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Enligt 35 § i språklagen ska det allmänna i enlighet med grundlagen tillgodose landets finsk
språkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder 
(1 mom.). 

Bedömning 

En kvalitetsrekommendation verkar vara en utredning, ett beslut eller annan liknande text av 
den karaktär som avses i 32 § 3 mom. i språklagen och vars översättning i sin helhet till svens
ka inte är en absolut skyldighet. Publiceringen av sådana här handlingar medför enligt bestäm
melsens motivering "inte att detta behöver ske i samma form eller omfattning på både finska 
och svenska, om inte något annat följer av sakens natur" (RP 92/2002 rd, s. 98). Den som pub
licerar texten har således prövningsrätt vid bedömningen av en översättning av texten i sin hel
het fordras, men både det finskspråkiga och det svenskspråkiga behovet av information ska 
tillgodoses. Språklagen verkar inte innehålla någon bestämmelse som de facto gäller 
beredningen i fråga om en sådan handling som avses i 32 §. Annat gäller för publicering av 
författningar och för lagberedning (30 och 31 § i språklagen). 

Enligt min uppfattning är även bestämmelserna i 1 7 § 2 mom. i grundlagen och det innehålls
mässigt till många delar motsvarande 3 5 § 1 mom. i språklagen relevanta när beredningen av 
kvalitetsrekommendationen bedöms. I motiveringen till den bestämmelse i regeringsformen 
som föregick grundlagen konstateras det att "[ s ]tadgandet förutsätter vid sidan av denna for
mellt jämställda behandling av språken också att den faktiska jämlikheten mellan den finsk
och svenskspråkiga befolkningen tryggas." (RP 309/1993 rd, s. 69). Dessutom ska 14 § 4 mom. 
i grundlagen tas i beaktande, vilket förpliktigar det allmänna att främja den enskildes möjlighe
ter att delta i samhällelig verksamhet. Till de grundläggande språkliga rättigheterna hör också 
rätten till politisk och samhällelig delaktighet på den enskildes språk (Hallberg et al. Perusoi
keudet, 2011, s. 634). Riksdagens biträdande justitieombudsman har i fråga om deltagande 
i beslutsfattande i miljöfrågor beträffande grundläggande rättigheter konstaterat, att korrekt 
förverkligande av möjligheter att delta och påverka är möjligt bara då när personen de facto 
kan få tillräckligt med information på ett språk som han eller hon förstår (riksdagens biträdande 
justitieombudsmans avgörande 29.1.2007 dnr 1007/4/05). 

K valitetsrekommendationen är ett viktigt styrande verktyg för tillhandahållande av service som 
riktar sig till äldre, även om den inte är en författning eller en i övrigt bindande rättsnorm. Det
ta framgår av motiveringen till den s.k. äldreomsorgslagen, där det bland annat sägs att "Ett 
annat viktigt verktyg för informationsstyrning är den kvalitetsrekommendation som gäller vård 
och tjänster för äldre" (RP 160/2012 rd, s. 16). I motiveringarna konstateras också: "Effekterna 
av dem har emellertid de facto också utsträckt sig till beslutspraxis hos myndigheter som över
vakar verksamheten och hos domstolarna" (s. 53). 

Möjligheten att framföra kommentarer utifrån det svenskspråkiga utkastet till kvalitetsrekom
mendationen har ordnats och information om detta har funnits på ministeriets webbplats samt 
meddelats klaganden separat. Den svenskspråkiga översättningen har gjorts efter det att 
klaganden har efterlyst den hos social- och hälsovårdsministeriet. Möjligheten att kommentera 
utkastet på finska har varat i två veckor och en dag. Den svenskspråkiga diskussionen på webb
forumet Dinåsikt har varit öppen i en vecka och två dagar. 

Jag anser att ett mer befogat förfarande än det som läggs fram i avsnittet om händelseförloppet 
med hänsyn till de grundläggande språkliga rättigheterna och karaktären hos kvalitetsrekom
mendationen, som anknyter till rätten till social trygghet enligt 19 § i grundlagen, skulle ha va
rit att publicera det svenskspråkiga utkastet i sin helhet samtidigt som det finskspråkiga utkas-
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tet publicerades och att i samband med detta ge såväl den finskspråkiga som den svenskspråki
ga allmänheten samt intressentgrupperna möjlighet att kommentera utkastet. Eftersom till sa
ken hörande bestämmelser ger dem som tillämpar dem prövningsrätt och eftersom det 
svenskspråkiga utkastet till kvalitetsrekommendation har publicerats och har kunnat kommen
teras, konstaterar jag att det inte finns orsak att misstänka ett lagstridigt förfarande i ärendet. 

På grund av vad som anförts ovan har klagomålet inte föranlett några åtgärder från min sida. 
Jag sänder ändå kopior på klagomålet och på detta svar till social- och hälsovårdsministeriet för 
kännedom och justitieministeriet för kännedom och eventuella åtgärder. 

� 
Biträdande justitiekansler Kimmo Hakonen 

t�I-J;lt� 
Äldre justitiekanslerssekreterare Laura Pyökäri 
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