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Kronoby kommun skall se till att dess anställda har tillräckliga språkkunskaper för att kunna 
sköta sina myndighetsuppgifter så att bestämmelserna i språklagen (423/2003) och andra lagar 
uppfylls.  
 
Kronoby kommun skall utöver språklagen tillämpa principerna i denna språkstadga vid be-
sättandet av tjänster och befattningar:  
 
 
§ 1 För Kronoby kommuns anställda är språkkunskapskraven i svenska och finska indelade i 

fyra olika nivåer. 
 

Nivå I 
God förmåga att i tal och skrift använda både det svenska och det finska språket. 
 
Nivå II 
God förmåga att i tal och skrift använda det svenska språket och god förmåga att i tal 
använda det finska språket. 
 
Nivå III 
För uppgiften tillräcklig förmåga att i tal använda det svenska och det finska språket. 
 
Nivå IV 
Inga formella krav på språkkunskaper. 
 
 
Till de olika språkkunskapsnivåerna, som ovan uppräknats hör till exempel följande 
tjänster och befattningar: 
 
Nivå I 
Ledande tjänsteinnehavare så som kommundirektör, kommunsekreterare, kommunkam-
rer, bildningschef, dagvårdschef, teknisk chef, elverksdirektör och personalsekreterare, 
samt anställda inom kundbetjäning så som landsbygdssekreterare, skolkurator, kurs-
planerare, rektor för Medborgarinstitutet, avdelningssekreterare, psykolog, dagvårdsleda-
re, miljövårdssekreterare, byggmästare, vägmästare, mätningstekniker, byggnadsingen-
jör, byggnadsinspektör, bibliotekschef, kultur- och fritidskoordinator. 
 
Språkkunskapskravet i denna nivå fastställs som ett villkor för behörighet till tjänsten eller 
befattningen. 
 
Nivå II 
Tjänste- eller befattningsinnehavare som inte räknas till nivå I och som kontinuerligt 
arbetar i kundbetjäning så som kanslist, telefonist, bokförare, löneräknare, daghemsföre-
ståndare, barnträdgårdslärare, arbetsskyddschef, bibliotekarie, biblioteksfunktionär, 
chaufför-/biblioteksfunktionär och kurssekreterare. 
 
 



Nivå III 
Befattningsinnehavare så som gårdskarl, daghemsbiträde, skolgångbiträde, barnskötare, 
familjedagvårdare och assistent inom barndagvården. 
 
Nivå IV 
Befattningar utan formella språkkunskapskrav, så som underhålls- och byggnadsarbeta-
re.  
 
 

§ 2 Anställande nämnd eller kommunstyrelsen beslutar om till vilken språkkunskapsnivå 
tjänsten eller befattningen hör. Nämnd eller kommunstyrelsen kan ange krav på 
språkkunskap i tjänste- eller befattningsbeskrivning. Ifall nämnd eller kommunstyrelse av-
viker från grupperingen i § 1 bör detta särskilt motiveras. Vid rekrytering till lediganslagen 
tjänst eller befattning bör eventuella språkkrav anges om de ingår i behörighetsvillkoren, 
om arbetsuppgifterna förutsätter språkkunskaper eller när språkkunskaper ses som en 
merit vid rekryteringen. Anställande nämnd eller kommunstyrelsen kan bevilja dispens 
eller lindring från uppställda språkkrav. I samband med anställningsintervju bör den 
sökande även muntligt kunna visa sina kunskaper i finska och svenska (*. 

 
3 § Av vikarie fordras samma språkkunskap som i denna stadga krävs av ordinarie tjänste- 

eller befattningshavare. 
 
4 § Om likadana uppgifter handhas av två eller flera tjänste- eller befattningshavare, bör man 

vid tillsättande av tjänst eller befattning beakta sådana språkfärdigheter, att kommun-
medlemmarna kan betjänas likvärdigt på sitt modersmål. 

 
5 § Den tjänste- och befattningshavare som anställts i Kronoby kommun innan denna stadga 

trädde i kraft är, oberoende av vad som stadgas här, behörig för sin nuvarande tjänst 
eller befattning. 

 
6 § Utanför denna språkstadga står all undervisande personal, som följer skolans 

undervisningsspråk. 
 
7 § För fostrande dagvårdspersonal krävs att de talar en tillräckligt god svenska eller finska. 
 
8 § Dessa språkkunskapskrav berör inte de tjänster och befattningar, för vilka i lag eller 

förordning eller genom kommunfullmäktiges beslut, har fastställts särskilda språkkrav. 
 
 
*) Språkkunskaperna styrks antingen genom uppvisande av språkintyg för statsförvaltningen, enligt förordningen om 
ådagaläggande av kunskap i finska och svenska språken (442/1987), språkintyg som avses i lagen om allmänna 
språkexamina (964/2004) eller genom språkkunskaper som kan uppvisas i samband med studier.   
 
________________  
 


