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kielilain muuttamisesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kielilain (423/2003) 6 §:n 1 momentin 2 kohta sekä 28 ja 29 §, sellaisena kuin

niistä on 29 § osaksi laissa 480/2013, seuraavasti:

6 §

Yksi- ja kaksikielinen viranomainen

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

2) kaksikielisellä viranomaisella valtion
keskushallintoviranomaista ja muuta viran-
omaista, jonka virka-alueeseen kuuluu erikie-
lisiä kuntia tai vähintään yksi kaksikielinen
kunta, ja kaksikielisen kunnan viranomaista
sekä kuntayhtymän viranomaista tai kunta-
lain (410/2015) 51 §:ssä tarkoitettua kuntien
yhteistä toimielintä, jos kuntayhtymässä tai
kuntien yhteistoiminnassa on erikielisiä kun-
tia taikka vähintään yksi kaksikielinen kunta.
— — — — — — — — — — — — —

28 §

Monijäseniset toimielimet

Valtioneuvoston sekä valtion komitean,
toimikunnan, työryhmän ja vastaavan toimi-
elimen jäsenellä sekä kaksikielisen kunnan ja
kuntayhtymän toimielimen ja 6 §:n 1 mo-

mentin 2 kohdassa tarkoitetun kuntien yhtei-
sen toimielimen jäsenellä on oikeus käyttää
suomea tai ruotsia kokouksessa sekä pöytä-
kirjaan tai mietintöön liitettävässä kirjalli-
sessa lausunnossa tai mielipiteessä. Jos toimi-
elimen muu jäsen ei ymmärrä suullista pu-
heenvuoroa, se on pyynnöstä hänelle lyhyesti
selostettava.

29 §

Kunnalliset kokouskutsut, pöytäkirjat ja
hallintosäännöt

Kaksikielisen kunnan ja kuntayhtymän
valtuuston tai yhtymäkokouksen sekä 6 §:n
1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun kuntien
yhteisen toimielimen kokouskutsu ja pöytä-
kirja on laadittava suomen ja ruotsin kielellä.
Kaksikielisen kunnan ja kuntayhtymän mui-
den toimielinten kokouskutsujen ja pöytäkir-
jojen kielestä päättää kunta tai kuntayhtymä
ottaen huomioon sen, että luottamushenkilöi-
den mahdollisuus täyttää tehtävänsä turva-
taan ja että kunnan asukkaiden tiedonsaanti-
tarpeesta huolehditaan.
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Kaksikielisen kunnan ja kuntayhtymän
hallintosääntö ja vastaavat säännöt on annet-
tava suomen ja ruotsin kielellä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2015.
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