
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvkielilain muuttamisesta Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2021

644/2021

Laki
kielilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kielilain (423/2003) 3 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti, 10 ja 20 §, 24 §:n

otsikko ja 1 momentti, 27–29 § ja 32 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n
1 momentti osaksi laissa 412/2015, 27 § osaksi laissa 480/2013 sekä 28 ja 29 § laissa
412/2015, seuraavasti:

3 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan tuomioistuimissa, muissa valtion viranomaisissa, hyvinvointi-
alueen ja hyvinvointiyhtymän viranomaisissa, kunnallisissa viranomaisissa, itsenäisissä
julkisoikeudellisissa laitoksissa sekä eduskunnan virastoissa ja tasavallan presidentin
kansliassa (viranomainen), jollei erikseen toisin säädetä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

6 §

Yksi- ja kaksikielinen viranomainen

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) yksikielisellä viranomaisella valtion, hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän vi-

ranomaista, jonka virka-alueeseen kuuluu ainoastaan samankielisiä kuntia, sekä yksikieli-
sen kunnan viranomaista samoin kuin kuntayhtymän viranomaista, jos kuntayhtymään
kuuluu ainoastaan samankielisiä kuntia;

2) kaksikielisellä viranomaisella valtion keskushallintoviranomaista, sellaista hyvin-
vointialueen tai hyvinvointiyhtymän viranomaista ja muuta viranomaista, jonka virka-
alueeseen kuuluu erikielisiä kuntia tai vähintään yksi kaksikielinen kunta, kaksikielisen
kunnan viranomaista sekä kuntayhtymän viranomaista ja kuntalain (410/2015) 51 §:ssä
tarkoitettua kuntien yhteistä toimielintä, jos kuntayhtymässä tai kuntien yhteistoiminnassa
on erikielisiä kuntia taikka vähintään yksi kaksikielinen kunta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

10 §

Yksityishenkilön kielelliset oikeudet viranomaisissa

Valtion viranomaisessa sekä kaksikielisessä hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän
viranomaisessa ja kaksikielisessä kunnallisessa viranomaisessa jokaisella on oikeus käyt-
tää suomea tai ruotsia. Viranomaisen on lisäksi järjestettävä asiassa kuultavalle mahdolli-
suus tulla kuulluksi omalla kielellään, suomeksi tai ruotsiksi.
HE 241/2020
StVM 16/2021
EV 111/2021
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Yksikielisessä hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän viranomaisessa käytetään hy-
vinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän kieltä ja yksikielisessä kunnallisessa viranomai-
sessa käytetään kunnan kieltä, jollei viranomainen pyynnöstä toisin päätä tai jollei muual-
la laissa toisin säädetä. Jokaisella on kuitenkin oikeus käyttää omaa kieltään ja tulla kuul-
luksi omalla kielellään viranomaisen aloitteesta vireille tulevassa asiassa, joka välittömäs-
ti kohdistuu hänen tai hänen huollettavansa perusoikeuksiin tai joka koskee viranomaisen
hänelle asettamaa velvoitetta.

20 §

Oikeus toimituskirjan ja muun asiakirjan käännökseen

Jos haastehakemus, tuomio, päätös, pöytäkirja tai muu asiakirja on laadittu toisella kuin
asianosaisen kielellä, valtion viranomaisen, kaksikielisen hyvinvointialueen ja hyvinvoin-
tiyhtymän viranomaisen ja kaksikielisen kunnallisen viranomaisen on, jollei 2 momentista
muuta johdu, annettava asianosaiselle pyynnöstä maksuton virallinen käännös näistä asia-
kirjoista siltä osin kuin asia koskee hänen oikeuttaan, etuaan tai velvollisuuttaan.

Asianosaisen, joka 15 tai 16 §:ssä tarkoitetussa asiassa haluaa käännöksen, on huoleh-
dittava tästä itse ja omalla kustannuksellaan, jollei tuomioistuin asian laadun huomioon ot-
taen päätä toisin.

Yksikielisen hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän viranomaisen ja yksikielisen
kunnallisen viranomaisen on pyynnöstä annettava asianosaiselle maksuton virallinen
käännös toimituskirjasta asiassa, joka tulee vireille viranomaisen aloitteesta ja joka välit-
tömästi kohdistuu asianosaisen tai hänen huollettavansa perusoikeuksiin tai joka koskee
viranomaisen hänelle asettamaa velvollisuutta.

24 §

Liikelaitoksen sekä valtion, hyvinvointialueen ja kunnan yhtiön kielelliset palvelut

Valtion liikelaitoksen sekä sellaisen palvelua tuottavan yhtiön, jossa valtiolla taikka yh-
dellä tai useammalla kaksikielisellä hyvinvointialueella tai kunnalla taikka erikielisillä hy-
vinvointialueilla tai kunnilla on määräämisvalta, on annettava palvelua ja tiedotettava suo-
meksi ja ruotsiksi toiminnan laadun ja asiayhteyden edellyttämässä laajuudessa ja tavalla,
jota kokonaisuutena arvioiden ei voida pitää yhtiön kannalta kohtuuttomana. Mitä tässä
laissa säädetään viranomaisesta, sovelletaan myös valtion liikelaitokseen sen hoitaessa vi-
ranomaistehtävää.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

27 §

Viranomaisten kirjeenvaihto

Valtion viranomaisten välisessä kirjeenvaihdossa käytetään suomen kieltä, jollei vas-
taanottava tai lähettävä viranomainen ole yksikielisesti ruotsinkielinen tai jollei muusta
syystä ole tarkoituksenmukaisempaa käyttää ruotsin kieltä tai muuta kieltä.

Valtion viranomaisen on lähettäessään kirjelmiä hyvinvointialueelle tai kunnalle käy-
tettävä vastaanottajan kieltä, jos kyseessä on yksikielinen hyvinvointialue tai kunta ja mo-
lempia kieliä, jos kyseessä on kaksikielinen hyvinvointialue tai kunta, jollei 4 momentista
muuta johdu. Lähettäessään kirjelmiä yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille op-
pilaitoksille valtion viranomaisten on käytettävä vastaanottajan kieltä.

Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän viranomaisen on lähettäessään kirjelmiä vir-
ka-alueeseensa kuuluvalle kunnalle käytettävä kunnan kieltä, jos kyseessä on yksikielinen
kunta, ja molempia kieliä, jos kyseessä on kaksikielinen kunta.
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Pyytäessään ja antaessaan lausunnon asiassa, jossa annetaan toimituskirja tai muu
asianosaiselle annettava asiakirja, valtion, hyvinvointialueen ja kunnan viranomaisen on
käytettävä asian käsittelykieltä. Yksikielinen viranomainen saa kuitenkin antaa lausunton-
sa omalla kielellään. Asiaa käsittelevän viranomaisen on tällöin asianosaisen pyynnöstä
annettava lausunnosta maksuton virallinen käännös.

28 §

Monijäseniset toimielimet

Valtioneuvoston sekä valtion komitean, toimikunnan, työryhmän ja vastaavan toimie-
limen jäsenellä sekä kaksikielisen hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän, kunnan ja
kuntayhtymän toimielimen ja 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun kuntien yhteisen
toimielimen jäsenellä on oikeus käyttää suomea tai ruotsia kokouksessa sekä pöytäkirjaan
tai mietintöön liitettävässä kirjallisessa lausunnossa tai mielipiteessä. Jos toimielimen
muu jäsen ei ymmärrä suullista puheenvuoroa, se on pyynnöstä hänelle lyhyesti selostet-
tava.

29 §

Kokouskutsut, pöytäkirjat ja hallintosäännöt

Kaksikielisen kunnan ja kuntayhtymän valtuuston ja 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 pöytäkirjojen kielestä päättää kunta tai kuntayhtymä
ottaen huomioon, että luottamushenkilöiden mahdollisuus täyttää tehtävänsä turvataan ja
kunnan asukkaiden tiedonsaantitarpeesta huolehditaan.

Kaksikielisen hyvinvointialueen aluevaltuuston ja aluehallituksen ja kaksikielisen hy-
vinvointiyhtymän yhtymävaltuuston, yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen kokouskut-
sut ja pöytäkirjat on laadittava suomen ja ruotsin kielellä. Kaksikielisen hyvinvointialueen
ja hyvinvointiyhtymän muiden toimielinten kokouskutsujen ja pöytäkirjojen kielestä päät-
tää hyvinvointialue tai hyvinvointiyhtymä ottaen huomioon, että luottamushenkilöiden
mahdollisuus täyttää tehtävänsä turvataan ja hyvinvointialueen asukkaiden tiedonsaanti-
tarpeesta huolehditaan.

Kaksikielisen hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän, kunnan ja kuntayhtymän hallin-
tosääntö ja vastaavat säännöt on annettava suomen ja ruotsin kielellä.

32 §

Viranomaisten tiedottaminen

Valtion, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja kunnallisen viranomaisen yleisölle
suunnatussa tiedottamisessa on kaksikielisessä kunnassa käytettävä suomen ja ruotsin
kieltä. Asianomaisen ministeriön on huolehdittava siitä, että yksilön hengen, terveyden ja
turvallisuuden sekä omaisuuden ja ympäristön kannalta oleellinen tieto annetaan koko
maassa molemmilla kansalliskielillä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021.
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Naantalissa 29.6.2021

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
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