
 
 
KRUUNUPYYN KUNNAN KIELISÄÄNTÖ 
 
 
Kunnanvaltuuston 17.6.2010 § 40 hyväksymä             
Voimaantulo 
 
 
 
Kruunupyyn kunnan on huolehdittava siitä, että sen henkilöstöllä on riittävä kielitaito 
viranomaistehtävien hoitamiseksi kielilaissa (423/2003) ja muussa lainsäädännössä 
asetettujen vaatimusten mukaisesti. 
 
Kielilain lisäksi Kruunupyyn kunnan on virkoja ja toimia täytettäessä noudatettava tämän 
kielisäännön periaatteita. 
 
 
1 §. Kruunupyyn kunnan viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden ruotsin ja suomen 

kielitaitovaatimukset on jaettu neljään eri tasoon. 
 

Taso I 
Hyvät taidot suullisesti ja kirjallisesti käyttää sekä ruotsia että suomea. 
 
Taso II 
Hyvät taidot suullisesti ja kirjallisesti käyttää ruotsia ja hyvät suulliset taidot 
käyttää suomea. 
 
Taso III 
Tehtävään riittävät taidot suullisesti käyttää ruotsia ja suomea. 
 
Taso IV 
Ei muodollisia kielitaitovaatimuksia. 
 
 
Yllämainittuihin kielitaitotasoihin kuuluvat esimerkiksi seuraavat virat ja toimet: 
 
Taso I 
Johtava viranhaltija kuten kunnanjohtaja, kunnansihteeri, kunnankamreeri, 
sivistyspäällikkö, päivähoitopäällikkö, tekninen päällikkö, sähkölaitosjohtaja ja 
henkilöstösihteeri, sekä asiakaspalvelussa työskentelevät kuten maatalous-
sihteeri, koulukuraattori, kurssisuunnittelija, kansalaisopiston rehtori, osasto-
sihteeri, psykologi, päivähoidonohjaaja, ympäristösihteeri, rakennusmestari, 
tiemestari, mittausteknikko, rakennusinsinööri, rakennustarkasta, kirjasto-
päällikkö, kulttuuri- ja vapaa-ajanohjaaja. 
 
Tämän tason kielitaitovaatimus vahvistetaan viran tai toimen pätevyysehtona. 
 
Taso II 
Virka- tai toimihenkilö, jota ei lasketa kuuluvaksi tasoon I ja joka jatkuvasti työs-
kentelee asiakaspalvelussa, kuten kanslisti, puhelunvälittäjä, kirjanpitäjä, 
palkanlaskija, päiväkodinjohtaja, lastentarhanopettaja, työsuojelupäällikkö, 
kirjastonjohtaja, kirjastotyöntekijä   ja kurssisihteeri. 



Taso III 
Sellaiset toimihenkilöt kuten talonmies, päiväkotiapulainen, kouluavustaja, 
lastenhoitaja, perhepäivähoitaja ja päivähoitoapulainen. 
 
Taso IV 
Ilman muodollisia kielitaitovaatimuksia olevat toimet, kuten kunnossapito- ja 
rakennustyöntekijät. 

 
 
2 §. Palkatessaan henkilöstöä kyseinen lautakunta tai kunnanhallitus päättää mihin 

kielitaitotasoon kyseinen toimi kuuluu.  Lautakunta tai kunnanhallitus voi 
sisällyttää vastaavan määräyksen virka- tai toimenkuvaan.    Jos lautakunta tai 
kunnanhallitus poikkeaa 1 §:n ryhmityksestä on tämä erikseen perusteltava.   
Avointa virkaa tai tointa täytettäessä on mainittava mahdollisesta kielitaidosta, 
jos ne sisältyvät kelpoisuusehtoihin, edellyttävätkö työtehtävät kielitaitoja tai 
milloin kielitaidot lasketaan eduksi virkaa täytettäessä.  Ottavalle lautakunnalle 
tai kunnanhallitukselle voidaan myöntää erivapaus tai helpotus asetetuista 
kielivaatimuksista.  Työhönottohaastattelussa hakijan on pystyttävä osoitta-
maan suomen ja ruotsin kielen taitonsa. 

 
 
3 §.    Sijaiselta vaaditan samat kielitaidot, jotka tämän säännön mukaan vaaditaan 

kyseiseltä vakituiselta viranhaltijalta tai toimihenkilöltä.  
 
4 §.   Jos samankaltaisia tehtäviä hoitaa kaksi tai useampi viranhaltija tai 

toimihenkilö, tulee täytettäessä virka tai toimi huomioida sellaiset kielitaidot että 
kuntalaiset saavat samanarvoista palvelua äidinkielellään. 

 
5 §.  Ennen tämän kielisäännön voimaantuloa Kruunupyyn kunnan palvelukseen 

otetut viranhaltijat ja toimihenkilöt, ovat riippumatta siitä mitä tässä säädetään, 
kelpoisia nykyiseen virkaansa tai toimeensa. 

 
6 §.  Tämän kielisäännön ulkopuolella on opetusta antava henkilöstö, joka noudattaa 

koulun opetuskieltä. 
 
7 §.  Kasvatuksesta huolehtivalta päivähoitohenkilöstöltä vaaditaan, että puhuvat 

tarpeeksi hyvin ruotsia tai suomea. 
 
8 §.     Nämä kielitaitovaatimukset eivät koske niitä virkoja ja toimia, joille laissa tai 

asetuksessa tai kunnanvaltuuston päätöksen kautta on esitetty erityisiä 
kielivaatimuksia. 

 
   _______________________  
 
 
*) Kielitaidot vahvistetaan joko valtionhallinnossa kielitodistusta osoittamalla, suomen ja ruotsin kielen 
taidon osoittamisesta annetun asetuksen mukaan (442/1987), yleisistä kielitutkinnoista (964/2004) 
annetussa laissa tarkoitetulla kielitodistuksella, tai kielitaidoilla jotka voidaan osoittaa opintojen 
yhteydessä. 
______________ 


