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Föreliggande språkstadga har fastställts av samkommunens fullmäktige 12.6.2013 i § 23 med stöd 
av 13 § 2 punkten Kommunallagen. Språkstadgan kompletterar, men åsidosätter inte, språkkrav 
som fastställts med stöd av Språklag (423/2003), Lag om de språkkunskaper som krävs av 
offentligt anställda (424/2003) eller annan lag eller förordning. 

 

Mål 

Genom att sammanfatta och fastställa dessa krav på de anställdas språkkunskaper vill styrelsen 

• säkerställa att Kårkulla samkommun kan fullgöra sin lagstadgade uppgift att bereda 
specialomsorger för den svenskspråkiga befolkningen i sina medlemskommuner, samt 

• säkerställa att samkommunens anställda kan betjäna sina kunder på landets båda 
nationalspråk 

Språkkraven är en del av behörighetskraven och skall annonseras. 

De krav på språkkunskaper som fastställts centralt eller genom dessa bestämmelser, utgör en del 
av de formella behörighetskraven för tjänster och befattningar inom Kårkulla samkommun. 

Kraven på språkkunskaper skall därför ingå bland behörighetskraven då tjänster eller befattningar 
annonseras. Kraven på språkkunskaper för olika personalgrupper 

För Kårkullas olika personalgrupper gäller följande fyra kravnivåer beträffande språkkunskaperna. 

 

1. Anställda inom stödfunktioner med begränsade kundkontakter 

För arbetsuppgiften tillräcklig förmåga att förstå och åtminstone i tal använda det ena av landets 
nationalspråk. 

 

2. Anställda i vård- och omsorgsuppgifter, och i stödfunktioner med ofta 
förekommande kundkontakter 

god förmåga att i tal använda svenska språket, motsvarande allmän språkexamen på grundnivå, 
samt 

nöjaktig förmåga att i tal använda finska språket, motsvarande allmän språkexamen på grundnivå. 

  

3. Ansvariga tjänsteinnehavare och andra ansvarspersoner inom förvaltningen 

God förmåga att i tal och skrift använda svenska språket, motsvarande allmän språkexamen på 
mellannivå, samt 

god förmåga att i tal och skrift använda finska språket, motsvarande allmän språkexamen på 
mellannivå. 
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4. Ledande tjänsteinnehavare 

Utmärkt förmåga att i tal och skrift använda svenska språket, motsvarande allmän språkexamen på 
högsta nivå (6 § Lag om allmänna språkexamina), samt 

god förmåga att i tal och skrift använda finska språket, motsvarande allmän språkexamen på 
mellannivå. Kraven på språkkunskaper kan vid behov i enskilda fall specificeras i 
uppgiftsbeskrivningarna. Sätt på vilka språkkunskaperna skall visas. 

Språkkunskaperna skall styrkas antingen genom att uppvisa ett godtagbart språkintyg för 
statsförvaltningen, ett godtagbart språkintyg som avses i lagen om allmänna språkexamina eller 
godtagbart examensintyg från utbildningsenhet. 

 

Dispens 

Beslutsorgan eller chef som anställer personal beslutar om beviljandet av dispens från 
språkkraven för ifrågavarande personal. 

 

Övriga bestämmelser 

Dessa bestämmelser tillämpas vid både fast och tidsbunden anställning av personal. 

Den som är anställd inom Kårkulla samkommun då dessa bestämmelser träder i kraft, är 
fortfarande behörig för sin tjänst eller befattning tills anställningen upphör och behöver inte för 
denna anställning påvisa sina språkkunskaper. 

 

Ikraftträdande 

Denna språkstadga träder i kraft 1.9.2013 i enlighet med fullmäktiges beslut. 


