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Tausta ja tarkoitus
1. tammikuuta 2010 Ruotsissa astui voimaan laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (SFS 2009:724). Lain kolme peruskohtaa antavat kansallisille vähemmistöille oikeuden saada tietoa,
kulttuurin ja kielen suojaa sekä osallistumis- ja vaikuttamisoikeutta.
Upplands Väsbyn kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen 1.
tammikuuta 2010. Se asettaa kunnalle erityisiä velvoitteita koskien
suomen kieltä. Vähemmistöjä koskevan toimintaperiaatteen tavoitteena on tiedottaa Upplands Väsbyn kunnan lähestymistavasta
koskien kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä. Vähemmistöjä
koskevaa toimintaperiaatetta tulee soveltaa kaikissa johtokunnissa,
lautakunnissa, valiokunnissa ja niiden toimipisteissä kunnan alueella.

Kansallisia vähemmistöjä koskevan
toimintaperiaatteen tavoite
Vähemmistöjä koskevan toimintaperiaatteen tavoitteena on tarjota
suojaa kansallisille vähemmistöille ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa asioihin. Tavoitteena on myös tukea ja elvyttää historiallisia vähemmistökieliä. Kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien
henkilöiden tulee voida käyttää äidinkieltään ja kehittää omaa kulttuuri-identiteettiään. Upplands Väsbyn kunnan tulee levittää tietoa
kansallisista vähemmistöistä ja heidän oikeuksistaan suurelle yleisölle
ja kunnan henkilökunnalle. Tavoitteet perustuvat lakiin kansallisista
vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (SFS 2009:724).

Ruotsin viisi tunnustettua
kansallista vähemmistöä

Historialliset
vähemmistökielet

■ Juutalaiset
■ Romanit
■ Ruotsinsuomalaiset
■ Tornionlaaksolaiset
■ Saamelaiset - myös
alkuperäiskansa

- Jiddiš
- Romani chib
- Suomi
- Meänkieli
- Saame

Kukin saa itse päättää kansalliseen vähemmistöön kuulumisestaan
ja siitä, haluaako yhteiskunnan vähemmistölle tarjoamaa suojaa ja
tukea. Kuuluminen kansalliseen vähemmistöön perustuu siis yksilön omaan identiteettiin ja etnisiin juuriin.

Näin saavutamme tavoitteemme
Tiedotus ja kohtelu
■ Upplands Väsbyn kunnan on lain mukaan tiedotettava kansallisia vähemmistöjä heidän oikeuksistaan. Tämä tehdään muun muassa kunnan kaikkien tiedotuskanavien välityksellä, esimerkiksi kunnan
kotisivun kautta. Vähemmistölakiin liittyviä lehtisiä ja kansallisia vähemmistöjä koskevia esitteitä ja julisteita
tulee olla tarjolla kullakin vähemmistökielellä.
■ Kuntalaisen tulee tuntea saavansa hyvää palvelua ja kunnioitusta ollessaan yhteydessä kunnan Väsby
Direkt -asiakaskeskukseen.
■ Kuntalaisella on halutessaan oikeus käyttää suomen kieltä yhteyksissään kuntaan. Jos joku henkilökunnasta osaa meänkieltä tai saamea, kuntalaisen tulee voida asioida myös näillä kielillä.
■ Kunnan tulee nostaa esille suomenkielisen henkilökunnan tarve työhönotossa.
Vaikutusvalta ja osallisuus
■ Upplands Väsbyn kunnan tulee antaa kansallisille vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa heitä
koskeviin asioihin. Kunnan tulee myös järjestää mahdollisuuksien mukaan neuvonpitoja kansallisten vähemmistöjen edustajien kanssa. Neuvonpidon tulee tapahtua niiden kansallisten vähemmistöjen
kanssa, jotka sitä pyytävät.
Oman kulttuurin edistäminen
■ Upplands Väsbyn kunnan tulee auttaa vähemmistöjä säilyttämään ja kehittämään kulttuuriaan
ja kieltään.
Oikeus esikoulutoimintaan vähemmistökielellä
■ Lapsella on oikeus kokonaan tai osittain suomenkieliseen esikoulutoimintaan, mikäli hänen
huoltajansa sitä pyytää. Kunta varmistaa, että suomenkielistä esikoulutoimintaa tarjotaan sitä haluaville,
ja tiedottaa tästä asianmukaisesti.
Oikeus saada vanhustenhuoltoa vähemmistökielellä suomeksi
■ Kunnan on pyydettäessä pystyttävä tarjoamaan täysin tai osittain suomenkielistä vanhustenhuoltoa. Sama pätee, mikäli joku henkilökunnasta osaa meänkieltä tai saamea.

Vähemmistöjä koskevasta toimintaperiaatteesta vastaava henkilö
Kunnan kehitysjohtaja vastaa siitä, että toimintaperiaate on ajan tasalla, tiedossa
ja saatavilla kunnan sisäisellä ja ulkoisella sivustolla. Hän vastaa myös toimintaperiaatteen laatimisesta ja päivittämisestä. Kunkin toiminta-alueen päällikkö
vastaa siitä, että henkilökunta tuntee toimintaperiaatteen sisällön ja noudattaa
ja seuraa sitä.
Tehtävät ja vastuut
Vähemmistöjä koskeva toimintaperiaate koskee koko kuntaa. Siksi kaikkien
tulee noudattaa sitä.

Vähemmistöjä koskevaan toimintaperiaatteeseen liittyviä asiakirjoja
■ Upplands Väsbyn kunnan yhdenvertaista kohtelua koskeva toimintaperiaate
■ Upplands Väsbyn kunnan henkilöstöä koskeva toimintaperiaate
■ Upplands Väsbyn laatua koskeva toimintaperiaate
■ Tasa-arvoista Upplands Väsbyä koskeva strategia
■ Lasten oikeuksia koskeva tarkistuslista Upplands Väsbyn kunnassa
■ Kansalliset vähemmistöt esikoulussa ja koulussa (Ruotsin opetushallitus)
■ Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (SFS 2009:724).
■ Koululaki (2010:800)
■ Kirjastolaki (2013:801)
■ Sosiaalipalvelulaki (2009:726)
■ Kielilaki (2009:600)
■ Yhdistyneiden Kansakuntien lapsia koskeva yleissopimus
■ Yhdistyneiden Kansakuntien alkuperäiskansoja koskeva yleissopimus
■ Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva
puiteyleissopimus
■ Euroopan neuvoston alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä koskeva
eurooppalainen peruskirja

Tutustu toimintaperiaatteeseen kokonaisuudessaan täällä –
www.upplandsvasby.se/minoritetspolicy
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■ Kunnanvaltuusto päättää vähemmistöjä koskevasta toimintaperiaatteesta.
■ Kaikki lautakunnat ja valiokunnat vastaavat siitä, että vähemmistöjä koskevaa toimintaperiaatetta noudatetaan ja seurataan.
■ Kaikki kunnan rahoittamat tahot vastaavat siitä, että vähemmistöjä koskeva toimintaperiaate on hyvin ankkuroitu organisaation rakenteisiin.

