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Toimituskirjasta on oikeus saada virallinen käännös
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KANTELU
Kantelija arvosteli 22.1.2007 päivätyssä kirjeessään Maanmittauslaitoksen maanmittaustoimiston
palveluksessa olevan toimitusinsinöörin menettelyä yksityistietoimituksessa nro xxx. Xxx:n kaupungin xxx kylässä vuonna 2005 suoritetussa toimituksessa oli perustettu tilalle xxx tieoikeus olemassa
olleeseen tiehen muun muassa kantelijan tilan xxx alueelle.
Kantelija kertoi muun muassa seuraavan.
1. Asian käsittelykieli. Toimitusinsinööri oli tiedustellut 4.10.2005 toimituskokouksessa, ymmärsivätkö läsnä olleet asianosaiset ruotsia ja voitiinko sitä käyttää. Kantelija oli myöntynyt
sillä ehdolla, että toimituksessa puhuttiin yleiskieltä. Läsnä olleet toimitusinsinööri mukaan lukien olivat kuitenkin puhuneet paikallista murretta, joka on vaikeaselkoista sitä osaamattomalle.
Toimituskokouksessa 14.10.2005 oli ollut läsnä asianosaisena myös Kantelijan vaimo, joka
ei ymmärtänyt ruotsia. Kirjoituksen mukaan Toimitusinsinööri oli ilmoittanut, että toimituksen
kieleksi oli päätetty ruotsi eikä suomea voitu käyttää. Kantelijan käsityksen mukaan näin ei
voitu menetellä, koska perustuslain mukaan jokaisella on oikeus käyttää viranomaisessa
omassa asiassaan omaa kieltään. Kun Kantelijan vaimo oli puhunut suomea, toimitusinsinööri
oli vastannut hänelle kirjoituksen mukaan yliolkaisesti suomeksi. Kantelija katsoi, että puheenvuorot olisi tullut sellaisenaan tulkata suomeksi.
3
RATKAISU
3.1
Asian käsittelykieli
3.1.1
Tapahtumatietoja
Toimitusinsinöörin selvityksen mukaan yksityistietoimituksen valmisteluvaiheessa väestötietorekisteristä oli todettu, että asianosaisissa oli sekä ruotsin- että suomenkielisiä. Toimituksesta oli tiedotettu kielilain 19 §:n 3 momentin mukaisesti kaksikielisillä kutsukirjeillä.
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Toimituspöytäkirjan 1 §:n mukaan toimitusmiehet olivat päättäneet alkukokouksessa, että toimituksen käsittelykieli oli ruotsi. Kaikki läsnä olleet asianosaiset olivat ilmoittaneet omaksi kielekseen
ruotsin tai ymmärtävänsä ruotsia. Toimituspöytäkirjan 1 §:ään oli lisäksi merkitty, että kaikki esille
tulevat asiat selitetään pyydettäessä myös suomeksi.
Alkukokouksessa Kantelija oli ilmoittanut ymmärtävänsä yleisruotsia. Toimitusinsinööri kertoi selvityksessään, että Kantelijaa oli kehotettu huomauttamaan, jos jotain olisi jäänyt epäselväksi, jotta
hän olisi voinut tulkita epäselväksi jääneen asian tälle. Kantelija totesi vastineessaan, että hän ei
muistanut tällaista sanotun. Hän kertoi sen sijaan ilmoittaneensa, että hän hyväksyi ruotsin kielen
käytön, jos käytettiin yleiskieltä eikä paikallisia murteita. Kantelijan mukaan pyyntöä ei ollut noudatettu. Toimitusinsinöörin mukaan Kantelija ei ollut huomauttanut toimituksen aikana, että hän ei olisi
ymmärtänyt, mitä toimituksessa oli puhuttu.
Toimitusinsinööri oli tulkinnut hänelle 13.10.2005 saapuneen Kantelijan ja Kantelijan vaimon kirjeen
niin, että toimituksen käsittelykieli olisi ollut vaihdettava suomeksi toimituksen loppukokouksessa.
Koska loppukokouksessa läsnä olleista asianosaisista enemmistö oli ollut ruotsinkielisiä, Toimitusinsinööri oli ilmoittanut Kantelijan vaimolle, ettei käsittelykieltä vaihdeta suomeksi. Toimitusinsinöörin
mukaan Kantelijan vaimoa ei ollut kielletty käyttämästä omaa kieltään suomea loppukokouksessa.
Toimitusinsinööri kertoi, että loppukokouksessa ei ollut tulkattu kaikkia pitkiä puheenvuoroja suomeksi. Hän oli kuitenkin selostanut suomeksi kaikki toimituksen lopputulokseen vaikuttavat asiat,
päätökset ja niiden perustelut sekä asiat, jotka koskivat Kantelijan vaimon oikeutta, etua tai velvollisuutta. Nämä viranomaisen suulliset lyhennetyt käännökset olivat saattaneet vaikuttaa yliolkaisilta,
mikä Toimitusinsinöörin mukaan ei kuitenkaan ollut tarkoitus.
Toimitusinsinööri kertoi ilmoittaneensa, että Kantelijan vaimolla oli oikeus saada virallinen käännös
pöytäkirjasta, mutta käytäntönä maanmittaustoimituksissa on ollut, että korvauksetta lähetetään
yksi pöytäkirja kiinteistöä kohden samalle kotitaloudelle. Aviopuolisoiden oli katsottu voivan keskenään tulkata pöytäkirjan.
Toimituspöytäkirjan 11 §:ään oli merkitty, että Kantelijan vaimo oli vaatinut kielilain mukaan saada
pöytäkirjan suomeksi käännettynä. Selvityksen mukaan vaatimuksesta Kantelijalle oli lähetetty ruotsinkielinen pöytäkirja ja Kantelijan vaimolle virallinen käännös pöytäkirjasta maksutta.
3.1.2
Oikeusohjeita
Perustuslain 17 §:n 2 momentin mukaan jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla.
Kielilain (423/2003) 10 §:n 1 momentin mukaan valtion viranomaisessa ja kaksikielisessä kunnallisessa viranomaisessa jokaisella on oikeus käyttää suomea tai ruotsia. Viranomaisen on lisäksi järjestettävä asiassa kuultavalle mahdollisuus tulla kuulluksi omalla kielellään, suomeksi tai ruotsiksi.
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Kielilain 12 §:n 1 momentin mukaan hallintoasian käsittelykielenä on kaksikielisessä viranomaisessa
asianosaisen kieli. Jos asianosaiset ovat erikielisiä tai jos kaikki asianosaiset eivät asian vireille tullessa ole viranomaisen tiedossa, viranomainen päättää käytettävästä kielestä asianosaisten oikeutta ja etua silmällä pitäen.
Kielilain 18 §:ssä on säädetty oikeudesta tulkkaukseen. Pykälän 1 momentin mukaan jos jollakulla
on lain mukaan oikeus käyttää omaa kieltään, mutta viranomaisen kieli tai asian käsittelykieli on toinen, viranomaisen on järjestettävä maksuton tulkkaus, jollei se itse huolehdi tulkkauksesta.
Kielilain 19 §:n 1 momentin mukaan tuomio, päätös ja muu viranomaisen 12—17 §:n mukaisessa
asiassa annettava asiakirja laaditaan asian käsittelykielellä. Saman lain 20 §:n 1 momentin mukaan
jos haastehakemus, tuomio, päätös, pöytäkirja tai muu asiakirja on laadittu toisella kuin asianosaisen kielellä, valtion viranomaisen ja kaksikielisen kunnallisen viranomaisen on, jollei 2 momentista
muuta johdu, annettava asianosaiselle pyynnöstä maksuton virallinen käännös näistä asiakirjoista
siltä osin kuin asia koskee hänen oikeuttaan, etuaan tai velvollisuuttaan.
Hallintolain (434/2003) 9 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja
ymmärrettävää kieltä.
3.1.3
Kannanotto
Toimitusmiehet olivat päättäneet alkukokouksessa, että toimituksen käsittelykieli on ruotsi. Yhdeksän kymmenestä läsnä olleesta asianosaisesta oli ilmoittanut äidinkielekseen ruotsin ja Kantelija oli
ilmoittanut ymmärtävänsä yleisruotsia. Toimitusta valmisteltaessa Kantelijan väestörekisteriin merkityksi äidinkieleksi oli todettu ruotsi. Toimituksen hakijan äidinkieli oli ruotsi.
Saadun selvityksen perusteella katson, että toimitusmiehet olivat päättäneet toimituksen käsittelykielestä kielilain 12 §:n 1 momentin säännösten mukaisesti.
Asian käsittelykielestä riippumatta asianosaisella on kielilain 10 §:n mukainen oikeus käyttää joko
suomea tai ruotsia. Viranomaisen tehtävänä on selvittää, kumpaa kieltä asianosainen haluaa käyttää.
Kantelija kertoi, että hän oli ilmoittanut hyväksyvänsä toimituksessa ruotsin kielen käytön, mikäli
käytettiin yleiskieltä. Kantelijan mukaan toimitusinsinööri ja asianosaiset olivat kuitenkin puhuneet
vaikeaselkoista paikallista murretta. Toimitusinsinööri kertoi, että Kantelija ei ollut huomauttanut toimituskokouksissa, että hän ei olisi ymmärtänyt, mitä toimituksessa oli puhuttu, vaikka häntä oli neuvottu tarvittaessa näin menettelemään. Kantelija ei ole muistanut näin sanotun.
Hallintolakia koskevan hallituksen esityksen (HE 72/2002 vp, s. 59) perustelujen mukaan hallintolain
7 §:n 1 momentissa mainittuihin asiallisen, selkeän ja ymmärrettävän kielen vaatimuksiin kuuluu sellainen ilmaisutapa, jonka perusteella hallinnon asiakkaan voidaan olettaa yksiselitteisesti ymmärtävän asian sisällön ja saavan siitä asian laatuun nähden riittävästi selkoa. Säännös edellyttää esitystavalta sekä kielellistä selkeyttä että sisällöllistä ymmärrettävyyttä.
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Tämä selkeän ja ymmärrettävän kielenkäytön vaatimus koskee viranomaista ja se on asian asianmukaisen käsittelyn edellytys. Tarvittaessa viranomainen voi kiinnittää myös asianosaisten huomiota
heidän käyttämänsä kielen selkeyteen ja ymmärrettävyyteen, jotta asia tulee riittävästi selvitetyksi
ja vältytään virheellisiltä tulkinnoilta. Viranomainen voi esimerkiksi pyytää asianosaista selventämään
lausumaansa. Viime kädessä asian käsittelyn selvyydestä vastaa viranomainen.
Kantelijan ja toimitusinsinöörin näkemykset tapahtuneesta ovat osin poikenneet toisistaan. Katson,
että käytettävissäni olleen selvityksen perusteella asiassa ei ole voitu tältä osin osoittaa oikeusasiamiehen toimenpiteitä edellyttävää toimitusinsinöörin lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden
laiminlyöntiä.
Oikeutta tulkkaukseen koskevan kielilain 18 §:n 1 momentin tarkoituksena on varmistaa, että yksityishenkilön oikeus käyttää omaa kieltään tai valitsemaansa kieltä 10 §:n mukaan toteutuu myös
silloin, kun asian käsittelykieli on toinen kuin hänen kielensä. Kielilakia koskevan hallituksen esityksen (HE 92/2002 vp, s. 80) perustelujen mukaan säännöksestä ei kuitenkaan seuraa oikeutta vaatia
ulkopuolisen tulkin kutsumista, jos tulkkaus on mahdollista järjestää viranomaisen omin voimin.

Kielilain 10 §:n 1 momentin mukaisesti Kantelijan vaimolla oli oikeus käyttää toimituksessa suomea.
Loppukokouksessa, jossa Kantelijan vaimo oli läsnä, ei ollut tulkattu kaikkia pitkiä puheenvuoroja
suomeksi. Kantelija on katsonut, että puheenvuorot olisi tullut sellaisenaan tulkata suomeksi. Toimitusinsinööri on kertonut, että hän oli selostanut suomeksi kaikki toimituksen lopputulokseen vaikuttaneet asiat, päätökset ja niiden perustelut sekä muuten asiat, jotka koskivat Kantelijan vaimon oikeutta, etua tai velvollisuutta.
Kielilakia koskevan hallituksen esityksen perustelujen (HE 92/2002, s. 80) mukaan erikielisten asian
osapuolten välisessä tulkkauksessa viranomaisen velvollisuus huolehtia tulkkauksesta ei kaikissa
tapauksissa vaadi täydellistä tulkkausta sanasta sanaan, ellei tämä asian laatu ja ymmärrettävyys
huomioon ottaen ole välttämätöntä. Tulkkauksen laajuuden on kuitenkin oltava riittävä siten, ettei
osapuolen oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja hyvään hallintoon, hänen asianosaisasemansa ja -oikeutensa suhteessa muihin asianosaisiin eivätkä hänen oikeutensa tai etunsa muuten
vaarannu siitä syystä, ettei hänen oma kielensä ole asian käsittelykieli.
Kantelun ja saadun selvityksen perusteella ei ole ilmennyt aihetta epäillä, että toimitusinsinööri olisi
tulkkauksessa menetellyt lainvastaisesti tai laiminlyönyt velvollisuuksiaan.
Toimituspöytäkirja oli laadittu asian käsittelykielellä ruotsilla ja toimitusinsinööri oli ilmoittanut Kantelijan vaimolle tämän oikeudesta saada pöytäkirjasta virallinen käännös. Toimitusinsinööri oli kuitenkin
todennut, että käytäntönä on, että korvauksetta lähetetään yksi pöytäkirja kiinteistöä kohden samalle kotitaloudelle, koska aviopuolisoiden oli katsottu voivan keskenään tulkata pöytäkirjan. Kantlijoiden vaatimuksesta Kantelijalle oli lähetetty ruotsinkielinen pöytäkirja ja Kantelijan vaimolle virallinen
käännös pöytäkirjasta kiinteistönmuodostamislain 191 §:n mukaisesti.
Totean, että kiinteistönmuodostamislain 17 §:n 1 momentin mukaan asianosainen toimituksessa on
hakija ja muu henkilö, jonka oikeutta toimitus välittömästi koskee. Vastaavansisältöinen säännös
sisältyy yksityisistä teistä annetun lain 39 §:n 2 momenttiin.
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Kielilain 20 §:n 1 momentin mukaan jos pöytäkirja tai muu lainkohdassa tarkoitettu asiakirja on laadittu toisella kuin asianosaisen kielellä, valtion viranomaisen ja kaksikielisen kunnallisen viranomaisen on riita- ja hakemusasioita lukuun ottamatta annettava asianosaiselle pyynnöstä maksuton virallinen käännös näistä asiakirjoista siltä osin kuin asia koskee hänen oikeuttaan, etuaan tai velvollisuuttaan.
Katson, ettei maanmittaustoimituksen asianosaisen kielilain 20 §:n 1 momentin mukaista oikeutta
saada pyynnöstä maksuton virallinen käännös toimituspöytäkirjasta voida rajoittaa sillä perusteella,
että asian käsittelykielellä laadittu pöytäkirja on toimitettu samassa taloudessa asuvalle kiinteistön
toiselle osaomistajalle, jonka käyttämä kieli on ollut sama kuin toimituksen käsittelykieli. Toimituspöytäkirjan tulkkausta ei voida jättää toisen erikielisen asianosaisen varaan, vaan asianosaiselle on
annettava virallinen käännös pöytäkirjasta kielilain 20 §:n 1 momentissa säädettyjen edellytysten
täyttyessä.
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TOIMENPITEET
Kantelijan vaimolle oli toimitettu virallinen käännös toimituspöytäkirjasta. Tämän huomioon ottaen
katson, ettei asia edellytä puoleltani muuta toimenpidettä kuin että saatan toimitusinsinöörin tietoon
edellä kohdassa 3.1 esittämäni käsityksen viranomaisen velvollisuudesta toimittaa asianosaiselle
virallinen käännös pöytäkirjasta.

