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LIITE 1  
      Khall 9.12.2019 §
  
 
 
Enontekiön kunnassa maksettavat korvaukset kielitaidosta 
 
Kunnallisen alan virka- ja työehtosopimus (KVTES) II-luku palkkaus, 16§ Kielilisä 
Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvana kielilisää, jos tehtävässä 
edellytetään äidinkielen lisäksi toisen kotimaisen kielen, saamenkielen tai viittomakielen hallintaa ja jollei 
kielitaitovaatimusta ole otettu huomioon tehtäväkohtaisessa palkassa. 
 
Soveltamisohje 
Viran tai tehtävän kelpoisuusvaatimuksiin kuuluva kielitaito voidaan ottaa huomioon tehtäväkohtaisessa 
palkassa ja muu kielitaito henkilökohtaisessa lisässä, jolloin erillistä kielilisää ei makseta. 
Kunnan/kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen harkitsee, missä tehtävässä kielilisää maksetaan ja 
millainen näyttö kielitaidosta vaaditaan. 
 
Enontekiön kunnassa noudatetaan seuraavia periaatteita 

1. Tehtävät, joissa vaatimuksena on saamenkielinen viran-/toimenhaltija  

- maksetaan henkilökohtaista kielilisää, joka huomioidaan henkilökohtaisessa lisässä alla olevan 
soveltamisohjeen mukaisesti. 

- ohjaaja, avustaja, kodinhoitaja, lastenohjaaja, lastentarhan opettaja, lähihoitaja ja tehtävät, 

joissa vaaditaan äidinkielenä saamenkieli sekä toisena kielenä suomen kielen taito, joka 

osoitetaan yleisillä kielitutkinnoilla.  

2. Tehtävät, joissa ei ole vaatimuksena saamenkieli, mutta joissa siitä on hyötyä 

- maksetaan henkilökohtaista kielilisää, joka huomioidaan henkilökohtaisessa lisässä alla olevan 

soveltamisohjeen mukaisesti. 

 
Soveltamisohjeet kielitaidon huomioimisesta (maksetaan henkilökohtaisessa lisässä) 
Enontekiön kunta maksaa saamenkielen taidosta henkilökohtaista lisää työntekijöilleen 1.1.2020 lukien. 
Lisää maksetaan seuraavasti; 
 
 
Tehtävät, joissa vaatimuksena on saamenkielinen viran-/toimenhaltija  
Taso    Ylin Keski Alin  
Kirjallinen ja suullinen saamenkielen taito  150 e/kk 125 e/kk 100 e/kk 
 
 
 
Tehtävät, joissa ei ole vaatimuksena saamenkieli, mutta joissa siitä on hyötyä 
 
Taso    Ylin Keski Alin  
Kirjallinen ja suullinen saamenkielen taito  100 e/kk 75 e/kk 50 e/kk 

- edellyttää, että työtehtävässä on eduksi saamen kielitaito (kirjallinen että suullinen)  

 
Taso    Ylin Keski Alin 
Suullinen saamenkielen taito  40 e/kk  30 e/kk 20 e/kk 

- edellyttää, että työtehtävässä on eduksi saamen kielitaito (suullinen) 
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Työntekijän on haettava henkilökohtaista lisää, kielitaidon perusteella, erillisellä hakemuksella ja 
hakemus osoitetaan lähiesimiehelle. 
Hakemuksessa hakijan tulee esittää näyttö ja perustelut omasta kielitaidostaan sekä tarpeen mukaan 
selvitys siitä tarvitseeko hän työtehtävässään saamenkielen suullista ja kirjallista tai suullista taitoa.  
Hankittu kielitaito voidaan osoittaa esimerkiksi  

- saamenkielen tutkinnoilla (yleiset kielitutkinnot, saamelaiskäräjien järjestämät tutkinnot (ylin-

keskitaso) 

- esittämällä todistus 2. asteen virallisesta saamenkielen kielikokeesta, ylioppilastodistus 

saamenkielen arvosanasta tai muu soveltuva todistus saamenkielentaidosta (keski-alin taso). 

Mikäli työntekijä ei voi osoittaa kirjallista todistusta kielitaidostaan, hänen tulee hankkia kirjallinen todistus 
/arvio kielitaidostaan kunnan palveluksessa olevalta saamenkielen lehtorilta tai muulta sellaiselta 
saamenkielen opettajalta, joka voi luotettavasti arvioida työntekijän kielitaidon. 
Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tilanteissa hakemuksen ratkaisee henkilöstöjohtaja yhdessä ao. toimialan 
vast. johtajan kanssa.  
 

 

 

 

 

 

 


