itsehallinnon kulmakiviä, jota suojaa perustuslain 121 §. Kunta voi sopi-

muksen nojalla ottaa hoitaakseen muitakin tehtäviä kuin itsehallintoon kuuluvia julkisia tehtäviä. 

Kunnan toimialaa määriteltäessä on otettava huomioon hallintolain 6 §:n mukaiset hallinnon 

                                                           
130 Esimerkiksi ILO:n yleissopimusta nro 169/89 edeltänyt yleissopimus nro 107/57 (1957–1989) perustui silloiseen 
käsitykseen, jonka mukaan alkuperäiskansat tulisi sulauttaa valtaväestöön ja valtioiden tulisi päättää alkuperäiskan-
sojen kehityksestä. Suomi ei ole ratifioinut kumpaakaan sopimusta. Aikio 2012, 8; Vähemmistövaltuutettu 2014. 
131 Ojanen & Scheinin 2011, 631. 
132 Jyränki 1999, 98. 
133 HE 1/1998 vp., 175. 
134 Harjula & Prättälä 2015, 74. 
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yleiset oikeusperiaatteet, joita ovat yhdenvertaisuusperiaate, objektiviteettiperiaate, suhteelli-

suusperiaate, tasapuolisen kohtelun vaatimus sekä harkintavallan väärinkäytön kielto. Toimialaa 

rajoittavia periaatteita on lisäksi oikeuskäytännössä katsottu olevan tehtävän yleishyödyllisyys, 

paikallisuus ja se, että yksityistä toimintaa ei voida tukea. Lisäksi rajoittavia periaatteita ovat 

hallinnon toissijaisuus135, työnjako muiden viranomaisten kanssa sekä puhtaasti kaupallisen tai 

teollisen toiminnan kielto.136  

3.2.2 Perustuslaki velvoittaa myös kuntia perusoikeuksien turvaamiseen 

Kansallisen oikeusjärjestyksemme normihierarkiassa perustuslaki on normihierarkian ylin oike-

ussäännös. Perustuslaki määrittelee oikeus- ja yhteiskuntajärjestelmän perusteet. Perusoikeuksien 

ohella perustuslaki säätää ylimpien valtioelinten valintatavasta ja valtasuhteista. Perustuslaissa 

on myös säännökset millä menettelyllä lait ja muut lakia alemmat asetukset, säädökset ja määrä-

ykset annetaan.137 Perustuslain säätäminen, muuttaminen tai kumoaminen on mahdollista vain 

vaikeutetussa säätämisjärjestyksessä138.  

Kunnallinen itsehallinto perustuslaillisesti suojattu, mutta samalla perustuslaki velvoittaa oikeu-

dellisesti myös kunnallishallintoa. Perustuslain 2.3 §:n mukaan julkisen vallan käytön tulee pe-

rustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Julkisen vallan 

käyttäjällä tulee siis aina olla viime kädessä eduskunnan säätämään lakiin palautettavissa oleva 

toimivaltaperuste.  

Julkisen vallan käsite perustuslain perusoikeussäännöksissä on laajempi kuin valtiovallan käsite. 

Perusoikeussäännöksissä julkisen vallan käsitettä käytetään subjektikäsitteenä eli se osoittaa niitä 

tahoja, joita perusoikeussäännökset velvoittavat. Merkittävää julkista valtaa käyttävät kunnat, 

kuntayhtymät, Ahvenanmaan maakunta, evankelis-luterilainen kirkko ja välillisen julkishallin-

non organisaatiot, kuten kansaneläkelaitos sekä julkisoikeudelliset yhdistykset, kuten esimerkiksi 

paliskunnat ja metsänhoitoyhdistykset. Julkista valtaa annettaan myös valtionkoneiston ulkopuo-

                                                           
135 Hallinnon toissijaisuus tarkoittaa sitä, että kunta ei voi ottaa hoidettavakseen tehtäviä, jotka yksityiset toimijat 
voivat hoitaa tehokkaammin.  
136 Harjula & Prättälä 2015, 161–164.  
137 Karapuu 2011, 65–66. 
138 PL 73 §:ssä säädetään perustuslain säätämisjärjestyksestä kahdella eri vaihtoehtoisella menettelytavalla: 1 mo-
mentissa kaksiosaisella menettelyllä, jossa eduskunta hyväksyy muutosesityksen ja jättää sen lepäämään seuraavien 
vaalien yli. Uuden eduskunnan on hyväksyttävä perustuslaki 2/3 enemmistöllä. 2 momentissa säädetään kiireellises-
tä perustuslain säätämisjärjestyksestä, jossa eduskunta julistaa ehdotuksen kiireelliseksi 5/6 enemmistöllä annetuista 
äänistä, jonka jälkeen ehdotus hyväksytään vähintään 2/3 enemmistöllä.  
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lelle, jolloin viranomaistoimintaan rinnastettava yksityisen oikeussubjektin toiminta on julkisen 

vallan käyttöä. Perustuslaissa olevat perusoikeudet velvoittavat myös kuntien ja kuntayhtymien 

virkamiehiä, muuta henkilöstöä ja päätöksentekoelimiä, sillä ne kuuluvat julkiseen valtaan.139  

Perustuslain 22 § velvoittaa julkista valtaa turvaamaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen. 

Perusoikeuksien turvaamisvelvollisuudessa yhdistyvät julkisen vallan velvollisuus suojella yksi-

lön perusoikeuksia ja samalla huolehtia perusoikeuksien tosiasiasiallisten toteutumisen edelly-

tyksistä. Turvaamisvelvollisuuden merkitystä voidaan perustella myös sillä, etteivät perusoikeu-

det voi toteutua niiden tavoitteiden laajuudessa, mikäli perusoikeudet ainoastaan rajoittavat julki-

sen vallan toimintaa. Perusoikeuksien turvaamisvelvollisuus edellyttää julkiselta vallalta positii-

vista toimintavelvoitetta.140  

Perusoikeussäännösten merkitys näkyy erityisesti lainsäätämisessä ja lakien soveltamisessa tuo-

mioistuimissa ja muissa lainkäyttöelimissä. Perusoikeudet velvoittavat kuitenkin julkista valtaa 

kokonaisuudessaan, kaikissa sen toiminnoissa. Ne velvoittavat myös muita tahoja, mikäli niille 

on annettu tällaisiin oikeuksiin liittyviä tehtäviä esimerkiksi ulkoistamalla tehtäviä. Perinteisesti 

perusoikeudet ovat suojanneet yksityisiä julkisen vallan puuttumiselta, mutta ne voivat myös 

antaa julkiselle vallalle velvoitteen toimia. Kunnat vastaavat yksilön oikeuksien kannalta merkit-

tävien peruspalveluiden järjestämisestä, kuten sosiaali- ja terveydenhuollosta ja perusopetukses-

ta. Näissä peruspalveluissa yksilön kieli on merkittävässä asemassa. Kunnan toiminnan vaikutus 

kuntalaisten elämään on merkittävä ja siksi kielellisten oikeuksien on toteuduttava myös kuntien 

toiminnassa.141  

Perusoikeudet voidaan luokitella monella eri tavalla. Perusoikeuksien oikeusvaikukseen ja sito-

vuuteen eivät luokittelut vaikuta, vaan luokittelujen tarkoitus on selkeyttää perusoikeuskokonai-

suuden jäsentämistä. Eräs tapa on jakaa perusoikeudet neljään luokkaan niiden sisällön mukai-

sesti: vapausoikeuksiin ja oikeusturvaan, tasa-arvoisuusoikeuksiin, osallistumisoikeuksiin sekä 

TSS-oikeuksiin142.143  

                                                           
139 HE 1/1998 vp., 74; PeVM 25/1994 vp., 3; HE 309/1993 vp., 25–26. 
140 Länsineva 2002, 100. 
141 HE 92/2002 vp., 67. 
142 Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. 
143 Heuru 2002, 43; Karapuu 2011, 71. 
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Vapausoikeuksiin ja oikeusturvaan kuuluvat perustuslain 7 §:n oikeus elämään sekä henkilökoh-

taiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, 8 §:n rikosoikeudellinen laillisuusperiaate, 9 §:n liik-

kumisvapaus, 10 §:n yksityiselämän suoja, 11 §:n uskonnon ja omantunnon vapaus, 12 §:n sana-

vapaus ja julkisuus, 13 §:n kokoontumis- ja yhdistymisvapaus, 15 §:n omaisuudensuoja, 16.3 §:n 

tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus, 18.1 §:n elinkeinovapaus sekä 21 §:n oikeusturva. 

Tasa-arvoisuusoikeuksiin kuluvat perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuus lain edessä, syrjintäkiellot, 

sukupuolten tasa-arvo ja lasten kohtelu tasa-arvoisina yksilöinä sekä 17 §:n ruotsin ja suomen-

kielisten kielellinen tasa-arvoisuus, saamelaisten ja romanien oikeus kehittää kieltään ja kulttuu-

riaan sekä viittomakieltä käyttävien ja vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvit-

sevien oikeudet.144 

Osallistumisoikeuksiin kuuluvat perustuslain 14 §:ssä turvatut vaalioikeudet ja äänioikeus, oike-

us osallistua kunnan hallintoon sekä julkisen vallan velvollisuus edistää yksilön osallistumis-

mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttamiseen häntä koskevassa päätöksente-

ossa. Perustuslain 6.3 §:n säännös lapsen oikeudesta vaikuttaa kehitystään vastaavasti itseään 

koskeviin asioihin sekä 20.2 §:n jokaisen mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan 

päätöksentekoon kuuluvat myös osallistumisoikeuksiin. TSS-oikeuksiin kuuluvat 16 §:ssä olevat 

oikeus maksuttomaan perusopetukseen ja muuhun koulutukseen ja itsensä kehittämiseen, 18 §:n 

oikeus työhön ja elinkeinovapaus, 19 §:n oikeus sosiaaliturvaan sekä 20 §:n oikeus terveelliseen 

ympäristöön.145 Monet vapausoikeudet koskevat kuntien toimintaa, mutta erityisesti TSS-

oikeuksien vuoksi on perusoikeuksien merkitys kuntia koskevia lakeja säädettäessä ja sovelletta-

essa kasvanut146.  

Perusoikeudet ovat yksilön oikeuksia, mutta useat perusoikeudet voivat toteutua täysimääräisesti 

vain yhteisöissä. Perustuslain 13 §:n yhdistymis- ja kokoontumisvapaus edellyttävät toteutuak-

seen yksilön oikeuksina useamman kuin yhden ihmisen osallistumista. Kielellisiin ja kulttuuri-

siin oikeuksiin (PL 17 §) liittyy yhteisöllinen luonne ja perustuslain sanamuodon mukaan näiden 

oikeuksien subjekteina ovat tietyt väestöryhmät. Kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien säilymi-

                                                           
144 Heuru 2002, 43; Karapuu 2011, 71–73. 
145 Heuru 2002, 43; Karapuu 2011, 71–73. 
146 Harjula & Prättälä 2015, 89. 
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nen on selvästi yhteisön asia,147 vaikkakin ne ovat myös yksilön oikeuksia, sillä kielellisillä oi-

keuksilla on merkitys sitä puhuvalle yksilölle148.  

Kielelliset oikeudet voidaan jaotella vapauteen oman kielen käyttämiseksi kansalaisyhteiskun-

nassa eli oikeuteen kielelliseen olemassaoloon, suojaan kielen perusteella harjoitetusta syrjinnäs-

tä, oikeuteen kielellisesti yhdenvertaiseen viranomaiskohteluun, oikeuteen kielelliseen identiteet-

tiin149, oikeuteen omakieliseen opetukseen ja muuhun tiedon saantiin omalla kielellä sekä oikeu-

teen osallistua poliittiseen ja yhteiskunnalliseen omalla kielellä.150  

Perustuslain 6 §:n kansalaisten yhdenvertaisuusvaatimus sekä kuntalain 8.2 §:n 1 kohdan palve-

luiden saatavuuden yhdenvertaisuusvaatimus tekevät yhdenvertaisuudesta kunnallisen itsehallin-

non ja palvelutuotannon keskeisen reunaehdon151. Yleinen yhdenvertaisuuden periaate sekä aja-

tus kaikille yksilöille yhtäläisesti kuuluvista perusoikeuksista edellyttää, ettei oikeusjärjestys li-

sää oikeussuhteen osapuolten välillä tosiasiassa sijaitsevia erivertaisuuksia, vaan sen tehtävänä 

on kaikkien osapuolten mahdollisimman tehokas toteutuminen. Vaatimus erivertaisuuden tasa-

painottamisesta ei koske vain lainsäätäjää, vaan sillä on merkitystä myös viranomaisten toimin-

nassa.152  

3.2.3 Kunnat ja kansainväliset sopimukset 

Perustuslain lisäksi kuntia velvoittavat erilaiset kansainväliset sopimukset, joihin Suomi on si-

toutunut. Sopimukset ohjaavat lainsäädäntöä ja normien tulkintaa. Kuntia koskevaan lainsäädän-

töön on konkreettisesti vaikuttanut Euroopan ihmisoikeussopimus. Sen vaikutus näkyy erityisesti 

muutoksenhaussa kunnallisasioissa. EU on omissa perussopimuksissaan sitoutunut tunnustamaan 

Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvatut perusoikeudet.153 Myös EU-lainsäädäntö on joilta-

kin osin suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä myös kunnissa.154 Kunnat ja alueet ovat elimellinen 

                                                           
147 Viljanen 2011, 113–114. 
148 Lagerspetz 1999, 82–83. 
149 Oikeus olla kielellisesti erilainen, kehittää omaa tai ryhmän kielellistä erikoislaatua. 
150 Jyränki 1999, 91–92. 
151 Heuru ym. 2008, 44–45. 
152 Länsineva 2002, 147. 
153 Harjula & Prättälä 2015, 123. 
154 Harjula & Prättälä 2015, 104–105; Heuru 2002, 23–24. 
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osa valtioiden rakennetta kaikissa EU:n jäsenmaissa. Arviolta yli puolet EU:n lainsäädännöstä ja 

ohjelmista koskee tai toimeenpannaan paikallisella tai alueellisella tasolla.155  

Suomi liittyi vuonna 1991 Euroopan neuvostossa laadittuun Euroopan paikallisen itsehallinnon 

peruskirjaan156. Peruskirjassa ilmaistaan yleinen eurooppalainen käsitys kunnallisen itsehallin-

non periaatteista. Peruskirja on periaatteessa suoraan sovellettavaa oikeutta tuomioistuimessa, 

mutta sillä on sen väljästi kirjoitetusta sisällöstä johtuen lähinnä tulkinnallinen vaikutus. Suomen 

kunnallishallinto täyttää hyvin peruskirjan vaatimukset. Peruskirjassa ei ole kuvattu selkeästi 

kunnan oikeutta yleiseen toimialaan, vaikka useimmilla Euroopan kunnilla on yleinen toimiala. 

Iso-Britanniassa on epäilty, että yleisen toimialan puuttuminen peruskirjasta on mahdollistanut 

keskushallinnon kunnallista itsehallintoa voimakkaasti rajoittavan politiikan.157 

3.3 Kuntalain rooli  

Keskeisin kuntien toimintaa säätelevä laki on kuntalaki (2015/410). Kuntalaki on peruslaki joka 

ohjaa kunnan hallintoa ja toimintaa, mutta kunnallishallintoa koskevaa lainsäädäntöä on lukuisis-

sa eri säännöksissä. Kuntalaki on säädöshierarkiassa niin sanottu tavallinen laki, eli sitä voidaan 

muuttaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Kansainvälisen sääntelyn ja kunnan perustuslail-

lisen aseman lisäksi kuntiin sovelletaan myös julkista hallintoa koskevia yleislakeja, mikäli kun-

talakiin ei ole säädetty toisin. Kuntalaki on kunnallishallintoa koskeva yleislaki, jonka kunnan eri 

hallinnonalojen erityislait syrjäyttävät niissä tapauksissa kun kuntalaki on niiden kanssa ristirii-

dassa. Suhteessa yleisiin hallintoa koskeviin säännöksiin on kuntalaki puolestaan erityislaki joka 

syrjäyttää ne ristiriitatilanteissa.158  

Kuntalain 6 §:n mukaisesti kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi 

osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä kunnan muun omistukseen, sopimukseen tai rahoit-

tamiseen perustuvan toiminnan. Kuntakonsernin lisäksi ”kunnan toiminta” käsitteeseen kuuluvat 

myös sellaiset yhteisöt, joissa kunta on mukana vähemmistöosuudella sekä erilaiset yhteistoimin-

taorganisaatiot kuten kuntayhtymät ja kuntien yhteiset toimielimet, joissa kunnalla ei ole yksi-

nään määräävää asemaa. Kunnan toimintaan kuuluvat myös sopimukseen ja rahoittamiseen liit-

tyvä toiminta, joiden avulla kunta toteuttaa tehtäviään. Näitä ovat esimerkiksi kunnan hankkimat 
                                                           
155 Harjula & Prättälä 2015, 113. 
156 SopS 66/1991. 
157 Harjula & Prättälä 2015, 104–105, 113, 120–123. 
158 Harjula & Prättälä 2015, 102–104. 
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ostopalvelut, rahoitus- ja tukimallit sekä erilaiset verkostot ja kumppanuudet. Kuntakonsernin 

toiminnan nostaminen kuntalain ensimmäiseen lukuun on tarkoitettu osoittamaan, että konserni 

on kunnan normaali tapa toimia ja siinäkin on noudatettava kuntia koskevaa lainsäädäntöä.159 

Myös kielelliset oikeudet ja niiden turvaamisvelvoite koskevat siten koko kunnan toimintaa. 

Kuntalain 90 §:n mukaan kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön, jol-

loin aiemman kuntalain mukaisia johtosääntöjä ei tarvita. Uudessa kuntalaissa ei mainita sanaa 

”johtosääntö”, mutta käsitettä voidaan käyttää edelleen yleisnimityksenä kunnan toimintaa oh-

jaavasta ja sitovasta asiakirjasta. Hallintosäännön ei tarvitse olla yhdessä asiakirjassa, mikäli 

kunnan organisaation laajuuden vuoksi olisi tarkoituksenmukaisempaa jakaa se eri asiakirjoihin. 

Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin hallinnon ja toiminnan järjestämises-

tä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä ja valtuuston toiminnasta. Ainakin sana ilmaisee, että 

luettelo ei ole tyhjentävä vaan hallintosäännön sisältö on joustava ja siihen voidaan ottaa mukaan 

myös muita määräyksiä. Toisaalta kunta voi harkita tarvitseeko se tietyn toiminnan ohjaamiseen 

hallintosäännön määräystä ja miten menetellään jos määräystä ei ole.160  

Hallintosäännön määräysten sisällöstä päättää valtuusto, joka voi esimerkiksi antaa toimielimel-

leen itselleen valtuuden päättää omasta päätöksentekomenettelystään.161 Kuntalain 90.2 §:n mu-

kaisesti hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset, joilla turvataan kielilaissa ja 

muualla laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen kunnan hallinnossa. Säännöksen 

tarkoituksena on siis kiinnittää huomiota kielellisten oikeuksien toteutumiseen kunnallisessa 

toiminnassa. 

Kunnassa on kuntalain 37 §:n mukaan on oltava kuntastrategia, joka tarkistetaan vähintään ker-

ran valtuuston toimikaudessa. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta 

sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteutta-

miseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntalain 

110 §:ssä säädetään, että kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteutta-

vat kuntastrategiaa ja turvaavat edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen. Kuntastrategiassa 

valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista ottamalla huomioon 

kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen, palvelujen järjestämisen ja tuottamisen, kunnan 

                                                           
159 Harjula & Prättälä 2015, 155–159, 610. 
160 Harjula & Prättälä 2015, 609–610. 
161 Harjula & Prättälä 2015, 610. 
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tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, kunnan omistaja- ja henkilöstöpolitiikan, 

kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinympäristön ja alueen 

elinvoiman kehittämisen.  

Kuntastrategia koskee kuntalaissa tarkoitettua kunnan toimintaa kokonaisuudessaan samalla ta-

voin kuin hallintosääntökin. Kuntastrategian tarkoituksena on ohjata päätöksentekoa poliittisesti 

ja toiminnallisesti. Tavoitteena kuntastrategiassa on, että se korvaa erilliset erityislakien vaatimat 

suunnitelmat.  Erityislainsäädännön asettamissa rajoissa kunta voi harkita, missä määrin erillisiä 

suunnitelmia tarvitaan. Erityislainsäädännössä kunnille asetetut suunnitteluvelvoitteet koskevat 

tiettyä kunnan tehtävää eivätkä siten välttämättä edistä kunnan johtamista kunnan kokonaisedun 

mukaisesti. Kuntastrategia on poliittinen asiakirja, jonka velvoittavuus ei ole luonteeltaan oikeu-

dellista vaan se luokitellaan kuntalain 136 §:ssä tarkoitetuksi valmisteluksi. Kuntastrategialla on 

kuitenkin välillistä sitovuutta, sillä se on otettava huomioon kunnan talousarvion ja -

suunnitelman laatimisessa. Kuntastrategian toteuttamispäätökset tehdään erikseen.162 Kuntastra-

tegia voisi olla hyvä paikka tarkastella kuntalaisten kielellisiä oikeuksia kokonaisuutena, laa-

jemmin kuin mitä hallintosäännössä on mahdollista ottaa huomioon. 

3.4 Hyvä hallinto ohjaa kuntien toimintaa 

Hyvän hallinnon käsite tuli lainsäädäntöön perusoikeusuudistuksen myötä vuonna 1995. Lain 

säädösten noudattamisen lisäksi käsite sisältää myös viranhaltijan hyvän käytöksen ja hallinnon 

asiakkaan kohtelun asianmukaisuuden. Käsite kuvastaa ajattelun muutosta, jossa hallintoalamai-

sesta on tullut ajan kuluessa hallinnon asiakas. Hallinnon tuli ennen olla hyvä itselleen ja valtiol-

le, mutta nykyään sen tulee olla hyvä myös asiakkailleen.163 Hyvän hallinnon perusteita sovelle-

taan viranomaistoimintaan yleisesti, joten säännöksiä sovelletaan hallinnollisen päätöksenteon 

lisäksi myös tosiasiallisessa hallintotoiminnassa kuten opetuksen antamisessa ja erilaissa hoito-

toimien suorittamisessa164. Tosiasiallisen hallintotoiminnan toimenpiteillä voi monesti olla pal-

jon merkittävämpi vaikutus yksilön asemaan kuin hallinnollisella päätöksenteolla165.  

Lainsäädännön turvaamien takeiden lisäksi hyvää hallintoon kuuluu myös epävirallisia element-

tejä. Niistä keskeisimpinä voidaan mainita hallinnon toimintatavat, hallintokulttuuri, virkamies-
                                                           
162 Harjula & Prättälä 2015, 324–326. 
163 Heuru 2002, 98. 
164 HE 72/2002 vp., 45. 
165 Sipponen 2000, 194. 
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ten koulutustaso, virkamiesetiikka ja hallinnolliset käytännöt. Epävirallisia elementtejä ei voida 

määritellä tarkasti lainsäädännöllisin keinoin, mutta niihin voidaan vaikuttaa koulutuksella, or-

ganisatorisilla järjestelyillä, sitoutumisella sekä ohjeistuksella. Viranomaisen tulisi pyrkiä hy-

vään palveluun, sujuvaan toimintaan, menettelyjen helppouteen ja ennakoitavuuteen, selkeisiin 

ja joustaviin toiminnan rakenteisiin sekä vastuunjaon toimivuuteen. Viranomaisen toiminnan 

arvopohja ja asiakkaille välittyvä kuva, vaikuttavat myös siihen, koetaanko viranomaisen nou-

dattavan hyvää hallintoa.166  

Hallintolain (2003/434) tarkoituksena on sen 1 §:n mukaisesti toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa 

sekä oikeusturvaa hallintoasioissa. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää hallinnon palvelujen laa-

tua ja tuloksellisuutta. Säännöksen on tarkoitus ohjata viranomaisten toimintaa yleisesti sekä li-

säksi yksittäisissä soveltamistilanteissa lain säännöksiä tulee tulkita lain tarkoituksen mukaisesti.  

Lain 1 §:n tarkoitussäännöksellä on siten sääntelyä systematisoiva ja lain yhtenäisyyttä korostava 

merkitys.167 Hallintolaissa on määräyksiä kielellisistä oikeuksista, joten hallintolain tunteminen 

on tärkeää kielellisten oikeuksien turvaamiseksi kaikissa Suomen kunnissa, riippumatta niiden 

kielellisestä asemasta. 

Hallintotehtävät ovat sisällöltään ja vaikutuksiltaan erilaisia, eikä kaikkiin hallintotehtävien hoi-

tamiseen sovelleta kaikkia hallintolain säännöksiä sellaisenaan. Osa hallintolain säännöksistä 

koskee ensisijaisesti vain hallintoasian käsittelyssä noudatettavaa kirjallista menettelyä, mutta 

hyvän hallinnon perusteita määritteleviä hallintolain säännöksiä sovelletaan kaikenlaisessa hal-

lintotehtävien hoidossa niin hallinnollisessa sääntelyssä, julkisten palvelujen tuottamisessa ja 

julkisten etujen jakamisessa, julkishallintoa ylläpitävässä toiminnassa sekä hallintoviranomaisen 

taloudellisessa toiminnassa. Hyvän hallinnon perusteista keskeisimmät oikeudet asianosaisten 

kannalta ovat oikeus tulla kuulluksi, oikeus tutustua asiakirjoihin ja oikeus saada perusteltu pää-

tös sekä oikeus hakea muutosta. Muita hyvään hallintoon kuuluvia menettelyllisiä oikeuksia ovat 

asiakkaiden tasapuolinen kohtelu, neuvonta, hallinnon palveluperiaate ja yksilön kielellisten oi-

keuksien toteuttaminen sekä puolueettomuus ja asian käsittelyn objektiivisuus ja viivytyksettö-

myys.168 Kunnallishallinnossa hyvän hallinnon takeet perustuvat pääosin hallinto-oikeudellisiin 

                                                           
166 Mäenpää 2016, 3–4. 
167 HE 72/2002 vp., 43. 
168 Mäenpää 2016, 1–3, 32–33. 
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yleissäädöksiin, kuten hallintolakiin ja julkisuuslakiin, mutta myös kuntalaissa on säännöksiä 

muun muassa asioiden käsittelyn julkisuudesta.169  

Hallintolaki on yleislaki, joka määrittelee menettelylliset puitteet ja laadulliset vähimmäisvaati-

mukset lainsäädännön soveltamiselle hallinnossa sekä julkisten hallintotehtävien ja palvelujen 

toteuttamiselle. Hallintolain suhde erityislainsäädäntöön on ensisijaisesti menettelyllinen ja se 

täydentää erityislakien väljempiä tai puuttuvia säännöksiä. Menettelytavoista ei säädetä jokaises-

sa viranomaisen soveltamassa laissa erikseen vaan hallintolain tarkoituksena on määritellä katta-

vasti, yhtenäisesti ja riittävällä tarkkuudella hallintoasioiden käsittelyssä noudatettavat yleiset 

menettelyvaatimukset. Muun muassa asianomaisen kuulemista koskevat keinot ovat sellaisenaan 

sovellettavissa myös esimerkiksi kuntalakia toimeenpantaessa.170  

Hallintolain 5 §:n mukaisesti, mikäli siitä poikkeavia säännöksiä on muussa lainsäädännössä, 

noudatetaan niitä hallintolain asemasta. Esimerkiksi kuntalain 52.4 § sisältää hallintolain 28 §:ää 

kaventavan esteellisyyssäännöksen joka rajoittaa hyvään hallintoon kuuluvaa puolueettoman 

päätöksenteon vaatimusta. Rajoituksella on hyväksyttävät ja kunnalliseen demokratiaan perustu-

vat painavat perusteet, joten kunnanvaltuutetun esteellisyys määräytyy yksinomaan kuntalain 

mukaan. Hyvän hallinnon perusteista on erityislainsäädännössä omia määräyksiä, sillä julkisten 

palvelujen luonne ja toteuttamistavat voivat erota huomattavasti toisistaan. Hallintolaki on kui-

tenkin hyvään hallintoon kuuluvien menettelyvaatimusten peruslaki, joten lähtökohtaisesti hal-

lintolain määrittelemää menettelyä laadullisesti huonompaa menettelyä ei voida toteuttaa. 171 

Perustuslain 22 §:n perusoikeuksien turvaamisvelvoite koskee myös asianmukaisen menettelyn 

ja hyvän hallinnon toteutumista, joten hyvällä hallinnolla on samalla tavalla kuin muillakin pe-

rusoikeuksilla etusija muuhun lainsäädäntöön perustuslain 106 ja 107 §:n mukaisesti. Viran-

omaisen on menettelysäännöksiä soveltaessaan noudatettava hyvää hallintoa ja menettelytapoja. 

Eri menettelytavoista ja tulkinnoista viranomaisen on valittava sellainen, parhaiten edistää 

asianmukaista menettelyä ja hyvää hallintoa. Tuomioistuimen on annettava etusija asianmukai-

                                                           
169 Harjula & Prättälä 2015, 95. 
170 Mäenpää 2016, 20–21. 
171 Mäenpää 2016, 20–23. 
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sen menettelyn vaatimukselle, jos sen käsiteltävänä olevassa asiassa on ilmeinen ristiriita hyvän 

hallinnon vaatimuksen kanssa, kuten esimerkiksi asianomaisen kuulematta jättäminen.172  

Kielellisiin oikeuksiin liittyy läheisesti myös perustuslain 124 §, jossa säädetään hallintotehtävi-

en antamisesta muille kuin viranomaiselle. Säännöksen tarkoitus on turvata perusoikeuksien, 

oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimusten toteutuminen. Oikeusturvan ja hyvän hallinnon 

vaatimukset koskevat julkiseen hallintotehtävään liittyvää päätöksentekoa, jolloin yhdenvertai-

suuteen ja yksilön kielellisiin perusoikeuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.173 Yksityistä-

misen edellytyksenä on otettava huomioon hyvän hallinnon vaatimusten turvaaminen, jotta niillä 

ei vaaranneta perusoikeuksia174.  

3.5 Kielelliset oikeudet kuntarajojen mukaisesti 

3.5.1 Yksi- ja kaksikieliset kunnat 

Suomessa henkilön kielelliset oikeudet ovat pääosin riippuvaisia siitä, minkä kunnan alueella 

hän asioi. Oikeus käyttää omaa kieltään ei ole siis sidottu henkilön käyttämän kielen tai henkilön 

kotikunnan kielelliseen asemaan, vaan sen viranomaisen tai kunnan kielelliseen asemaan jossa 

henkilö asioi. Yksikielisessä kunnassa asioidaan alueen kielellä ja kaksikielisessä jommalla-

kummalla alueen kielellä175. Myös saamen kielilain soveltamisalue määräytyy kuntarajojen mu-

kaisesti ja saamenkielisten oikeus käyttää kieltään toteutuu pääosin saamelaisten kotiseutualueel-

la. Esimerkiksi oikeus saamenkieliseen perusopetukseen on vain saamelaisten kotiseutualueen 

kunnissa asuvilla lapsilla. Saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella saamen kielen opetusta 

annetaan perusopetusta täydentävänä opetuksena, eikä varsinaisena perusopetuksena176.  

Poikkeuksena kuntarajoista on päivähoito-oikeus, sillä vaikka sosiaalihuoltolain 40.1 §:n mukaan 

yksikielisissä kunnissa ja kuntayhtymissä sosiaalihuolto järjestetään kunnan tai kuntayhtymän 

kielillä, niin kaikilla kunnilla on varhaiskasvatuslain 11.2 §:n mukaan velvollisuus huolehtia sii-

tä, että päivähoitoa voidaan antaa lapsen äidinkielenä olevana suomen-, ruotsin- tai saamenkie-

lellä huoltajan niin halutessa. Yksikielinenkään kunta ei voi vapautua päivähoitolain säätämästä 

velvollisuudesta ilmoittamalla, ettei sillä ole mahdollisuutta tarjota suomen- ruotsin- tai saamen-
                                                           
172 Mäenpää 2016,  6. 
173 HE 1/1998 vp., 179. 
174 Hallberg 2011, 807. 
175 Heuru 2002, 107. 
176 Saamelaiskäräjät 2017. 
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kielisten lasten vähäisyyden takia päivähoitoa lapsen äidinkielellä. Lainsäädäntö ei kuitenkaan 

anna yksiselitteistä vastausta siihen, millä tavalla päivähoito tulee järjestää.177  

Kielilain 5 §:n mukaisesti kielellisen jaotuksen perusyksikkö on kunta. Kunta on säädettävä kak-

sikieliseksi, jos kunnassa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä asukkaita ja vähemmistön osuus 

kunnan asukkaiden lukumäärästä on enemmän kuin kahdeksan prosenttia tai yli 3 000 asukasta. 

Mikäli vähemmistön osuus jää näiden lukujen alle, kunta on yksikielinen. Kaksikielinen kunta 

voidaan säätää yksikieliseksi, jos vähemmistön osuus laskee alle kuuden prosentin tai alle 3000 

asukkaan.  Kunnanvaltuuston esityksestä kunta voidaan edelleen säätää kaksikieliseksi seuraa-

vaksi kymmenvuotisjaksoksi, vaikka sen kielivähemmistön luku on laskenut alle kuuden prosen-

tin.  

Kielilain 5 §:n mukaan kielellisen jaotuksen vahvistaa Valtioneuvosto asetuksellaan joka kym-

menes vuosi väestötietojärjestelmästä saamiensa tietojen mukaisesti. Kuntajakoa muutettaessa, 

esimerkiksi kuntien yhdistymisellä, päätetään samalla muutoksen vaikutuksesta yhdistyvien kun-

tien kielelliseen asemaan. Mikäli kaksikielinen kunta yhdistyy yksikieliseen, on uusi kunta sää-

dettävä kaksikieliseksi eikä sitä voi muuttaa mainitulla valtioneuvoston asetuksella. Muuttamis-

kiellon taustalla on perustuslain 122 §, jossa säädetään hallinnollisista jaotuksista. Koska jaotuk-

sen taustalla on yhteensopiviin kielellisiin aluejaotuksiin pyrkiminen, on kuntajaon muuttamises-

sa huomioitava, että kuntajako ei saa vaikuttaa kielteisesti kieliryhmien mahdollisuuksiin toimia 

suomen ja ruotsin kielellä178.  

Valtioneuvosto on asetuksellaan kuntien kielellisestä asemasta (13.12.2012/53) määrittänyt kun-

tien nykyiset kielelliset jaotukset vuosiksi 2013–2022. Asetuksen mukaan maassamme on 18 

kaksikielistä kuntaa, joiden asukkaiden enemmistön kieli on suomi ja 15 kaksikielistä kuntaa, 

joiden asukkaiden enemmistön kieli on ruotsi. Loput kunnista ovat suomenkielisiä. Valtiova-

rainministeriön mukaan Manner-Suomessa oli 297 kuntaa vuonna 2016179. Ahvenanmaan kaikki 

16 kuntaa ovat ruotsinkielisiä, kuten Ahvenenmaan itsehallintolain (16.8.1991/1144) 36 §:ssä on 

säädetty. 

                                                           
177 EOA Dnro 3209/4/08. 
178 PeVM 10/1998 vp., 35. 
179 Valtiovarainministeriön verkkosivuilta www.vm.fi/kuntien-lukumaara. 



51 
 

3.5.2 Yksi- ja kaksikieliset viranomaiset 

Viranomaiset jaetaan yksi- ja kaksikielisiin kielilain 6 §:n mukaisesti. Yksikielisellä viranomai-

sella tarkoitetaan valtion viranomaista jonka virka-alueeseen kuuluu ainoastaan samankielisiä 

kuntia, sekä yksikielisen kunnan viranomaista tai kuntayhtymän viranomaista, jos kuntayhtymän 

kaikki kunnat ovat samankielisiä. Valtion keskushallintoviranomaiset180 ovat aina kaksikielisiä, 

kuntarajoista riippumatta. Muut valtion viranomaiset ovat kaksikielisiä, mikäli viranomaisen vir-

ka-alueeseen kuuluu erikielisiä kuntia tai vähintään yksi kaksikielinen kunta. Kaksikielisessä 

kunnassa toimivat kunnan viranomaiset ovat myös kaksikielisiä, samoin kuin sellaisen kuntayh-

tymän viranomaiset, jos kuntayhtymässä on erikielisiä kuntia tai vähintään yksi kaksikielinen 

kunta.  

Samalla tapaa kaksikielisiä viranomaisia ovat kuntayhtymien lisäksi myös kuntalain 51 §:ssä 

tarkoitetut kuntien yhteiset toimielimet181. Viranomaisen alueellisen yksikön tai muun alueelli-

sen organisaation kielellinen asema määräytyy sen virka-alueen kielellisen aseman mukaan. Eri-

tyisistä syistä voidaan virka-alueen kielivähemmistön tarpeita varten perustaa yksikielisiä yksi-

köitä tai osastoja (6.2 §).  

Yksi- ja kaksikielisyydellä tarkoitetaan siis pelkästään suomen- ja ruotsin kielien käyttämistä 

viranomaisessa, sillä saamen kielilain mukaisiin saamen- ja suomenkielisiin viranomaisiin ei 

yleisesti viitata kaksikielisinä viranomaisina. Esimerkiksi valtion keskushallintoviranomaisena 

on Verohallinto kaksikielinen, Pohjois-Suomen verotoimisto yksikielinen eli suomenkielinen ja 

Länsi-Suomen verotoimisto kaksikielinen. Saamen kielilain 2:n ja 4 §:n mukaisesti saamelaisilla 

on kuitenkin oikeus käyttää omassa asiassaan joko suomen tai saamen kieltä esimerkiksi kaikissa 

Verohallinnon ja Kansaneläkelaitoksen yksiköissä.  

                                                           
180 Esimerkiksi ministeriöt ovat keskushallintoviranomaisia. TEM ylläpitää www-sivuilla ohjeellista listaa valtion 
keskushallintoviranomaisista. 
181 Kuntalain 51 §: ”Kunta voi hoitaa tehtävää yhden tai useamman kunnan puolesta siten, että kunnilla on yhteinen 
toimielin, joka vastaa tehtävän hoitamisesta. Tehtävää hoitavaa kuntaa kutsutaan vastuukunnaksi. 
Kunnat voivat sopia, että muut kunnat valitsevat osan yhteisen toimielimen jäsenistä. Lakisääteisessä yhteistoimin-
nassa jokaisella kunnalla on toimielimessä vähintään yksi kunnan valitsema jäsen”. 
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3.6 Kuntien kielelliset velvollisuudet 

3.6.1 Kielelliset velvollisuudet kaikissa kunnissa 

Viranomaisen velvollisuudesta huolehtia oma-aloitteisesti yksilön kielellisten oikeuksien toteu-

tumisesta käytännössä on säädetty kielilain 23.1 §:ssä. Yksikielisen viranomaisen velvollisuus 

palvelujen antamiseen molemmilla kansalliskielisellä on suppeampi kuin kaksikielisellä, mutta 

velvollisuus toteuttaa kielellisiä oikeuksia koskee myös yksikielisiä viranomaisia, esimerkiksi 

tilanteessa, jossa viranomainen huomaa, että yksilö tarvitsee tulkin apua tai mikäli kyseessä on 

asia, jossa yksilöllä on oikeus käyttää tulkkia.182  

Yksikielisen kunnallisen viranomaisen on kielilain 20 §:n mukaisesti pyynnöstä annettava asian-

osaiselle maksuton virallinen käännös toimituskirjasta asiassa, joka tulee vireille viranomaisen 

aloitteesta ja joka välittömästi kohdistuu asianosaisen tai hänen huollettavansa perusoikeuksiin 

tai joka koskee viranomaisen hänelle asettamaa velvollisuutta. Hallituksen esityksessä kielilaiksi 

tarkennetaan, että ilmaisulla välittömästi tarkoitetaan, että perusoikeuksia negatiivisesti kaventa-

van viranomaisaloitteisen toimenpiteen tulee kohdistua nimenomaan suoraan henkilöön, eikä 

esimerkiksi yleisesti kunnan asukkaisiin, kuten vaikkapa kaavoitus tai muuhun kunnallisen pää-

töksenteon alle yleisesti kuuluva asia. Tällaisia välittömästi henkilöön kohdistuvia toimenpiteitä 

ovat esimerkiksi huostaanotto sekä pakkolunastuspäätös. Yksikielisessä kunnassa kielelliset oi-

keudet voidaan toteuttaa tulkin välityksellä ja oikeus toteutuisi näin ollen yleensä vasta asian-

omaisen pyynnöstä183.  

Riita- ja hakemusasioissa asianomaisen on huolehdittava käännöksestä itse ja omalla kustannuk-

sellaan, ellei asian luonteesta muuta johdu. Virallisella käännöksellä tarkoitetaan kielilain 21 §:n 

mukaisesti viranomaisen tai virallisen kääntäjän tekemää suomen- tai ruotsinkielistä käännöstä. 

Kielilain 2.3 §:ssä on myös erikseen todettu, että viranomainen voi antaa parempaa kielellistä 

palvelua kuin mitä kielilaissa edellytetään. Yksikielinen viranomainen voi esimerkiksi suullises-

sa menettelyssä palvella asiakkaan kielellä, jos hän sitä osaa184. Periaatteessa itsestään selvä 

säännös on otettu lakiin, sillä aiempaa kielilakia on tulkittu liian joustamattomasti. Laki sisältää 

viranomaisten kielellisen palvelun vähimmäisvaatimukset, eikä sen tarkoituksena ole estää esi-

                                                           
182 HE 92/2002 vp., 91. 
183 HE 92/2002 vp., 76. 
184 Mäenpää 2016, 205. 
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merkiksi yksikielistä kuntaa tarjoamasta palveluja molemmilla kielillä. Kielellisen palvelun tar-

joaminen ei kuitenkaan saa heikentää jonkun muun kieliryhmän tai toisen yksilön oikeuksia. 

Kaikessa viranomaistoiminnassa on otettava huomioon yhdenvertaisuuden vaatimukset ja se, 

ettei kenenkään kielellisiä oikeuksia loukata.185  

Hallintolain 26.1 §:n mukaan viranomaisen on järjestettävä tulkitseminen ja kääntäminen roma-

ni- ja viittomakieltä tai muuta kieltä käyttävälle asianosaiselle sellaisessa asiassa, joka voi tulla 

vireille viranomaisen aloitteesta, mikäli asianosainen ei osaa suomen tai ruotsin kieltä. Myös 

henkilö joka ei vammaisuuden tai sairauden perusteella voi tulla ymmärretyksi on oikeutettu tul-

kitsemiseen ja kääntämiseen. Ryhmään kuuluvat muun ohella näkövammaiset, kuulovammaiset 

ja puhevammaiset kuten dysfaatikot sekä afasia- ja aivohalvauspotilaat. Sairaus voi olla pysyvä 

tai väliaikainen toimintakyvyn vajaus. Viranomaisen on siinä tapauksessa huolehdittava, että 

asianosainen ymmärtää asian ja asemansa käsittelyssä ja pystyy valvomaan oikeuksiaan.186  

Viranomaisen on erityisesti tilanteissa joissa henkilön perustuslaillista oikeutta vapauteen rajoite-

taan, varmistuttava siitä että henkilö ymmärtää mistä on kysymys, oli hänen äidinkielensä mikä 

tahansa. Turun hallinto-oikeus jätti tahdosta riippumattoman hoidon jatkopäätöksen vahvistamat-

ta ja palautti asian ylilääkärille uudelleen käsiteltäväksi vuonna 2001. Tahdosta riippumattoman 

hoidon jatkopäätös oli tehty arabian kieltä äidinkielenään puhuvalle potilaalle ilman että hänelle 

oli ollut käytössään tulkki, vaikka potilaan suomenkielentaito oli puutteellinen ja tarkkailulau-

sunnon antanut lääkärikin oli todennut, että kommunikaatio potilaan kanssa oli ollut puutteelli-

nen.187  

Hallinto-oikeus totesi päätöksen perusteluissa, ”että viranomaisen on huolehdittava tulkitsemi-

sesta ja kääntämisestä, jos asianosainen asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta ei 

osaa viranomaisessa käytettävää kieltä. Tahdosta riippumatonta hoitoa koskevalla päätöksellä 

puututaan jokaiselle perusoikeutena kuuluvaan henkilökohtaiseen vapauteen. Asian asianmukai-

nen käsittely edellyttää, että päätöstä edeltävässä tarkkailussa oleva henkilö kykenee varmuudel-

la ilmaisemaan itseään ymmärrettävästi. Asia oli käsiteltävä uudelleen uuden tarkkailulausunnon 

perusteella siten, että potilaalla oli käytettävissään tulkki itsensä ilmaisemiseksi tarkkailuajan 

                                                           
185 HE 92/2002 vp., 67, 69. 
186 HE 72/2002 vp., 78. 
187 Turun HAO 01/0307/1. 



54 
 

kuluessa”.188 Julkisella vallalla on tärkeä tehtävä ihmisten oikeusturvan takaamisessa ja mitä 

voimakkaammin julkinen valta puuttuu ihmisten perusoikeuksiin, sitä enemmän on kielellisiin 

oikeuksiin kiinnitettävä huomiota189. 

Viranomainen voi hallintolain 26.3 mukaisesti huolehtia tulkitsemisesta ja kääntämisestä myös 

muissakin kuin 26.1 §:ssä mainitussa asiassa, mikäli se on tarpeen asian selvittämiseksi tai asi-

anosaisen oikeuksien turvaamiseksi. Selvyyden vuoksi hallintolain 26.4 §:ssä todetaan, että suo-

men ja ruotsin kieltä käyttävän oikeudesta viranomaisen järjestämään tulkkaukseen sekä kään-

nökseen säädetään kielilaissa ja tulkitsemisesta ja kääntämisestä saamen kielelle säädetään saa-

men kielilaissa. Muiden kieliryhmien kielelliset oikeudet rajoittuvat tulkitsemiseen ja kääntämi-

seen.  

Asia voidaan hallintolain 26.2 §:n mukaan tulkita tai kääntää sellaiselle kielelle, jota asianosai-

sen voidaan todeta asian laatuun nähden riittävästi ymmärtävän. Tulkitseminen ja kääntäminen 

eivät edellytä, että ne suoritetaan asianosaisen äidinkielelle. Tulkkauksen järjestäminen edellyt-

tää asianosaisasemaa eli esimerkiksi vain mielipiteen esittämisellä laajemmissa asiakokonai-

suuksissa ei tuottaisi oikeutta maksuttomaan tulkitsemiseen tai kääntämiseen.190 Viranomainen 

voi huolehtia tulkitsemisesta ja kääntämisestä muissakin asioissa asian selvittämiseksi tai asian-

osaisen oikeuksien turvaamiseksi. Käsittelyn kohteena voi olla esimerkiksi henkilön itsensä vi-

reille panema asia, kuten etua, palvelua tai oikeutta koskeva hakemus191. Viranomaisen on myös 

huolehdittava siitä, että muiden pohjoismaiden kansalaiset saavat sen käsiteltävissä asioissa tar-

vittavan tulkitsemis- ja käännösavun siten kuin pohjoismaisessa kielisopimuksessa on sovittu. 

Hallintolaissa tarkoitettu tulkitseminen ja kääntäminen eivät edellytä, että ne suoritetaan asian-

osaisen äidinkielelle. Tulkkauksen järjestäminen edellyttää asianosaisasemaa eli esimerkiksi vain 

mielipiteen esittäminen laajemmissa asiakokonaisuuksissa ei tuota oikeutta maksuttomaan tulkit-

semiseen tai kääntämiseen.  Viranomainen voi huolehtia tulkitsemisesta ja kääntämisestä muis-

sakin asioissa tarpeen mukaan asian selvittämiseksi tai asianosaisen oikeuksien turvaamiseksi. 

                                                           
188 Turun HAO 01/0307/1. 
189 EOA Dnro 3795/4/08. 
190 HE 72/2002 vp., 77–78. 
191 Mäenpää 2016, 208. 
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Käsittelyn kohteena voi olla esimerkiksi henkilön itsensä vireille panema asia, kuten etua, palve-

lua tai oikeutta koskeva hakemus.192  

Tulkitsemista käytetään tilanteissa joissa asiaa käsitellään suullisesti. Tulkitseminen ei tarkoita 

jokaisen sanan tai eleen tulkitsemista, vaan viranomaisen on huolehdittava, että asianosainen 

ymmärtää mistä on kysymys ja kykenee näin valvomaan oikeuksiaan. Tulkitsemisen tulee kui-

tenkin olla kattavaa, jotta asianosaisen oikeusasema ei vaarannu. Tulkitseminen tulee järjestää 

siten, että se ei tarpeettomasti viivästytä asian käsittelyä eikä se saa aiheuttaa asianosaiselle koh-

tuuttomasti lisätyötä. Kirjallisessa hallintoasian käsittelyssä on viranomaisen harkittava käännök-

sen tarve ja laajuus tapauskohtaisesti. Harkintaan vaikuttaa kysymyksessä olevan asiakirjan mer-

kitys asian ratkaisemisella. Kääntäminen on myös sokeain pistekirjoituksen muuttamista nor-

maaliksi kirjoitukseksi tai päinvastaisessa tilanteessa viranomainen voi suullisesti selostaa asia-

kirjan sisällön henkilölle joka ei näkövamman tai muun vamman vuoksi kykene lukemaan viran-

omaisen tekstiä.193  

Lainsäätäjän terminologinen valinta tulkitseminen ja kääntäminen ovat tietoinen ja valinta joilla 

ne erotetaan ammattimaisesta tulkkauksesta ja kääntämisestä. Viranomainen voi itse huolehtia 

tulkitsemisesta ja kääntämisestä tai turvautua ulkopuoliseen apuun.  Käännös voidaan tehdä 

käännöstoimistossa tai laillistetulla kielenkääntäjällä. Viranomaisen tekemä käännös voi olla 

myös lyhennelmä asiakirjan sisällöstä, mutta siinäkin tapauksessa asiakirjasta on käytävä ilmi 

sen keskeinen sisältö ja tiedot joilla on, tai saattaa olla merkitystä asian ratkaisemisessa.194  

Yksikielisessä kunnassa on lisäksi huomioitava, että muussa lainsäädännössä kuten esimerkiksi 

varhaiskasvatuslaissa, perusopetuslaissa, sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista anne-

tussa laissa sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa on kielellisiä oikeuksia koske-

via säädöksiä. 

3.6.2 Kielelliset velvollisuudet kaksikielisessä kunnassa 

Kaksikielisessä kunnassa kunnan viranomaisen tulee palvella kunnan asukkaita ja kunnassa asi-

oivia suomeksi ja ruotsiksi kielilain 23.2 §:n mukaan. Viranomaisen tulee palvelussaan ja muus-

sa toiminnassaan osoittaa selvästi käyttävänsä molempia kieliä, muun muassa laittamalla kilvet 
                                                           
192 HE 72/2002 vp., 78. 
193 HE 72/2002 vp., 78. 
194 HE 72/2002 vp., 79. 
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ja opasteet sekä lomakkeet ja esitteet näkyville molemmilla kielillä. Kieliä tulee kohdella tasa-

puolisesti, eli ei esimerkiksi siten, että toinen kielistä on selkeästi pienemmällä tekstillä. Viran-

omainen voi kyllä järjestää palvelunsa siten, että ne on saatavissa eri palvelupisteistä, mutta täl-

löin palvelun laadun tulee olla palvelupisteissä samanlainen.195 Saamen kielilain mukaiset viran-

omaisen velvollisuudet käydään läpi tutkielman neljännessä luvussa. 

Viranomaisilla on kielilain 23.1 §:n mukaan velvollisuus huolehtia kielellisten oikeuksien toteu-

tumisesta käytännössä, joka tarkoittaa että viranomaisen on kyettävä käyttämään yksityishenki-

lön kieltä ilman tulkkia tai käännösapua. Kielellisten oikeuksien toteutuminen vaatii viranomai-

selta molempien kansalliskielten riittävää hallintaa myös jokaisessa yksittäistapauksessa, joten 

kielellisten oikeuksien toteutumiseksi on viranomaisen varmistettava, että työvuoroissa on kieli-

taitoista henkilöstöä.196 Viranomaisen tulee oma-aloitteisesti osoittaa, että hän käyttää molempia 

kansalliskieliä sekä kirjallisesti että suullisesti197.  

Kielilain 23.3 §:n mukaan kaksikielisen viranomaisen tulee yhteydenotoissaan yksityishenkilöi-

hin ja oikeushenkilöihin käyttää näiden kieltä, mikäli se on tiedossa tai kohtuudella selvitettävis-

sä. Esimerkiksi jos henkilö tai oikeushenkilö on ottanut yhteyttä täyttämällä ruotsinkielisen lo-

makkeen, on viranomaisen lähetettävä mahdollinen lisäselvityspyyntö tai muu vastaava ruotsiksi. 

Mikäli esimerkiksi kaksikielinen kunta lähettää asukkailleen kyselylomakkeen, on se lähetettävä 

molemmilla kielillä, ellei käytössä ole osoiterekisteriä josta kyselyn vastaanottajien kieli selviäi-

si.198  

Kielilain 12 §:ssä säätää hallintoasian käsittelykielen määräytymisestä viranomaisessa. Kaksikie-

lisessä kunnassa käsittelykieli on asianosaisen kieli. Mikäli asiassa on useita asianosaisia, jotka 

ovat erikielisiä, määräytyy käsittelykieli sen mukaan, mikä on kokonaisuutena tarkoituksenmu-

kaisinta kun otetaan huomioon asianosaisten tosiasiallinen asema käsittelyssä sekä heidän oike-

usturvan tarpeensa. Jos kielivalintaa ei voi tehdä tällä perusteella, käsittelykielenä käytetään vi-

ranomaisen virka-alueen väestön enemmistön kieltä. Yksikielinen viranomainen käyttää viran-

omaisen kieltä käsittelykielenä hallintoasiassa, jollei viranomainen asianosaisten oikeutta ja etua 

                                                           
195 HE 92/2002 vp., 91. 
196 HE 92/2002 vp., 74–76. 
197 EOA on katsonut, että viranomaisen tulee oma-aloitteisesti osoittaa myös suullisessa yhteydenpidossa käyttävän-
sä molempia kansalliskieliä. Esimerkiksi kaksikielisen viranomaisen lipuntarkastajan on oma-aloitteisesti osoitettava 
käyttävänsä molempia kansalliskieliä ilmoittaessaan lipuntarkastuksesta. EOA Dnro 4309/2/10. 
198 HE 92/2002 vp., 91. 
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silmällä pitäen päätä toisen kielen käyttämisestä. Hallintoasian voi laittaa vireille viranomainen 

tai yksityinen. Hallintoasia voi olla toimeentulotukiasia, kaavoitus- ja lupa-asia, mutta sillä ei 

tarkoiteta hallintoviranomaisen yleistä toimintaa kuten tiedottamista tai neuvontaa. Asianosaisel-

la tarkoitetaan asian varsinaisia osapuolia ja myös niitä, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta 

asia koskee.199  

Asian käsittelykieli hallintolainkäyttöasiassa200 (13 §) määräytyy samalla tavalla kuin mitä 12 

§:ssä säädetään asian käsittelykielestä hallintoasiassa. Hallintoriita-asiassa, jossa asianosaisina 

ovat viranomainen ja yksityishenkilö, käytetään kaksikielisessä tuomioistuimessa asian käsitte-

lykielenä yksityishenkilön kieltä. Jos kaikki asianosaiset ovat viranomaisia, käytetään vireille 

panevan viranomaisen kieltä, jollei toisen kielen käyttäminen vastapuolen oikeutta ja etua silmäl-

lä pitäen ole perusteltua. Hallintoriita-asiassa käytetään yksikielisessä tuomioistuimessa asian 

käsittelykielenä virka-alueen kieltä, jollei tuomioistuin asianosaisten oikeutta ja etua silmällä 

pitäen päätä toisen kielen käyttämisestä.  

Kaksikielinen kunta ei voi vaatia asian käsittelykielen olevan toinen, jos yksityiset asianosaiset 

haluavat asian käsiteltävän toisella kansalliskielellä. Korkein hallinto-oikeus voi kielilain 13.1 

§:n mukaan päättää käytettävästä kielestä asianosaisten oikeutta ja etua silmällä pitäen. Asia kä-

sitellään lähtökohtaisesti samalla kielellä peräkkäisissä oikeusasteissa eikä kaksikielisellä kun-

nalla ole oikeutta muuttaa asian käsittelykieltä toiseksi kuin mitä asianomistajien käyttämä kieli 

on 201.  

Asian käsittelykielenä riita-asiassa, hakemusasioissa ja muissa kuin riita- ja rikosasioissa (15–16 

§) käytetään kaksikielisessä käräjäoikeudessa asianosaisten kieltä. Jos asianosaiset ovat erikieli-

siä eivätkä sovi käytettävästä kielestä, tuomioistuin päättää käytettävästä kielestä asianosaisten 

oikeutta ja etua silmällä pitäen. Jos kielivalintaa ei voida tehdä tällä perusteella, käytetään tuo-

mioistuimen virka-alueen väestön enemmistön kieltä. Yksikielisessä käräjäoikeudessa käytetään 

tuomioistuimen virka-alueen kieltä, ellei asianomistajien oikeus ja etu vaadi muuta.  

                                                           
199 HE 92/2002 vp., 78. 
200 Hallintolainkäytössä on kyse muutoksenhausta hallintopäätökseen hallintotuomioistuimista (HO ja KHO). Kes-
keisimmät oikeusturvakeinot hallintolainkäytössä on valitus ja kunnallishallinnossa kunnallisvalitus. Harjula & Prät-
tälä 2015, 882. 
201 KHO 3818/2016.  
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Kielilain 19 §:n mukaan tuomio, päätös ja muu viranomaisen antama asiakirja laaditaan asian 

käsittelykielellä. Asialle määräytyy näin ollen aina vain yksi käsittelykieli, ja päätöksen tai rat-

kaisun sisältävän asiakirjan kieli määräytyy tämän kielen perusteella. Kielilain 19.2 §:n mukaan 

asian valmisteluun ja käsittelyyn liittyvät asiakirjat voidaan viranomaisen harkinnan mukaan 

laatia osittain suomen ja osittain ruotsin kielellä. Päätös tai tuomio on kuitenkin annettava yksi-

kielisenä. Hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa muutoksenhaun käsittelykielenä käyte-

tään kielilain 17 §:n sitä kieltä, jota asiassa on käytetty alemmassa asteessa. Tuomioistuin voi 

päättää toisin, mikäli asianosaisten oikeus ja etua niin vaatii. Tällainen voi tulla kyseeseen esi-

merkiksi tilanteessa jossa kieli on määräytynyt kantajan mukaan, mutta kantaja on jäänyt pois 

asiasta muutoksenhaun yhteydessä ja muuta asiaosaiset ovat muunkielisiä202.  

Jos haastehakemuksen, tuomion, päätöksen, pöytäkirjan tai muu asiakirjan käsittelykieli on toi-

nen kuin asianosaisen kieli, on valtion viranomaisen ja kaksikielisen kunnallisen viranomaisen 

kielilain 20 §:n mukaan annettava ilman korvausta käännös niistä asiakirjoista, siltä osin kuin 

asia koskee yksilön oikeutta, etua tai velvollisuutta203. 

Valtioneuvoston sekä valtion komitean, toimikunnan, työryhmän ja vastaavan monijäsenisen 

toimielimen jäsenellä sekä kaksikielisen kunnan ja kuntayhtymän toimielimen ja erikielisten 

kuntien yhteisen toimielimen jäsenellä on oikeus käyttää 28 §:n mukaisesti suomea tai ruotsia 

kokouksessa sekä pöytäkirjaan tai mietintöön liitettävässä kirjallisessa lausunnossa tai mielipi-

teessä. Jos toimielimen muu jäsen ei ymmärrä suullista puheenvuoroa, se on pyynnöstä hänelle 

lyhyesti selostettava. 

Viranomaisten tiedottamisesta säädetään kielilain 32.1 §:ssä. Kun valtion tai kunnan viranomai-

nen tiedottaa yleisölle kaksikielisessä kunnassa, on sen käytettävä suomen ja ruotsin kieltä. Tie-

dottamisella tarkoitetaan yleisölle annettavaa yleistä tietoa esimerkiksi kunnan ilmoituksia ja 

kunnan ilmoituksia ja julkisia kuulutuksia. Yksilön hengen, terveyden ja turvallisuuden sekä 

omaisuuden ja ympäristön kannalta oleellinen tieto annetaan koko maassa molemmilla kansallis-

kielillä, kunnan kielellisestä asemasta riippumatta. Asianomaisen ministeriön on tapauskohtai-

sesti arvioitava, mikä on säännöksen tarkoittamaa oleellista tietoa, mutta ainakin onnettomuusti-

lannetta, poikkeusoloja, myrkytysvaaraa, ilman saastumista, poikkeuksellista luonnontilaa, hätä-

                                                           
202 HE 92/2002 vp., 83. 
203 Käännöksen laajuus arvioidaan tapauskohtaisesti ja käännös on annettava sellaisessa ajassa, ettei oikeusturva 
vaarannu. HE 92/2002 vp., 87. 
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tilaa, epidemiaa tai muuta vastaavaa tilannetta koskevat varoitukset tulisi antaa molemmilla kie-

lillä.204 

Kaksikielisen viranomaisen, niin valtion kuin kuntien viranomaisten, ilmoitukset, kuulutukset ja 

julkipanot sekä muut yleisölle annettavat tiedotteet tulee antaa suomen ja ruotsin kielellä (32.2 

§). Velvoite koskee virallisia kuulutuksia, lehdistölle ja yleisölle annettavia ilmoituksia, kilpiä ja 

muita vastaavia. Lain 32.3 § toteaa, että kaksikielisten viranomaisten laatimien selvitysten, pää-

tösten tai muiden vastaavien tekstien julkaiseminen ei velvoita kääntämään niitä sellaisinaan. 

Viranomaisen tulee kuitenkin huolehtia sekä suomen- että ruotsinkielisen väestön tiedonsaanti-

tarpeista. Tekstien julkaiseminen ei edellytä, että suomeksi ja ruotsiksi julkaistaan samassa muo-

dossa ja samassa laajuudessa, ellei asian laatu sitä vaadi.  

Viranomainen voi siis tiedottaa toiselle kansalliskielellä myös esimerkiksi toisenlaisessa esittees-

sä tai lyhyemmässä muodossa. Viranomaisen on toiminnassaan pyrittävä kohtelemaan kansallis-

kieliä tasavertaisesti, joten viranomaisen on pyrittävä antamaan tieto samanaikaisesti molemmil-

la kielillä. Säännöksen tarkoitus on mahdollistaa julkisten asiakirjojen saattaminen mahdolli-

simman nopeasti ja ilman kohtuutonta viivästystä yleisön tietoon. Internetin välityksellä tapahtu-

vassa tiedottamisessa on oltava viranomaista koskevat perustiedot, yhteystiedot ja asioiden vi-

reille panemiseksi tarvittavat sekä muut vastaavat tiedot suomen ja ruotsin kielellä. Lisäksi mo-

lemmilla kielillä on oltava tieto siitä, mistä kansalainen voi saada lisätietoa omalla kielellään. Jos 

viranomainen julkaisee tutkimustuloksia, selvityksiä tai muuta aineistoa internetissä, ei se vält-

tämättä merkitse sitä, että kaikki aineisto on käännettävä. Säännöksen tarkoituksena ei kuiten-

kaan ole kaventaa viranomaisen velvollisuutta tiedottaa ja antaa yleisölle tietoa molemmilla kan-

salliskielillä, sillä viranomaisella on vastuu siitä, että yksilö saa hänen kannaltaan oleellisen tie-

don omalla kielellään.205 

Eduskunnan oikeusasiamies on laillisuusvalvonnassa katsonut, että kunnan asukkaiden kielelli-

nen yhdenvertaisuus on turvattava myös tilanteissa, joissa kunta on omaksunut joitakin vapaaeh-

toisen tiedottamisen muotoja, vaikkapa tiedotuslehden tai palveluesitteen julkaisemisen. Tilan-

teissa, joissa tiedottamisesta vastaa jokin muu taho kuin kunta, tai kunta tekee sitä yhteistyössä 

toisen tahon kanssa, on lehden toimitukselle tähdennettävä asianmukaisella tavalla kielilain mu-

kaisten velvoitteiden tärkeyttä kunnallisessa tiedottamisessa. Kunnan on myös valvottava näiden 
                                                           
204 HE 92/2002 vp., s. 97–98. 
205 HE 92/2002 vp., s. 98–99. 
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velvoitteiden toteuttamista toimitustyössä myös tosiasiallisesti, mikäli tarkoituksena on julkaista 

kuntalaisten kannalta merkittäviä tietoja tai tiedotteita.206 

Kielilain 29 §:ssä säädetään, että kaksikielisen kunnan ja kuntayhtymän valtuuston, yhtymäko-

kouksen ja erikielisten kuntien yhteisen toimielimen kokouskutsu ja pöytäkirja on laadittava 

suomen ja ruotsin kielellä. Kaksikielisen kunnan ja kuntayhtymän muiden toimielinten kokous-

kutsujen ja pöytäkirjojen kielestä päättää kunta tai kuntayhtymä ottaen huomioon sen, että luot-

tamushenkilöiden mahdollisuus täyttää tehtävänsä turvataan ja että kunnan asukkaiden tiedon-

saantitarpeesta huolehditaan. Kaksikielisen kunnan ja kuntayhtymän hallintosääntö ja vastaavat 

säännöt on annettava suomen ja ruotsin kielellä 

  

                                                           
206 EOA Dnro 1795/4/09; EOA Dnro 1774/4/03. 
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4 UTSJOEN KUNTA KIELELLISTEN OIKEUKSIEN TURVAAJANA 

4.1 Utsjoen kunnan kielelliset velvollisuudet 

4.1.1 Utsjoen kunnan kielellinen asema 

Utsjoen kunta on kielilain 5 §:n jaotuksen mukaisesti yksikielinen kunta ja kielilain mukaisesti 

kunnan käyttämä kansalliskieli on suomi. Utsjoen kunnan tulee toiminnassaan ottaa huomioon 

kielilain ja saamen kielilain määräykset. Kielilain mukaan yksikielisessä kunnallisessa viran-

omaisessa käytetään kunnan kieltä, jollei viranomainen pyynnöstä toisin päätä tai jollei muualla 

laissa toisin säädetä (10.2 §). Saamen kielilain 2.1 §:n mukaisesti Utsjoen kunnassa ja sen toi-

mielimissä, sekä myös niiden kuntayhtymien toimielimissä, joissa Utsjoen kunta on jäsenenä, on 

huomioitava saamen kielilain määräykset.  

Utsjoen kunta kuuluu saamelaiskäräjälain 4 §:ssä tarkoitettuun saamelaisten kotiseutualueeseen. 

Yleisperiaatteena on, että kotiseutualueella saamelainen voi valintansa mukaan käyttää suullises-

ti ja kirjallisesti joko suomen tai saamen kieltä asioidessaan viranomaisessa, eikä oikeus ole si-

dottu vain omaan asiaan, henkilön kielitaitoon tai kansalaisuuteen. Saamen- ja suomenkielisellä 

väestöllä tulee molemmilla olla todellinen mahdollisuus käyttää omaa kieltään samalla tavalla 

kuin suomen- ja ruotsinkielisellä väestöllä kaksikielisissä suomen- ja ruotsinkielisessä kunnassa 

tai viranomaisessa kielilain mukaisesti.207 Toisin sanoen, Utsjoen kunnan on järjestettävä saa-

menkieliset palvelut yhdenvertaisesti suomenkielisten palveluiden kanssa, samalla tavoin kun 

kaksikielisessä suomen- ja ruotsinkielisessä kunnassa. 

Utsjoen kunnan on lisäksi huomioitava, että kielilain mukaan jokaisella on oikeus käyttää omaa 

kieltään, suomea tai ruotsia, ja tulla kuulluksi208 omalla kielellään myös yksikielisissä kunnissa 

sellaisessa asiassa, joka tulee vireille viranomaisen aloitteesta ja joka välittömästi kohdistuu yk-

silön tai hänen huollettavansa perusoikeuksiin tai joka koskee viranomaisen hänelle asettamaa 

velvoitetta.  

                                                           
207 HE 46/2003 vp., 34, 36, 42. 
208 PL 21.2 § sisältämä oikeus tulla kuulluksi merkitsee sitä, että yksilöllä on oikeus tulla asiassaan kuulluksi omalla 
kielellään tai kielellä jota hän ymmärtää. Edellytyksenä kuulemiselle on, että hallintoviranomaisen päätöksestä tai 
muusta yksilön oikeuksia tai velvollisuuksia koskevasta päätöksestä voidaan hakea muutosta tuomioistuimesta tai 
muusta riippumattomasta lainkäyttöelimestä. HE 309/1993 vp., 72–74. 
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Utsjoen kunnassa on huomioitava lisäksi myös pohjoismaisen kielisopimuksen vaatimukset tul-

kitsemis- ja käännösavusta, sekä hallintolain 26.1 §:n vaatimukset tulkitsemisesta ja kääntämi-

sestä romani- ja viittomakieltä tai muuta kieltä käyttävälle asianosaiselle viranomaisen vireille 

laittamasta asiasta, mikäli asianosainen ei osaa suomea tai ei vammaisuuden tai sairauden perus-

teella voi tulla ymmärretyksi. Asia voidaan tulkita tai kääntää hallintolain 26.2 §:n mukaan sel-

laiselle kielelle, jota asianosaisen voidaan todeta asian laatuun nähden riittävästi ymmärtävän. 

Mikäli yksilön äidinkieleksi on merkitty viittomakieli, tulee varmistua siitä, että hän ymmärtää 

myös kirjoitettua kieltä.  

4.1.2 Asiointikielen päättää asiakas 

Saamen kielilain 12 §:n mukaisesti Utsjoen kunnan asukkaalla tai kunnassa asioivalla on oikeus 

käyttää valintansa mukaan suomen tai saamen kieltä. Saamen kielilaki toteuttaa perustuslain 17.3 

§:n perustuslaillista toimeksiantoa ja sen tarkoituksena on turvata perustuslain ja Suomea sitovi-

en kansainvälisten sopimusten vaatimukset saamelaisten oikeudesta käyttää tuomioistuimessa ja 

muussa viranomaisessa omaa kieltään, sekä vahvistaa saamen kielen virallista asemaa ja madal-

taa kynnystä käyttää saamen kieltä virallisissa yhteyksissä.209 

Saamelaisella on saamelaisten kotiseutualueella 13 §:n mukaisesti oikeus saada pyynnöstä haas-

tehakemus, tuomio, päätös, pöytäkirja tai muu asiakirja saamen kielellä siltä osin kuin asia kos-

kee hänen oikeuttaan, etuaan tai velvollisuuttaan, paitsi jos kysymyksessä on asian ratkaisuun 

ilmeisesti vaikuttamaton asiakirja. Jos saamelainen asianosainen on käyttänyt kirjallisesti tai 

suullisesti saamen kieltä ottaessaan yhteyttä asiaa käsittelevään viranomaiseen, on saamenkieli-

nen toimituskirja vastaavassa laajuudessa ja vastaavin edellytyksin annettava aina ilman, että sitä 

erikseen pyydettäisiin. Mikäli asianosaisia on useampia ja eivätkä he ole yksimielisiä saamen 

kielen käyttämisestä, annetaan toimituskirja suomeksi. Saamenkielistä toimituskirjaa vaatineella 

on oikeus saada saamenkielinen käännös toimituskirjasta. Säännös johtuu siitä, että suomenkieli-

sellä asianosaisella on kielilain nojalla oikeus saada toimituskirja suomen kielellä, eikä saamen 

kielilailla voida rajoittaa tätä oikeutta säätämällä toimituskirja annettavaksi saamen kielellä.210  

Viranomaisen velvollisuudesta käyttää saamen kieltä on säädetty saamen kielilain 15 §:ssä. Vi-

ranomaisilla on toiminnassaan velvollisuus käyttää saamen kieltä ja muutenkin edistää saamen 

                                                           
209 Ojanen & Scheinin 2011, 662–663. 
210 HE 46/2003 vp., 37. 
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kielen käyttämistä saamelaisten kotiseutualueella. Ilmoituksissa, kutsuissa ja kirjeissä, jotka lä-

hetetään asianosaiselle tai sille, jolle lain mukaan on ilmoitettava vireillä olevasta tai vireille tu-

levasta asiasta, tulee käyttää asian käsittelykielestä riippumatta vastaanottajan omaa kieltä, jos se 

on tiedossa tai kohtuudella selvitettävissä. Jos kieli ei ole selvitettävissä, on käytettävä molempia 

kieliä eli suomea ja saamea. Viranomaisen on pyytämättä annettava vastaus saamen kielellä, mi-

käli asiakkaan kirjallinen yhteydenotto on tullut saameksi.  

Lainsäätäjän tavoitteena 15 §:n säätämisellä on ollut nostaa saamen kielen statusta viranomais-

käytössä, laskea kynnystä saamen kielen käyttämiseen virallisissa yhteyksissä sekä lisätä saamen 

ja suomen kielen yhdenvertaisuutta saamelaisten kotiseutualueen viranomaiskäytössä. Tavoittee-

na on myös harjaannuttaa saamenkielentaitoiset virkamiehet ja saamenkieliset asiakkaat saamen-

kieliseen hallintokielen terminologiaan.211 

Hallituksen esityksessä saamen kielilaiksi on annettu esimerkkejä siitä, kuinka asiakkaan oikeus 

käyttää saamen kieltä voidaan viranomaisessa osoittaa. Puhelinvastaajaan nauhoitetaan saamen-

kieliset tiedotteet ja puhelimeen vastataan saamen ja suomen kielillä. Myös kirjallisen ja sähköi-

sen aineiston määrä, saatavuus ja laatu molemmilla kielillä kertovat asiakkaalle saamen kielen 

aseman kunnassa. Asiakaspalvelutyössä olevien kielitaito voisi näkyä nimikylteissä.212  

Kuntaliiton sivuilta löytyy malli, joka havainnollistaa kaaviona mitä kunnan kielellisten palve-

luiden kehittämisessä voidaan tehdä. Malli on tehty kielilain mukaan jaotelluille kaksikielisille 

kunnille, mutta toimii myös saamenkielisessä kunnassa. Utsjoen kunta voisi edellä mainittujen 

tilanteiden lisäksi laittaa verkkosivujen yhteystietoihin henkilöiden kielitaidon näkyville sekä 

rekisteröidä asiakkaan käyttämän kielen ensimmäisessä asiakaspalvelutilanteessa. Lisäksi kunta 

voisi kehittää ja arvioida suullista ja kirjallista asiakaspalvelua sekä asiakaspalautetta. Kielelliset 

oikeudet tulisi huomioida automaattisesti toiminnan suunnittelussa ja asiakaspalvelussa.213 Saa-

men kielen selkeä näkyminen lisää saamenkielisen asiakkaan yhdenvertaisuutta suomenkielisen 

kanssa, kun hänen ei tarvitse joka kerta erikseen tiedustella voiko hän käyttää saamen kieltä asi-

oinnissaan.  

                                                           
211 HE 46/2003 vp., 40. 
212 HE 46/2003 vp., 40. 
213 Kuntaliitto 2012. 
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Asian suullisessakin käsittelyssä on kunnan toiminnassa pyrittävä siihen, että asian käsittelyn 

hoitaa saamen kielen taitoinen henkilö, sillä tulkkaus ja kääntäminen ovat toissijaisia keinoja 

kielellisten palveluiden toteuttamiseksi. Jos viranomaisessa ei ole sellaista saamen kielen taitois-

ta henkilöä, joka voisi käsitellä asiaa, tai jos saamen kielen taitoinen henkilö ei täytä lainsäädän-

nössä asetettuja kelpoisuusvaatimuksia, on esteellinen tai ei muun syyn vuoksi voi käsitellä asi-

aa, on viranomaisen järjestettävä saamen kielilain 19 §:n mukaisesti maksuton tulkkaus tai itse 

huolehdittava tulkkauksesta.214  

Utsjoen kunnan tulee, kuten saamen kielilain 24.1 §:ssä säädetään, oma-aloitteisesti huolehtia 

siitä, että lain turvaamat kielelliset oikeudet toteutuvat toiminnassa myös käytännössä. Koska 

Utsjoen kunnan toiminnassa voi kielilain ja saamen kielilain mukaan asioida saamen ja suomen 

kielellä, tulee sen olla selkeästi havaittavissa, ilman että asiaa tarvitsee erikseen tiedustella. Vi-

ranomaisen tulee siis palvelussa ja muussa toiminnassa selvästi osoittaa käyttävänsä molempia 

kieliä eli esimerkiksi kilvet ja opasteet on näyttävä heti toimipisteeseen tultaessa sekä saameksi 

että suomaksi, jotta asiakkaalle tulee heti selväksi, että palvelua saa molemmilla kielillä. Lomak-

keet ja esitteet on myös oltava molemmilla kielillä selvästi näkyvillä ja esillä. Viranomainen voi 

saamen kielilain 24.2 §:n mukaan antaa parempaakin kielellistä palvelua kuin tässä laissa edelly-

tetään, sillä laki säätää ainoastaan kielellisten oikeuksien vähimmäistason. 

4.1.3 Henkilöstön kielitaitovaatimukset ja kielitaidon kehittäminen 

Saamen kielilain 14.1 §:n mukaisesti saamelaisten kotiseutualueen valtiollisten ja kunnallisten 

viranomaisten on henkilöstöä palkatessaan huolehdittava siitä, että kussakin virastossa tai muus-

sa toimipaikassa pystytään palvelemaan asiakkaita myös saameksi. Viranomaisen tulee myös 

koulutusta järjestämällä tai muilla toimenpiteillä huolehtia siitä, että sen henkilöstöllä on tehtävi-

ensä edellyttämä saamen kielen taito. Saamelaisten kotiseutualueella sijaitsevissa virastoissa ja 

muissa toimipaikoissa saamenkieliset palvelut tulisi pystyä antamaan ilman tulkkausta.   

Käytännössä 14.1 § tarkoittaa sitä, että viranomaisella on velvollisuus huolehtia siitä, että viras-

tossa tai toimipaikassa on saamen kielen taitoista henkilökuntaa. Säännöksellä ei kuitenkaan 

puututa yksittäisten virkojen ja toimien pätevyysvaatimuksiin, vaan kielitaitoa voidaan katsoa 

kokonaisuuden kannalta. Esimerkiksi jos virastossa on vain yksi työntekijä, niin saamen kielilain 

                                                           
214 HE 46/2003 vp., 41. 
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vaatimukset täyttyvät jos työntekijä on saamen kielen taitoinen. Mikäli virastossa ei ole yhtään 

saamenkielen taitoista työntekijää, niin saamenkielen taitoa tulisi pitää virkaa täytettäessä ja työ-

hönotossa osana tosiasiallista ammattitaitoa ja kykyä hoitaa kyseistä virkaa tai tehtävää. Kielitai-

to on erityisesti asiakaspalvelussa tai muuten asiakkaiden kanssa kontaktissa olevien henkilöiden 

osalta merkityksellistä.215 Kielitaitoa ei siis tarvitse olla kaikilla, riittää että asiakas ohjataan 

saamenkielisen virkamiehen luo.  

Saamen kielen taito voidaan 14.2 §:n mukaisesti asettaa kielitaitoa koskevaksi kelpoisuusvaati-

mukseksi. Kunnat päättävät itse viranhaltijoidensa ja muun henkilöstönsä yksityiskohtaisista kie-

litaitovaatimuksista kuntalaissa säädetyssä järjestyksessä, jollei tällaista kelpoisuusvaatimusta 

säädetä lailla tai lain nojalla. Kunnan tulee kuitenkin aina huolehtia siitä, että sen henkilöstöllä 

on työssään tarvitsema kielitaito, jotta palveluja, erityisesti keskeisen tärkeitä sosiaali- ja terve-

yspalveluita sekä päivähoitopalveluita saisi käytännössäkin saamen kielellä. Saamen kielen taito 

katsotaan erityiseksi ansioksi, vaikka sitä ei ole asetettu viran, toimen tai tehtävän kelpoisuusvaa-

timukseksi.216  

Virkoja täytettäessä olisi lisäksi otettava huomioon laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaaditta-

vasta kielitaidosta (424/2003) sekä perustuslain 125.2 §, jonka mukaan yleiset nimitysperusteet 

julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Kyvyllä viitataan henkilön ominai-

suuksiin työn suorittamisessa kuten lahjakkuuteen, aloitekykyyn ja järjestelmällisyyteen. Koetel-

tu kansalaiskunto ei viittaa kansalaisuuteen vaan viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita 

sekä nuhteetonta käytöstä. Mikäli kaikkiin tehtäviin ei riitä saamenkielentaitoista henkilökuntaa, 

voidaan kielitaitovaatimukset mukauttaa työtehtävien luonteen mukaan. Viranomainen voi esi-

merkiksi järjestää saamen- ja suomenkieliset palvelut yksiköittäin tai siten, että tietyt virkamie-

het palvelevat saameksi ja suomeksi. Asia voidaan järjestää myös siten, että osalta henkilökuntaa 

edellytetään huomattavasti parempaa kielitaitoa kuin muilta.217 

Saamen kielen taitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista on soveltuvin osin voimassa, mitä jul-

kisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa (424/2003) säädetään. 

Laissa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 2 §:n mukaan viranomainen on 

velvollinen huolehtimaan, että sen henkilöstöllä on riittävä kielitaito viranomaisen tehtävien hoi-

                                                           
215 HE 46/2003 vp., 37. 
216 HE 46/2003 vp., 37. 
217 HE 46/2003 vp., 37. 
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tamiseksi kielilaissa ja muussa lainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisesti. Viranomai-

sen on 3 §:n mukaisesti varmistettava, että palvelukseen otetulla on työtehtävän edellyttämä kie-

litaito. Ilmoitettaessa avoimesta paikasta, on kielitaitoa koskeva kelpoisuusvaatimus sekä työteh-

tävän edellyttämä kielitaito tai eduksi luettava kielitaito mainittava (3 §). Laissa on säädetty 

myös kielitaitovaatimusten asettamistavasta (5 §), erivapaudesta (9 §), suomen ja ruotsin kielen 

tutkinnoista sekä tutkintojen hallinnosta ja toimeenpanosta (10–13 §).   

Saamen kielen taito osoitetaan yleisistä kielitutkinnoista annetussa laissa (668/1994) tarkoitetulla 

kielitutkinnolla tai opintojen yhteydessä suoritetulla kielikokeella tai korkeakouluopinnoilla. Jos 

hakija jättää kielitaitoa osoittavan todistuksen vasta hakuajan päättymisen jälkeen, voidaan ha-

kemus huomioida siitä huolimatta, edellyttäen että nimitysasian käsittely ei viivästy sen vuoksi. 

Menettely vastaa kielilaissa omaksuttuja periaatteita.218 

Raportissa saamen kielilain toteutumisesta vuosina 2012–2015 tuli saamelaisalueen kuntien 

työntekijöiden vastauksissa esille vähäisen kielilaista tiedottamisen ja tietämisen lisäksi muun 

muassa se, että työntekijöiden mahdollisuudesta opiskella saamen kieltä ei puhuta työpaikalla219, 

vaikka saamen kielilaissa on myös 25 §:n säännös valtion ja kuntien henkilöstön oikeudesta pal-

kalliseen virkavapauteen ja vapautukseen työstä saamen kielen taidon hankkimista varten.  

Saamen kielilain 25.2–25.3 §:n saamelaisten kotiseutualueella sijaitsevan kunnan tai kuntayhty-

män palveluksessa olevalle henkilölle voidaan myöntää palkallista virkavapautta tai vapautusta 

työstä, jotta hän voi hankkia virkatehtävien hoitamiseksi tarpeellisen saamen kielen taidon, mikä-

li hänen palvelussuhteensa työnantajan palveluksessa on kestänyt vähintään vuoden. Virkava-

pauspäätöksen tai työstä vapautusta koskevan päätöksen ehdoksi voidaan asettaa, että palveluk-

sessa oleva tekee viranomaisen kanssa kirjallisen sopimuksen, jonka mukaan hän työskentelee 

viranomaisen palveluksessa saamelaisten kotiseutualueella virkavapauden tai työstä vapautuksen 

päättymisen jälkeen tietyn ajan, joka ei saa olla pitempi kuin yksi vuosi. Sopimukseen voidaan 

ottaa määräys siitä, että palveluksessa oleva maksaa viranomaiselle, jos hän sovittuna aikana irti-

sanoutuu tai jos hänet irtisanotaan hänestä itsestään johtuvan muun syyn kuin sairauden takia, 

enintään kielikoulutuksesta suoranaisesti aiheutuneita kustannuksia vastaavan sopimussakon. 

                                                           
218 HE 46/2003 vp., 37. 
219 Niska 2017, 13. 
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Palkallista virkavapautta voi saada vain Suomessa puhuttavien saamen kielten220 opiskelemista 

varten. Kielet poikkeavat toisistaan, joten pohjoissaamenkielinen työntekijä ei kykene palvele-

maan asiakkaita inarin- tai koltansaameksi. Tämän vuoksi myös saamenkielentaitoisella työnte-

kijällä on oikeus saada palkallista virkavapautta toisen tai vaikka kolmannenkin saamen kielen 

opiskelua varten.221  

4.1.4 Henkilöstön tietoisuus kielellisistä oikeuksista avainasemassa 

Saamen kielilain 29.1 §:n mukaan Saamen kielineuvosto ja saamen kielen toimisto222 antavat 

vaalikausittain kertomuksen Saamelaiskäräjille. Kertomus annetaan saamen kieltä koskevan lain-

säädännön soveltamisesta sekä saamelaisten kielellisten oikeuksien toteutumisesta ja kieliolojen 

kehityksestä.   Vaalikauden 2012–2015 kertomuksessa selvitettiin kuinka saamelaisalueen kunti-

en työyhteisössä oli tiedotettu saamen kielilaista, oliko tiedotus ollut riittävää ja olivatko työnte-

kijät tietoisia saamen kielilain vaikutuksista työyhteisön toimintaan.  Kysely suoritettiin elo-

syyskuussa 2015 Webropol-kyselytyökalulla ja se kohdistui kaikkiin niihin viranomaisiin, joita 

saamen kielilaki koskee ja joihin lakia sovelletaan.223  

Kuntien ja kuntayhtymien työntekijöiltä kysyttiin näkemystä saamen kielilaista ja sen toimivuu-

desta omassa kunnassaan, mutta vastaukset tulivat enimmäkseen vastaajan oman toimialan nä-

kökulmasta. Työntekijät, jotka eivät osanneet saamen kieltä, eivät olleet yleisesti ottaen tietoisia 

saamen kielilaista tai sen sisällöstä, tai he kokivat että asia ei koskettanut heitä. Vastaajien jou-

kossa oli myös sellaisia, jotka kuulivat saamen kielilaista vasta itse kyselyssä. Vastauksissa tois-

tui työntekijöiden tietämättömyys kielilain sisällöstä, mutta myös tietämättömyys oikeudesta 

käyttää saamen kieltä myös tilanteessa, jossa asiakas osaa myös suomea. Kertomuksessa annet-

tiin esimerkkejä toistuneista vastauksista. Niitä olivat muun muassa ”Meillä ei ole pelkästään 

saamen kieltä puhuvia asiakkaita, eli emme käytännössä tarvitse saamen kielen taitoa työssäm-

me” tai ”Käsittääkseni saamenkieliset asiakkaat osaavat puhua suomea, jolloin saamenkieliselle 

palvelulle ei ole tarvetta”.224  

                                                           
220 Suomessa puhuttavia saamen kieliä ovat inarinsaame, koltansaame ja pohjoissaame. 
221 HE 46/2003 vp., 39. 
222 Saamen kielilain 26§:n mukaan Saamen kielen kääntämistä ja muita saamen kielilaissa säädettyjä tehtäviä varten 
saamelaiskäräjillä on saamen kielen toimisto, jonka tulee sijaita saamelaisten kotiseutualueella. 
223 Niska 2017, 3. 
224 Niska 2017, 13. 
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Vastauksista voi tulkita, että saamelaisalueen kunnat eivät ole valvoneet saamen kielilain toteu-

tumista kuten saamen kielilain 28 § säätää, eivätkä työntekijät ole perillä omaa alaansa säätelevi-

en lakien sisältämistä asiakkaidensa kielellisistä oikeuksista. Raportissa nousi esiin myös, että 

kuntien saamen kieltä puhumattomat työntekijät ajattelivat saamen kielilain toimivan hyvin, 

vaikka heillä ei tarkempaa tietoa lain sisällöstä ollut. ”Tietääkseni toimii aika hyvin - vaikken 

edes tarkkaan tiedä, mitä kaikkea kielilaki edellyttää.” Sen sijaan kunnan saamen kieltä osaavat 

työntekijät olivat enimmäkseen sitä mieltä, että kielilaki ei toteudu kuten sen kuuluisi. Työnteki-

jät toivoivat muun muassa tietoa siitä miten saamen kielen palveluita225 ostetaan/hankintaan tar-

vittaessa. Toiveena oli myös, että lapsille järjestyisi helpommin omakielinen terveyden- ja sai-

raanhoidon palvelu. Tulkin erikseen tilaamisen katsottiin vievän sosiaali- ja terveydenhuollossa 

liikaa aikaa kun taas asiat hoituivat suomen kielellä heti. Työntekijät myös toivoivat terveyskes-

kuksiin selkeää listaa saamenkielisistä työntekijöistä.226  

4.2 Kielen huomioiminen kunnan toiminnassa 

4.2.1 Tiedottamisen kieli 

Kunnallisen demokratian toteutuminen edellyttää, että kunnan asukkailla on riittävästi tietoa hei-

tä kiinnostavista kunnan asioista. Kuntalain 90 §:n mukaan kunnan hallintosäännössä annetaan 

tarpeelliset määräykset tiedottamisen periaatteista ja 47.3 § 3 kohdan mukaisesti kunnan tytäryh-

tiön tiedottamisesta edellytetään otettavaksi tarpeelliset määräykset konserniohjeeseen. Saamen 

kielilain 8 §:ssä säädetään viranomaisten tiedottamisesta saamen kielellä. Lain 8.1 §:n mukaan 

viranomaisen ilmoitukset, kuulutukset ja julkipanot sekä muut yleisölle annettavat tiedotteet sekä 

opasteet ja yleisön käytettäviksi tarkoitetut lomakkeet täyttöohjeineen on saamelaisten kotiseutu-

alueella laadittava ja annettava myös saamen kielellä. Utsjoen kunnan tulee toiminnassaan oma-

aloitteisesti huolehtia siitä, että kielelliset oikeudet toteutuvat käytännössä.  

Lainsäätäjän tarkoitus on saamen kielilaki säätäessä ollut, että saamenkielisessä tiedottamisessa 

noudatetaan samansuuntaista käytäntöä kuin mitä suomen ja ruotsin kielen käyttämisestä viran-

omaisten tiedottamisessa on säädetty kielilain 32 ja 33 §:ssä sekä 23.2 §:ssä227. Tiedottamisessa 

                                                           
225 Raportissa ei käy ilmi mitä palveluilla tarkoitetaan, mutta asiayhteydestä voisi päätellä niiden tarkoittavan tulk-
kaus- ja käännöspalveluita. 
226 Niska 2017, 13. 
227 HE 46/2003 vp., 35. 
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on huomioitava, että esimerkiksi tiedotustilaisuudet on järjestettävä sekä saamen että suomen 

kielillä. Tilaisuudet voivat olla eri aikana, kunhan niiden asiasisältö on samanlainen. 

Saamen kielilain 8 §:n mukaan käräjäoikeuden, tuomarin, kihlakunnanviraston tai sen osaston tai 

kihlakunnan erillisen viraston taikka niiden virkamiehen viran puolesta antamat kuulutukset ja 

tiedonannot yksityisen oikeutta koskevissa asioissa voidaan kuitenkin harkinnan mukaan antaa 

yksinomaan suomen kielellä, jos saamen kielen käyttäminen olisi ilmeisen tarpeetonta. Saame-

laisenemmistöisen Utsjoen kunnan alueella saamen kielen käyttämisen voidaan katsoa olevan 

ilmeisen tarpeetonta harvemmin kuin kunnissa, joissa suomalaiset ovat enemmistönä. Jos kuulu-

tus tai tiedonanto annetaan saamenkielisen yksityisen oikeutta koskevassa asiassa, saamen kielen 

käyttämistä ei voida pitää ilmeisen tarpeettomana. Kiinteistöihin liittyvissä asioissa myös naapu-

rikiinteistöjen omistajien äidinkielellä on voi olla merkitystä. Mikäli asiaan liittyy epäselvyyttä, 

tulisi säännöstä tulkita perusoikeusmyönteisesti eli kielellisiä oikeuksia kunnioittaen.  

4.2.2 Kokouksien ja pöytäkirjojen kieli 

Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kuntien toimielinten saamelaisilla jäsenillä on saamen 

kielilain 6 §:n mukaisesti oikeus käyttää saamen kieltä kokouksissa sekä pöytäkirjaan liitettävis-

sä kirjallisissa lausunnoissa. Sama koskee valtion lautakuntien, komiteoiden, työryhmien ja vas-

taavien monijäsenisten toimielinten saamelaisia jäseniä saamelaisten kotiseutualueella ja saame-

laisia erityisesti koskevia asioita käsiteltäessä sen ulkopuolellakin. Kuntien toimielimillä on vel-

vollisuus huolehtia puheenvuorojen tulkkaamisesta suomeksi. 

KHO tulkinnan mukaan myös saamen kielilain 2.1 §:ssä mainitulla kuntayhtymän toimielimen 

jäsenellä on oikeus käyttää toimielimen kokouksissa saamen kieltä, vaikka 6 §:ssä ei kuntayhty-

mää mainitakaan.  Kyseisessä asiassa saamenkielinen jäsen oli saanut käyttää saamenkieltä pu-

heenvuorossaan, mutta kokoukseen ei oltu järjestetty tulkkausta vaikka sitä oli etukäteen pyydet-

ty, eikä puheenvuoroa siis oltu tulkattu muille kokoukseen osallistujille. KHO toteaa ratkaisus-

saan, että oikeuteen käyttää saamen kieltä sisältyy erottamattomasti myös oikeus tulla ymmärre-

tyksi käyttämällään kielellä, joten kuntayhtymä on velvollinen järjestämään tulkkaus kokouksiin 
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tarvittaessa. Oikeus ei riipu siitä, olisiko saamen kieltä käyttänyt henkilö pystynyt esittämään 

asiansa myös suomen tai ruotsin kielellä.228 

Saamen kielilain takaamat kielelliset oikeudet määräytyvät sen mukaan, sijaitseeko viranomaisen 

virka-alue tai osa siitä, taikka toimipiste saamelaisalueella. Saamelaisalueen sisällä on myös ero-

ja kielellisten oikeuksien laajuudessa, sillä laki velvoittaa saamelaisalueen kuntia saamen kielen 

käyttämisestä asiakirjoissa eri tavoin. Saamen kielilain 16 §:n mukaan kunnassa jossa saamen-

kielisten osuus väestöstä on enemmän kuin yksi kolmasosa, kunnan on käytettävä saamen kieltä 

myös sellaisissa pöytäkirjoissa ja muissa asiakirjoissa, joita ei ole annettava yksityiselle asian-

osaiselle, mikäli niillä on yleistä merkitystä229. Käytännössä tämä koskee saamelaisten kotiseu-

tualueella ainoastaan Utsjoen kuntaa.  

Saamen kielilain 16 §:n ei koske Sodankylän kuntaa, sillä Sodankylän kunnanvirasto sijaitsee 

kotiseutualueen ulkopuolella, vaikka Sodankylän kunnan pohjoisosa onkin osa kotiseutualuetta. 

Enontekiön ja Inarin kuntien tulee käyttää saamen kieltä vastaavissa asiakirjoissa siinä laajuu-

dessa kuin katsovat sen tarkoituksenmukaiseksi. Hallituksen esityksessä saamen kielilaiksi on 

viitattu kielilain 29 §:ään, jossa säädetään miten yksi- ja kaksikielisten kuntien pöytäkirjat on 

annettava230. Viittaus tarkoittanee sitä, että myös ”kaksikielisissä” saamenkielisessä kunnassa 

kokouskutsu ja pöytäkirja on laadittava suomen ja saamen kielellä. Kunnan muiden toimielinten 

kokouskutsujen ja pöytäkirjojen kielestä voi kunta itse päättää. Johtosäännöt ja vastaavat muut 

säännöt on annettava suomen ja saamen kielellä. 

4.2.3 Kielelliset velvollisuudet varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa 

Perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuusoikeudet, 16 §:n sivistykselliset oikeudet ja 17 §:n kielelliset 

ja kulttuuriset oikeudet muodostavat yhteisvaikutuksena yhdenvertaisen oikeuden sivistykseen. 

Sen sääntelyalue on laaja ja kattaa palveluita koulutuksesta kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalve-

luihin sekä kansalaisopistoihin.231 Kouluilla katsotaan olevan keskeinen merkitys taistelussa syr-

jintää vastaan siitäkin huolimatta, että koulu on usein ensimmäinen paikka jossa lapsi altistuu 

                                                           
228 KHO 2012:101. 
229 Vanhassa saamen kielilaissa, laissa saamen kielen käytöstä viranomaisissa (8.3.1991/516), saamen kielen käyt-
tämisestä asiakirjoissa oli säädetty laajemmin Utsjoella. Uuteen kielilakiin otettiin mukaan teksti ”mikäli niillä on 
yleistä merkitystä”, sillä Utsjoen kunnalla oli käytännössä vaikeuksia toteuttaa lakisääteisiä velvoitteitaan. HE 
92/2003 vp., 41. 
230 HE 46/2003 vp., 41. 
231 Mäkelä 2013, 324–325. 
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syrjinnälle. YK:n lapsen oikeuksien komitea on katsonut, että Suomessa tulisi kiinnittää erityistä 

huomiota vähemmistöihin kuuluvien lasten kuten esimerkiksi saamelaisten oikeuksien toteutu-

miseen.232  

Saamen kielilain 32.1 §:ssä on todettu, että saamelaisten oikeudesta saada peruskoulu ja muuta 

opetusta omalla äidinkielellään sekä saamen kielen opetuksesta ja saamen kielestä opetuskielenä, 

oppiaineena ja tutkintokielenä säädetään erikseen. Säännös viittaa perusopetuslakiin. 32.3 §:ssä 

todetaan, että saamelaisten oikeudesta saada päivähoitoa omalla äidinkielellään säädetään lasten 

päivähoidosta annetussa laissa. Lasten päivähoidosta annettu laki on ollut 1.8.2015 alkaen nimel-

tään varhaiskasvatuslaki.  

Varhaiskasvatuslain 1 §:ssä säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuk-

sella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon 

muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuslakia so-

velletaan kunnan, kuntayhtymän sekä muun palvelujen tuottajan järjestämään varhaiskasvatuk-

seen jota annetaan päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena. Varhais-

kasvatuslain 11.2 §:n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa voidaan an-

taa lapsen äidinkielenä olevalla suomen-, ruotsin- ja saamenkielellä.  

Varhaiskasvatuslain 2 a §:n (8.5.2015/580) mukaan päivähoidon tavoitteena on muun muassa 

edistää jokaisen lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia, tukea lap-

sen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteut-

tamista sekä toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa 

monipuolista pedagogista toimintaa sekä antaa kaikille lapsille valmiuksia ymmärtää ja kunnioit-

taa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksel-

lista taustaa. Varhaiskasvatuslain tavoitteena on myös toimia yhdessä lapsen sekä lapsen van-

hemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvin-

voinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä.  

Varhaiskasvatuslain säädöstä täydentää lasten päivähoidosta annettu asetus (16.3.1973/239), 

jonka 1 a §:ssä (22.12.1994/1336) todetaan, että lasten päivähoidon kasvatustavoitteisiin kuuluu 

                                                           
232 Hakalehto-Wainio 2013, 68, 70. 
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myös suomen- tai ruotsinkielisten, saamelaisten, romanien ja eri maahanmuuttajaryhmien lasten 

oman kielen ja kulttuurin tukeminen yhteistyössä kyseisen kulttuurin edustajien kanssa.  

Syrjintälautakunta on vuonna 2008 Enontekiön kuntaa koskevassa päätöksessään katsonut, että 

saamenkielisten lasten päivähoidon järjestäminen sekakieliryhmässä suomenkielisten lasten 

kanssa johtaa helposti syrjintäkiellon vastaiseen tilanteeseen. Saamenkielisten lasten päivähoidon 

järjestäminen samassa ryhmässä suomenkielisen päivähoidon kanssa voi johtaa tilanteeseen, joka 

saattaa saamenkieliset lapset erityiseen epäedulliseen asemaan muihin nähden. Suomen kieli sai-

si valtaväestön kielenä helposti enemmän tilaa kuin vähemmistökielenä oleva kieli, vaikka ryh-

mässä toimisi myös saamenkielentaitoinen työntekijä. Sekaryhmässä suomenkielisten lasten äi-

dinkieli kehittyisi aivan eri tavalla kuin saamenkielisten lasten äidinkieli ja sellainen tilanne voi 

täyttää välillisen syrjinnän määritelmän.233 

Perusopetuslain 10.1 §:n mukaisesti opetuskieli on joko suomi tai ruotsi. Se voi olla myös saame, 

romani tai viittomakieli. Lisäksi osa opetuksesta voidaan antaa muulla kuin edellä mainitulla 

oppilaan omalla kielellä, jos se ei vaaranna oppilaan mahdollisuuksia seurata opetusta. Lain 10.2 

§:n mukaisesti saamelaisten kotiseutualueella asuvien saamen kieltä osaavien oppilaiden opetus 

tulee antaa pääosin saamen kielellä. Kuulovammaisille tulee tarvittaessa antaa opetusta myös 

viittomakielellä. Mikäli opetuksen järjestäjä antaa opetusta useammalla kuin yhdellä 10.1 §:ssä 

mainitulla opetuskielellä jolla oppilas pystyy opiskelemaan, saa lain 10. §:n mukaisesti oppilaan 

huoltaja valita opetuskielen. Perusopetuslain 10. 4 §:ssä säädetään, että erillisissä opetusryhmissä 

tai kouluissa opetus voidaan antaa pääosin tai kokonaan muulla kuin 10.1 §:ssä mainitulla kielel-

lä. Lain 12 §:n mukaan äidinkielenä opetetaan oppilaan opetuskielen mukaisesti suomen, ruotsin 

tai saamen kieltä. Huoltajan valinnan mukaan äidinkielenä voidaan opettaa myös romanikieltä, 

viittomakieltä tai muuta oppilaan äidinkieltä. 

Perusopetuslain 15.1 §:n mukaan kuntien on hyväksyttävä opetussuunnitelma erikseen suomen-

kielistä, ruotsinkielistä ja saamenkielistä sekä tarvittaessa muulla kielellä annettavaa opetusta 

varten. Valtioneuvoston hyväksymä tuntijakoasetuksen 8.4 § edellyttää lisäksi, että koulussa, 

jossa on saamelaisten kotiseutualueella asuvia oppilaita, tulee valinnaisena aineena olla saamen 

kieli. Koulussa, jossa saamenkielisille, romanikielisille ja vieraskielisille oppilaille opetetaan 

                                                           
233 Syrjintälautakunta 2008-25/Pe-2. 
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äidinkielenä oppilaan omaa äidinkieltä, tulee valinnaisena aineena olla ruotsin kieli tai suomen 

kieli. 

Lukiolain 6 §:n mukaan opetuskielenä voi olla saamen kieli. Lain 8 §:n mukaan äidinkielenä 

opetetaan oppilaan opetuskielen mukaisesti suomen, ruotsin tai saamen kieltä. Opetussuunnitel-

man hyväksyminen kuuluu lukiolain 11 §:n mukaan koulutuksen järjestäjälle. Opetussuunnitel-

ma on hyväksyttävä erikseen mm. saamenkielistä opetusta varten. 

4.2.4 Kielelliset velvollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa 

Perustuslain 19.3 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin 

säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Säännöksessä ei määritellä sosiaali- ja 

terveyspalvelujen järjestämistapaa, mutta hallituksen esityksen mukaan palvelujen järjestämista-

paan ja saatavuuteen vaikuttavat välillisesti myös muut perusoikeussäännökset, kuten yhdenver-

taisuus, syrjinnän kielto ja oikeus elämään.234  

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain tarkoituksena on 1 §:n mukaan 

edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään 

palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Lain 4.1 §:n mukaan sosiaalihuollon asiakkaalla on 

oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon sekä hyvään kohteluun ilman syrjintää. Lain mukaan 

asiakasta on kohdeltava siten, että hänen ihmisarvoaan ei loukata ja että asiakkaan vakaumusta ja 

yksityisyyttä kunnioitetaan. Sosiaalihuollossa on otettava huomioon asiakkaan toivomukset, mie-

lipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa (4.2 §). 

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeudesta käyttää suomen tai ruotsin kieltä, tulla kuulluksi ja saada 

toimituskirjansa suomen tai ruotsin kielellä sekä hänen oikeudestaan tulkkaukseen säädetään 

kielilaissa ja kuntien ja kuntayhtymien velvollisuudesta järjestää sosiaalihuoltoa suomen ja ruot-

sin kielellä säädetään sosiaalihuoltolain 40 §:ssä (6.6.2003/430). Kunnan tai kuntayhtymän on 

myös mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että Pohjoismaiden kansalaiset saavat tarvit-

tavan tulkkaus- ja käännösavun Pohjoismaisen kielisopimuksen mukaisesti. 

Saamen kielilain 32.3 §:ssä säädetään, että lain 2.1 §:ssä tarkoitettujen viranomaisten, eli myös 

Utsjoen kunnan, on noudatettava saamen kielilain säännöksiä sovellettaessa sosiaalihuollon asi-

                                                           
234 HE 309/1993 vp., 71. 
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akkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia ja potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia. 

Lainsäätäjä ei ole katsonut tarpeeksi ottaa lakiin omaa säännöstä oikeudesta käyttää saamen kiel-

tä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastilanteissa, sillä oikeus on turvattu saamen kielilain 4 ja 

12 §:n perusteella235. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Utsjoen kunnassa on saamelaisilla 

oikeus käyttää saamenkieltä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakastilanteissa, niin suullises-

ti kuin kirjallisestikin ja saada palvelut saamenkielellä. Oikeutta ei saa rajoittaa sillä perusteella, 

että saamelainen osaa myös suomea.  

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista säädetyn lain 5 §:ssä säädetään asiakkaan oi-

keudesta saada selvitys asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä eri vaihtoehdoista ja nii-

den vaikutuksista sekä muista asiaan vaikuttavista seikoista. Selvitys tulee antaa sillä tavoin, että 

asiakas ymmärtää riittävästi selvityksen sisällön ja merkityksen. Mikäli sosiaalihuollon henkilös-

tö ei hallitse asiakkaan käyttämää kieltä taikka asiakas ei aisti- tai puhevian tai muun syyn vuoksi 

voi tulla ymmärretyksi, on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkitsemisesta ja tulkin 

hankkimisesta. Asiassa, joka tulee vireille viranomaisen aloitteesta, on tulkitsemisesta ja kään-

tämisestä huolehdittava hallintolain 26 §:n mukaisesti.   

Kielellisiä oikeuksia on nähtävissä myös sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sää-

detyn lain 8 §:ssä, jossa on määräykset asiakkaan itsemääräämisoikeudesta ja osallistumisesta. 

Asiakkaan osallistuminen ja vaikuttaminen palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa ei onnis-

tu, mikäli hän ei kykene ymmärtämään puhuttua kieltä. Asiakkaan kuulemisesta ennen häntä 

koskevan päätöksen tekemistä säädetään hallintolaissa. Kunnan on huolehdittava sosiaalipalve-

luiden järjestämisestä, joita ovat sosiaalihuoltolan 17 §:n mukaisesti sosiaalityö, kasvatus- ja 

perheneuvonta, kotipalvelut, asumispalvelut, laitoshuolto, perhehoito, vammaisten henkilöiden 

työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta sekä toimenpiteet ela-

tusavun vahvistamiseksi.  

Lakia potilaan asemasta ja oikeuksista sovelletaan terveyden- ja sairaanhoitoa järjestettäessä (1 

§). Lain 3 §:ssä säädetään, että potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoi-

toon. Potilaan hoito on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan louka-

ta sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. Potilaan äidinkieli, hä-

                                                           
235 HE 46/2003 vp., 44. 
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nen yksilölliset tarpeensa ja kulttuurinsa on mahdollisuuksien mukaan otettava hänen hoidossaan 

ja kohtelussaan huomioon. 

Terveydenhuoltolain 6 §:ssä todetaan, että potilaan oikeudesta käyttää suomen tai ruotsin kieltä, 

tulla kuulluksi ja saada toimituskirjansa suomen tai ruotsin kielellä sekä hänen oikeudestaan 

tulkkaukseen näitä kieliä viranomaisissa käytettäessä säädetään kielilaissa ja oikeudesta käyttää 

saamen kieltä säädetään saamen kielilaissa.  Lisäksi Pohjoismaiden kansalaisilla on oikeus tarvit-

taessa käyttää omaa kieltään Pohjoismaisen kielisopimuksen mukaisesti.  

Saamelaiskäräjien lausunnossa oikeusministeriölle vuonna 2016 todetaan, että saamenkieliset 

palvelut sosiaali- ja terveystoimessa on toteutettu lähinnä kirjallisina palveluina kuten esitteinä. 

Saamelaiskäräjien mukaan oman kielen käyttämiseen hoitotilanteissa tulisi myös panostaa. 

Omakielisten palveluiden tarve korostuu erityisesti vanhustenhuollossa ja muistisairaiden ihmis-

ten palveluissa. Tutkimuksissa ja käytännössä on osoitettu, että ihmisen vanhetessa myöhemmin 

opitun kielen taito häviää ja ensimmäiseksi opittu kieli jää usein viimeiseksi kieleksi. Siksi saa-

melaiset vanhukset ja muistisairaat puhuvat usein ainoastaan saamea. Mikäli saamenkielisiä hoi-

tajia ei ole tarjolla joka työvuoroon, tarkoittaa se käytännössä sitä, että saamenkielinen vanhus ei 

voi kommunikoida kuin satunnaisesti omalla kielellään. Erityisesti muistisairaiden kohdalla ti-

lanne voi olla vaikea, koska usein saamenkieli on ainoa kieli, jolla muistisairas saamenkielinen 

vanhus osaa kommunikoida. Saamen kielilain toteutuminen riippuu siis kunnan palveluksessa 

olevan saamenkielisen ammattihenkilöstön määrästä. Ihmisten jokapäiväiseen elämään keskei-

sesti liittyvissä palveluissa, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa, on myös kulttuurintuntemuksel-

la suuri merkitys.236  

Jotta saamenkielilain palveluvelvoite toteutuu, on Utsjoen kunnan huolehdittava siitä, että sosi-

aali- ja terveydenhuollossa on jokaisessa vuorossa saamenkieltä osaavaa henkilökuntaa tai järjes-

tettävä tarvittaessa tulkkaus asiakastilanteisiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspisteissä on 

käytävä selkeästi ilmi asiakkaan oikeus käyttää saamen kieltä, ilman että asiakkaan tarvitse sitä 

erikseen tiedustella. Saamelaisilla on kotiseutualueellaan aina oikeus käyttää saamenkieltä sosi-

aalihuollon asiakastilanteissa ja saada sosiaalihuollon palveluita saamenkielellä. Saamen kielilain 

mukaan tämä edellyttää sitä, että viranomaisen on ensisijaisesti palkattava asianmukaisesti saa-

                                                           
236  Saamelaiskäräjät 2016, 3–4. 
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menkielen taitoista henkilökuntaa, tai tilanteissa joissa kielitaitoista henkilökuntaa ei ole saatavil-

la, on asiakkaalle järjestettävä tulkkaus.  

Syrjintälautakunnan päätöksestä 2008 ilmenee, että saamenkielisen väestön oikeus sosiaali- ja 

terveyspalveluihin äidinkielellään tulee saamelasten kotiseutualueella toteutua yhtäläisesti suo-

menkielisen väestön kanssa. Syrjintälautakunta oli katsonut Enontekiön kohdalla, että mikäli 

saamelaisten kotiseutualueen kunta ei kykene järjestämään palveluita yhdenvertaisesti suomen-

kielisten palveluiden kanssa, on se asiakkaan etnisestä taustasta johtuvaa syrjintää.237 

4.2.5 Kunnalliset liikelaitokset ja palvelujen yksityistäminen  

Saamen kielilain 17 §:n mukaan valtion liikelaitoksen sekä sellaisen palveluja tuottavan yhtiön, 

jossa valtiolla tai yhdellä ja useammalla saamelaisten kotiseutualueen kunnista on määräämisval-

ta, on saamelaisten kotiseutualueella annettava saamen kielilaissa edellytettyä kielellistä palvelua 

ja tiedotettava yleisölle myös saameksi. Jos toiminnan laatu on sellainen, että liikelaitos tai yhtiö 

ei varsinaisesti anna palvelua yleisölle, tai jos saamen kielen käyttämistä kokonaisuutena arvioi-

den voitaisiin pitää yhtiön kannalta kohtuuttomana, sen ei tarvitsisi käyttää saamen kieltä toi-

minnassaan. Säännös vastaa kielilain 24 §:ää eli esimerkiksi kunnan omistaman sähkö- tai vesi-

laitoksen on annettava hintatiedot myös saameksi. Valtion liikelaitoksen hoitaessa viranomais-

tehtävää on se samassa asemassa kuin mitä tässä laissa säädetään viranomaisesta.238  

Yksityisillä yhtiöillä, järjestöillä, säätiöillä ja henkilöillä ei ole yleistä velvollisuutta antaa palve-

lua eri kielillä. Saamen kielilain 18 §:n mukaan yksityiselle syntyy kielellinen palveluvelvolli-

suus tilanteissa, joissa julkisia tehtäviä siirretään yksityiselle. Jos julkinen hallintotehtävä on lail-

la tai lain nojalla säädetty saamelaisalueella yksityisen tehtäväksi, koskee sitä samat säädökset 

mitä saamen kielilaissa säädetään viranomaisesta. Tehtävän siirrosta päättävän viranomaisen on 

varmistettava, että tehtävää vastaanottava voi antaa palvelua saamen kielellä. Se tulee varmistaa 

myös muun kuin julkisen hallintotehtävän yksityistämisessä saamelaisten kotiseutualueella, jos 

tämän lain edellyttämän palvelutason ylläpitäminen sitä vaatii. Säännös vastaa sisällöltään kieli-

lain 25 §:ää.239  

                                                           
237 Syrjintälautakunta 2008-367/Pe-2. 
238 HE 46/2003 vp., 43. 
239 HE 46/2003 vp., 43. 
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4.2.6 Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto Utsjoella 

Saamen kielilain 26 §:n mukaan saamen kielen kääntämistä ja muita saamen kielilaissa säädetty-

jä tehtäviä varten saamelaiskäräjillä on saamelaisten kotiseutualueella saamen kielen toimisto.  

Saamen kielen toimistosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella Saamelaiskäräjistä 

(22.12.1995/1727). Asetuksen 3 §:ssä määritetään, että saamen kielen toimiston tehtävänä on 

huolehtia saamen kielilain mukaisten käännösten toimittamisesta eri viranomaisille ja laitoksille. 

Saamen kielen toimisto myös avustaa viranomaisia ja laitoksia saamen kielen taitoisten tulkkien 

hankkimisessa sekä avustaa viranomaisia ja laitoksia muissa saamen kielilaissa tarkoitetuissa 

tehtävissä ja seuraa saamen kielilain tavoitteiden toteutumista ja tekee tarvittaessa aloitteita saa-

men kielen käytön edistämiseksi. Utsjoen kunnan käännökset tehdään Saamelaiskäräjien Utsjoel-

la sijaitsevassa saamen kielen toimiston toimipaikassa, jota kautta myös saamenkielinen tulkkaus 

järjestetään.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Miten kunnan tulee voimassa olevan oikeuden mukaan toteuttaa kuntalaisten kielellisiä oikeuk-

sia? Tutkimus vastasi kysymykseen kolmen kysymyksen kautta. Ensimmäisenä tutkimuksessa 

selvitettiin mitä ovat kielelliset oikeudet lainsäädännössä. Kysymykseen ei ole selkeää vastausta, 

sillä kielellisiä oikeuksia on ripoteltuna useisiin erilaisiin säädöksiin. Toisen kysymyksen kautta 

tutkimuksessa selvitettiin kunnallisen itsehallinnon roolia kielellisten oikeuksien turvaajana. 

Kuntien rooli kielellisten oikeuksien turvaajana on suuri, sillä kuten Harjula & Prättälä kirjassaan 

toteavat, kunnat vastaavat tällä hetkellä suuresta osasta lakisääteisistä palveluista, kuten opetuk-

sesta, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja tuottamisesta. Myös maankäytön suunnitte-

lu ja kunnallistekniset palvelut kuuluvat kunnille.240 Kolmanteen kysymykseen, miten kunnan 

tulee huomioida kielelliset oikeudet yhdenvertaisuuden näkökulmasta, etsin vastausta esimerkki-

kunnan Utsjoen kautta. 

Perustuslain 17 §:n mukaan suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi, mutta perustuslaissa 

mainitaan lisäksi saamelaisten, romaneiden ja viittomakielisten oikeus ylläpitää ja kehittää omaa 

kieltään ja kulttuuriaan. Yleislait kuten kielilaki, saamen kielilaki ja viittomakielilaki sekä hallin-

tolaki sisältävät tarkkoja kielellisiin oikeuksiin ja viranomaisten velvollisuuksiin liittyviä norme-

ja. Hallintolaissa on omat säädöksensä myös tilanteisiin, jolloin muillakin kuin perustuslaissa 

määriteltyjen kielten puhujilla on erityisiä kielellisiä oikeuksia. Lisäksi viittauksia kielellisin oi-

keuksiin on myös erityislainsäädännössä. 

Kielelliset oikeudet ovat perustuslain 17 §:n mukaan eriasteisia riippuen siitä mikä on henkilön 

käyttämä kieli. Oikeuksiltaan vahvimmassa ryhmässä ovat kansalliskielet suomi ja ruotsi. Toi-

sessa ryhmässä ovat saamelaiset, romanit ja viittomakieltä käyttävät. Kolmas ryhmä muodostuu 

muista kielistä. Vaikka kieliryhmät ovat eriasteisia, niin suomen- ruotsin ja saamenkielen käyt-

täminen asioinnissa riippuu pitkälti siitä, missä kunnassa henkilö asioi eli mikä on kunnan kielel-

linen asema. Saamelaisilla oikeus on sidottu kunnallisessa toiminnassa saamelaisten kotiseutu-

alueeseen ja suomen- ja ruotsinkielisten kielellisten oikeuksien toteutumiseen vaikuttaa se, asioi-

ko henkilö kielilain mukaan yksi- vai kaksikielisessä kunnassa eli mikä on viranomaisen kieli.  

                                                           
240 Harjula & Prättälä 2015, 5. 
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Oikeus oman kielen käyttämiseen liittyy myös asian laatuun eli liittyykö asiointi kunnallisessa 

viranomaisessa omaan asiaan vai esimerkiksi kunnan yleiseen asiaan.  Tietyissä tapauksissa hen-

kilöllä on oikeus asioida omalla kielellään suullisesti ja kirjallisesti, joissakin tapauksissa hänellä 

on oikeus saada tulkkausta tai asiakirjakäännöstä asiassaan, mutta oikeus omaan kieleen voi to-

teutua myös tulkitsemisen ja selittämisen kautta, riippuen asiakkaan kielen asemasta lainsäädän-

nössä.  Muiden kuin perustuslaissa mainittujen kieliryhmien kielelliset oikeudet riippuvat asian 

laadusta, siitä tuleeko asia vireille viranomaisen aloitteesta ja kohdistuuko se välittömästi yksilön 

tai hänen huollettavansa perusoikeuksiin tai koskeeko asia viranomaisen hänelle asettamaa vel-

voitetta. 

Kuntalain 90.2 §:n hallintosääntöön lisätyn viittauksen kielellisiin oikeuksiin toivotaan edistävän 

kielilaissa ja muualla laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutumista kunnissa ja kuntayh-

tymissä, kaikissa niiden toimissa. Hallintosäännön viittaus kielellisiin oikeuksiin otettiin mu-

kaan, sillä sen toivottiin lisäävän kielilain tuntemusta ja kielellisten oikeuksien ottamista huomi-

oon riittävän aikaisessa vaiheessa. Kunnat voivat kielilain mukaan olla yksi- tai kaksikielisiä, 

mutta vaikeaa olisi löytää Suomesta sellaista kuntaa, jossa asuisi vain samaa äidinkieltä puhuvia 

henkilöitä, joten lainsäädännössä olevien kielellisten oikeuksien tunteminen on tärkeää kaikissa 

Suomen kunnissa.  

Yksikielisessä suomenkielisessä kunnassa asioivalla suomenkielisellä asiakkaalla on todennäköi-

sesti helppoa saada omakielistä palvelua sillä kunnilla on helppoa saada suomenkielistä työvoi-

maa niin hallinnolliseen työhön kuin tosiasialliseen hallintotoimintaan. Kielellisten oikeuksien 

toteutuminen on kuitenkin hyvä tunnistaa myös yksikielisissä kunnissa, sillä lainsäädännön mu-

kaan myös niillä on kielellisiin oikeuksiin liittyviä velvoitteita. Esimerkiksi viittomakielisillä on 

kielellisiä oikeuksia kaikissa Suomen kunnissa. Kielilain 20.3 § ja hallintolain 26 § velvoittaa 

myös yksikielisen kunnan antamaan pyynnöstä asianosaiselle maksuton virallinen käännös toi-

mituskirjasta sellaisessa asiassa, joka tulee vireille viranomaisen aloitteesta ja joka välittömästi 

kohdistuu asianosaisen tai hänen huollettavansa perusoikeuksiin tai joka koskee viranomaisen 

hänelle asettamaa velvollisuutta. Lisäksi erityislainsäädännön takaamat kielelliset oikeudet esi-

merkiksi terveydenhuollossa ja varhaiskasvatuslaissa eivät välttämättä pysähdy kuntarajoihin 

eivätkä kunnan kielelliseen asemaan. 
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Kuntaliitto on julkaissut verkkosivuillaan 1.2.2017 hallintosääntömallin241, jossa on otettu huo-

mioon kaksikielisten ja saamenkielisten kuntien vähimmäisvelvoitteet siitä miten kielelliset oi-

keudet kunnan hallintosäännössä tulisi ottaa huomioon. Hallintosääntömalli ottaa huomioon vain 

kielilain ja saamen kielilain mukaiset velvollisuudet eli se jättää ulkopuolelle muun lainsäädän-

nön kautta tulevat velvoitteet.  Kuntien olisi kuitenkin hyvä perehdyttää henkilöstönsä myös eri-

tyislainsäädännössä ja yleislaissa, erityisesti hallintolaissa, oleviin asiakkaiden kielellisiin oike-

uksiin. Kielellisten oikeuksien tunnistaminen pelkästään hallinnollisessa päätöksenteossa ei ole 

riittävä, vaan kielelliset oikeudet koskevat myös tosiasiallista hallintotoimintaa kuten sairaanhoi-

toa ja sosiaalihuoltoa sekä opetusta. 

Utsjoen kunta sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella, jossa viranomaisella on saamen kielilain 

mukaan erityinen velvollisuus huolehtia julkisten palvelujen saatavuudesta saamen kielellä. Oi-

keus omaan kieleen on lain mukaan asiakkaalla. Saamenkielisten tulisi lain mukaan saada asioi-

da saamen kielellä saamelaisten kotiseutualueella, mutta koska saamenkielentaitoista henkilöstöä 

ei ole riittävästi, ei asiointi käytännössä aina toteudu asiakkaan kielellä, vaan kunnan henkilöstön 

kielellä eli käytännössä suomen kielellä. Saamen kielilain tuntemus kunnan asukkaiden keskuu-

dessa on vähäistä, joka johtaa siihen, että asiakas ei kaikissa tilanteissa huomaa vaatia omakielis-

tä palvelua.  

Kielitaitoisen henkilökunnan puuttumisen lisäksi raportissa saamen kielen käytöstä 2012–2015 

nousi esille myös kuntien henkilöstön242 puutteellinen ymmärrys saamen kielilainsäädännöstä ja 

siitä, miten asiakkaalle turvataan oikeus käyttää omaa kieltään, saamea. Utsjoen kunnan olisi 

tärkeää vahvistaa saamen kielilain tuntemusta henkilöstön keskuudessa, jotta kielilain keskeinen 

tavoite, eli saamelaisten oikeus käyttää omaa kieltään virallisissa yhteyksissä yhdenvertaisesti 

suomen kielen kanssa, ilman että siihen tarvitsee erikseen vedota, toteutuisi myös käytännössä.  

Lainsäätäjän tahtona saamen kielilakia säätäessä on ollut, että kielellisiä oikeuksia ei tarvitse 

edistää sanktioiden avulla, vaan myönteisen kielellisen ilmapiirin luomiselle, virkamiesten ja 

muun henkilöstön saamen kielen taidon parantamisella sekä saamen kieleen käyttöön motivoin-

nilla. Lainsäädäntö ei kykene yksin turvaamaan saamenkielisten oikeuksien toteutumista, vaan 

saamelaisalueen kunnilla on velvollisuus valvoa lain noudattamista toimipaikoissaan sekä edistää 

                                                           
241 Kuntaliitto 2017. 
242 Raportissa kysely oli tehty saamelaisalueen kaikkien kuntien henkilölle, eikä Utsjoen kunnan henkilön vastauksia 
ole saatavilla erikseen.  
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kielitaitoisen henkilökunnan saatavuutta esimerkiksi kielikoulutuksen kautta, mutta myös myön-

teisen asenneilmapiirin luomisen ja kielen käyttöön motivoimisen kautta. Myönteinen asenneil-

mapiiri henkilökunnan keskuudessa kannustaisi myös asiakkaita saamen kielen käyttämiseen 

asioimisessa. 

Saamen kielilakia ollaan muuttamassa. Tätä kirjoittaessa 8.10.2017 hallituksen esitys saamen 

kielilain muuttamiseksi on valiokuntalausunnoilla. Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen 

4.5.2017 ja esityksen tavoitteena on tarkistaa saamen kielilaki, jotta se vastaa tulevan maakunta-

uudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksen aiheuttamia muutoksia ja 

varmistaa kielellisten oikeuksien toteutuminen saamen kielen osalta myös näiden muutosten jäl-

keen. Lisäksi saamen kielilakiin tehdään teknisiä korjauksia, esimerkiksi viittaussäännökset lain-

säädäntöön ja viranomaisiin päivitetään ajan tasalle. Samalla saamen kielilaki täsmennetään kos-

kemaan myös maakuntia, sillä kuntien nykyiset kielelliset velvollisuudet tulevat koskemaa myös 

maakuntia. 243 Kielilain päivityksestä ei ole vielä hallituksen esitystä, mutta todennäköisesti sii-

henkin tehdään korjaukset tulevaa maakuntauudistusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä-

misuudistusta silmälläpitäen.  

                                                           
243 HE 44/2017 vp., 7. 
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