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KUNNILLE JA KUNTA YHTYMILLE

Oikeusministeriön tehtävänä on kielilain 36 §:n 2 momentin mukaan seurata kielilain täytäntöönpanoa
ja soveltamista sekä antaa suosituksia kansalliskieliin koskevaan lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Tässä tehtävässä oikeusministeriötä avustaa kieliasiain neuvottelukunta, joka voi valmistella
oikeusministeriön käyttöön suosituksia kielilainsäädäntöön ja sen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Sekä ministeriö että neuvottelukunta ovat havainneet, että kielellisten perusoikeuksien toteuttaminen kaksikielisissä kunnissa on jossain määrin epäselvää ja epätasaista erityisesti silloin, kun kielellisen vähemmistön osuus kunnan väestöstä on pienehkö.
Kaksikielisten kuntien sisäisen organisoinnin lähtökohtana on perustuslain (731/1999) 121 §:ään sisältyvä kunnallisen itsehallinnon periaate. Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Kunnat ovat sellaisia julkisen vallan yksiköitä, joihin
22 § soveltuu ja joiden on toimittava 22 §:n mukaisesti. Perusoikeuksiin taas kuuluvat muun muassa
perustuslain 17 §:n mukaiset kielelliset perusoikeudet, joita erityisesti kaksikielisten kuntien on toteutettava kansalliskielten osalta.
Kielilaissa (423/2003) säädetään kuntien kielellisen aseman määräytymisen perusteista. Laissa luodaan kaksikielisiä kuntia varten useita kielellisiä tehtäviä, mutta kunnille jätetään myös tilaa säädellä
kielellisten oikeuksien ulottuvuuksista. Kielilain 23 §:n nojalla kaksikielisen kunnan tulee toiminnassaan oma-aloitteisesti huolehtia siitä, että yksityishenkilön kielelliset oikeudet toteutuvat käytännössä.
Säännöksen mukaan kaksikielisen viranomaisen tulee palvella yleisöä suomeksi ja ruotsiksi. Viranomaisen tulee sekä palvelussaan että muussa toiminnassaan osoittaa yleisölle käyttävänsä molempia
kieliä, ja kaksikielisen viranomaisen tulee yhteydenotoissaan yksityishenkilöihin ja oikeushenkilöihin
käyttää näiden kieltä, suomea tai ruotsia, jos se on tiedossa tai kohtuudella selvitettävissä, taikka molempia. Laki julkisyhteisöjen henkilöstöitä vaadittavasta kielitaidosta (42412003) jättää kuntien henkilöstölle asetettavat kielitaitovaatimukset tehtäväksi kuntalain mukaisessa järjestyksessä, ellei niistä ole
säädetty lailla tai lain nojalla.
Kuntalakia (36511995) säädettäessä otettiin huomioon samanaikaisesti vireillä ollut perusoikeusuudistus. Kunnan hallintosääntöä koskevassa kuntalain 50 § 2 momentissa säädetään seuraavaa: "Kaksikielisen kunnan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset siitä, miten kunnassa annetaan palvelut samanlaisin perustein eri kieliryhmiin kuuluville asukkaille." Tämän säännöksen esitöissä (HE
192/1994 vp) lainkohta kytketään selkeästi perusoikeuksien toteuttamiseen: "Eduskunnan käsiteltävänä olevan perusoikeusuudistuksen mukaisesti hallitusmuodon 14 §:n 2 momenttiin [nykyisen perustuslain 17 §:n 2 momenttiin] sisältyy säännös, jonka mukaan julkisen vallan on huolehdittava maan
suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan. Kun säännös velvoittaa kuntia niiden hoidettaviksi kuuluvissa tehtävissä, kunta
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voisi oman hallinto koneistonsa ohjauskeinona käyttää myös hallintosääntöä, jolloin kaksikielisyys
tulisi otetuksi huomioon asianmukaisin perustein kunnan toiminnassa." Säännös koskee myös kuntayhtymiä.
Tätä taustaa vasten odotetaan jokaisen kaksikielisen kunnan ja kuntayhtymän täsmentävän kuntalain
50 § 2 momentin kautta, miten kansalliskieliä kohdellaan kunnassa yhdenvertaisesti sekä kielten muodollisen tasa-arvon että myös niiden tosiasiallisen tasa-arvon turvaamisen kannalta, mihin perusoikeusuudistuksen yhteydessä kiinnitettiin huomiota perustuslain 17 § 2 momentin esitöissä (HE 309/1993
vp). Suomen Kuntaliitossa valmisteltu kunnan hallintosääntömalli sisältää 25 §:ssä lähtökohdan kuntalain 50 § 2 momentissa edellytetylle täsmennykselle. Hallintosääntömalli on kuntalain vähimmäisvaatimukset täyttävä perusmalli, mutta koska jokainen kaksikielinen kunta on erilainen, on myös tarve
kielellisten perusoikeuksien toteuttamiselle eri kaksikielisten kuntien ja kuntayhtymien välillä vaihteleva.
Kuten eduskunnan perustuslakivaliokunnan mietinnössä (PeVM 10/1998 vp) huomautetaan, kuntajaon muutosten ei pidä johda kuntien kielellisen aseman muuttumiseen eikä niiden myöskään pidä huonontaa kieliryhmien mahdollisuuksia tulla toimeen omalla kielellään. Näiden määreiden lisäksi on
perustuslakivaliokunnan lausunnossa (PeVL 33/2009 vp) tehdyn lisäyksen mukaan otettava huomioon
perustuslain 122 §:stä ja 17 §:stä seuraavat vaatimukset sovellettaessa kuntajakolain 4 §:n 4 momentin
säännöksiä kielellisistä oikeuksista huolehtimisesta, kun kuntajakoa muutetaan. Koska kielelliset oikeudet ovat näin tärkeässä asemassa kuntaliitoksissa, on niitä pidettävä tärkeinä kaksikielisen kunnan
ja kuntayhtymän toiminnassa yleensä.
Kun kaksikielisissä kunnissa ja kuntayhtymissä kehitetään ja edistetään kansalliskieltä puhuvien kieliryhmien asemaa ja kielellisten perusoikeuksien tosiasiallista toteutumista, ovat seuraavat kysymykset
keskeisiä:
-Miten kunnassa otetaan huomioon, että suomi ja ruotsi ovat Suomen kansalliskieliä?
-Miten kunnassa turvataan jokaisen oikeus käyttää omassa viranornaisasiassaan omaa kieltään, joko
suomea tai ruotsia?
-Miten kunnassa turvataan jokaisen oikeus saada toimituskirjansa omalla kielellään, joko suomeksi tai
ruotsiksi?
-Miten kunnassa toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan?
"Miten kunnassa huolehditaan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan?
Oikeusministeriö suosittelee, että kaksikieliset kunnat ja kuntayhtymät ottaisivat sisäistä hallintoaan
kehittäessään kantaa yllämainittuihin ja myös seuraaviin perustuslain 17 §:stä ja 122 §:stä johdettavissa oleviin tarkentaviin kysymyksiin ja ottaisivat siten huomioon lainkohdista seuraavat vaatimukset
hallintosääntöjensä ja muiden sitovien sääntöjensä sisällössä:
Kunnan asukkaiden kannalta on tärkeää se, miten kunta varmistaa, että asianosaiseen otetaan yhteyttä
tämän kielellä ja miten kunta seuraa kielivähemmistön tyytyväisyyttä kielellisten perusoikeuksien
toteuttamisessa kunnan toiminnassa.
Kunnan päätöksenteossa on keskeistä se, miten turvataan luottamushenkilön oikeus käyttää omaa
kieltään kunnallisessa toimielimessä sekä oikeus saada kokouskutsut ja valmisteluasiakirjat omalla
kielellään, miten huolehditaan esittelykyvystä kahdella kielellä eri toimielimissä, miten huolehditaan
kyvystä tehdä päätöksiä kahdella kielellä ja miten huolehditaan kyvystä panna toimeen päätöksiä kahdella kielellä. Kunnan tulee lisäksi ottaa kantaa siihen, miten se voi turvata molempien kieliryhmien
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todelliset mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon, joka koskee heidän omaa asemaansa. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi hyödyntämällä
käyttäjädemokratian malleja tai erityisiä toimielimiä, joilla
011 vastuu kysymyksistä, jotka koskevat kyseistä kielivähemmistöä.
Hallinnon järjestämisessä on otettava huomioon se, miten perustetaan täydelliset palveluketjut kahdella kielellä, tarvitaanko kunnan toiminnassa kieli perusteista hallinnon hajautusta, pitäisikö perustaa
kielellisin perustein palvelunumeroita, joihin kuntalaiset voivat soittaa, miten hoidetaan kunnan tiedotustoiminta, ilmoitukset ja tienviitat kielellisestä näkökulmasta ja miten palveluverkostoa muutetaan
kielten mukaan. Lisäksi olisi pohdittava, tulisiko kunnassa olla erityinen kielisääntö, joka hyväksytään
sitovan johtosäännön muotoisena, kumpi kielistä on työkieli, ovatko molemmat kielet työkieliä vai
pitäisikö olla nimeämättä työkieltä, kumpi kielistä on kunnallisten toimielinten pöytäkirjakieli vai
ovatko molemmat kielet pöytäkirjakieliä, tarvitaanko erillinen kieliohjelma sitovien määräysten lisäksi ja tarvitaanko uudessa kunnassa kunnallisten palveluiden "alueellista" hajautusta sen mukaan, missä
kielelliset väestöryhmät pääasiassa asuvat.
Rekrytointiin ja henkilökuntaan liittyvien asioiden yhteydessä tulee pohtia sitä, millaisia kielellisiä
kelpoisuusvaatimuksia kunnassa tarvitaan, tulisiko kielellisiä kelpoisuusvaatimuksia hajauttaa niin,
että osa kelpoisuusvaatimuksista koskee palvelussuhteita kunnan enemmistökielellä ja osa kunnan
vähemmistökielellä (ns. käänteiset kielitaitovaatimukset) ja tulisiko kuntien viranhaltijoille ja työntekijöille asettaa samat kielelliset kelpoisuusvaatimustasot kuin valtion henkilökunnalle on asetettu kielitaitolain nojalla sekä millä tavalla varmistetaan, että vapaiden virkojen ja työtehtävien ilmoittelussa
otetaan asianmukaisesti huomioon kielelliset kelpoisuusvaatimukset ja miten henkilökunnan kielitaito
tarkistetaan työhönottovaiheessa. Rekrytoinnin jälkeen tulee pidemmällä tähtäimellä huomioida myös
se, miten henkilökunnan kielitaitoa ylläpidetään, millä perusteilla henkilökunnalle maksetaan kielilisää ja miten kansalliskielten taito otetaan huomioon palkanmäärittelyssä, joka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta.
Valvontaan liittyen tulisi ottaa kantaa siihen, miten kunta valvoo, että kielilakia ja kunnan sisäisiä kielinormeja noudatetaan, miten kielelliset perusoikeudet yhdistetään kunnalliseen hankintamenettelyyn,
miten kunta varmistaa, että yksittäiset palvelun toimittajat, joihin kunta turvautuu palvelutuotannossaan, palvelevat kuntalaisia näiden kielellä ja miten kielelliset perusoikeudet otetaan huomioon kunnallisissa liikelaitoksissa ja kunnallisten yhtiöiden toiminnassa.
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