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1. Taustaa 
 
Tässä raportissa tarkastellaan Suomen kielikoulutuspoliittista tilannetta suomenruotsalaisten 

näkökulmasta. Raportissa kartoitetaan lyhyesti, mitä suomenruotsalaiset ajattelevat ja kirjoittavat 

muun muassa uuden kielilain toteutumisesta käytännössä, kaksikielisten palvelujen saatavuudesta, 

suunnitellusta kuntauudistuksesta ja pakkoruotsista, ylioppilaskirjoituksista sekä muista 

koulutukseen liittyvistä asioista. Lisäksi raportissa tarkastellaan, mitä suomenruotsalaiset 

kirjoittelevat Internetissä muun muassa ruotsin kielestä ja omasta asemastaan. 

 
Pääasiallisena tiedonlähteenä tässä raportissa ovat olleet sanomalehdet Hufvudstadsbladet ja 

Vasabladet (www.vbl.fi) sekä jälkimmäisen lehden Internet-keskustelupalsta Finlandssvenskt 

debattforum (http://debatt.vasabladet.fi/). Raportin pohjana oleva materiaali on pääosin kerätty noin 

kahden kuukauden ajalta huhti-toukokuussa 2006. Suomenruotsalaiset lehdet uutisoivat erittäin 

paljon kaikesta kielikoulutuspolitiikkaan liittyvästä. Keskustelupalstoillakin käydään vilkasta ja 

toisinaan aika kiivassanaista keskustelua. Raportissa käytetty materiaali koostuu muun muassa 

uutisista, artikkeleista ja mielipidekirjoituksista. 

 

 

2. Uuden kielilain toteutuminen ja kaksikieliset palvelut 

 

Suunnitellusta kuntauudistuksesta ja uuden kielilain toteutumisesta uutisoitiin suomenruotsalaisissa 

lehdissä tänä keväänä paljon. Varsinkin kuntauudistus on herättänyt suurta huolta 

suomenruotsalaisten keskuudessa, koska he pelkäävät, että kuntauudistus yhdistää ruotsin- ja 

suomenkielisiä kuntia sillä seurauksella, että ruotsinkielisten olot huononevat ja ruotsinkieliset 

palvelut ovat uhattuna (Hbl 24.3.06, 25.3.06, 6.4.06). Kielilain toteutumista koskevan raportin 

(http://www.om.fi/uploads/vimir.pdf) pohjalta todetaan, että lain toteutumiseksi on tehty paljon 

työtä muun muassa tiedotustoiminnassa ja asiakaspalvelussa, mutta erityisesti viranomaisten, 

tuomioistuimen ja valtioneuvoston parissa tarvitaan vielä lisää toimenpiteitä. Kielilain 

toteutumisessa esiintyviksi puutteiksi mainitaan virkamiesten puutteellinen ruotsin kielen taito, 

suomenkielisten korkea kynnys puhua ruotsia ja kansalaisten tietämättömyys kielellisistä 



oikeuksistaan sekä ruotsinkielisten yritys selviytyä heikolla suomen kielen taidolla. (Hbl 29.3.06.) 

Toisaalta todetaan, että kielilain seurauksena ruotsinkielistä palvelua pyydetään ja saadaan 

useammin kuin ennen. Lisäksi tarvittaisiin asennemuutosta ruotsin kieltä kohtaan niin kouluissa 

kuin viranomaisten parissa sekä hallintokulttuurin muuttamista asiakaslähtöisemmäksi siten, että 

palvelun saaminen omalla äidinkielellä olisi erottamaton osa palvelusisältöä. Huolta kannetaan 

myös ruotsinkielisen vanhustenhoidon puolesta. (Hbl 31.3.06.) Lisäksi raportista tuodaan esille 

venäläisten lisääntynyt määrä Suomessa ja korostetaan, että uuden kielilain tulisi palvella myös 

heitä (Hbl 31.3.06). Suomenruotsalaisten kansalaisten taholta tyytymättömyys palvelujen 

saatavuuteen omalla äidinkielellä kattaa kaikenlaiset yhteiskunnan palvelut: esimerkiksi 

poliisilaitos, posti, vakuutusyhtiö, puhelinoperaattori, sairaanhoito ja television ruotsinkielinen 

uutis- ja kulttuuritarjonta saavat kritiikkiä osakseen (Hbl 16.5.06, 1.5.06, 18.4.06, 20.5.06, 18.5.06, 

19.5.06, 7.4.06). 

 

Folktingetin teettämästä suomenruotsalaisten kielellistä identiteettiä kartoittaneesta tutkimuksesta 

(http://www.folktinget.fi/pdf/publikationer/Folktinget_low.pdf) selviää, että 95 % 

suomenruotsalaisista haluaa terveydenhoitoa ruotsiksi ja 97 % haluaa poliisin osaavan ruotsia. 

Tutkimuksen mukaan kolmasosa suomenruotsalaisista osaa suomea. 47 % heistä tuskin aloittaisi 

keskustelua ruotsiksi Helsingissä ja 29 % on sitä mieltä, että viranomaisten luona on vaikeaa 

aloittaa keskustelu ruotsiksi. (Hbl 11.5.06.) Pohjanmaan vahvoilla ruotsinkielisillä ja kaksikielisillä 

alueilla asuvat aloittavat helsinkiläisiä herkemmin keskustelun ruotsiksi asioidessaan viranomaisten 

luona (Vbl 11.5.06). Lisäksi todetaan, että suomenruotsalaisten mahdollisuudet saada palvelua 

äidinkielellään heikkenevät sen takia, etteivät he yksinkertaisesti puhu ruotsia muuten kuin 

kotonaan. Jos keskustelua ei aloiteta ruotsiksi, eikä viranomaisilta vaadita palvelua ruotsiksi, niin 

kielilaista ei ole mitään hyötyä. (Hbl 11.5.06.) Ruotsin kieltä pidetään hyvin tärkeänä, mutta 

palvelua ei vaadita tarpeeksi ruotsiksi ja keskustelukieli muuttuu liian helposti suomeksi 

suomenkielisen liityttyä seuraan (Vbl 11.5.06). 

 

 

3. Koulutus, ylioppilaskirjoitukset ja pakkoruotsi 

 

Tämän kevään tärkeitä puheenaiheita koulutusrintamalla ovat esimerkiksi RKP:n 

kaksikielisyysohjelman sisältö ja keskustelu suomenruotsalaisten oppikirjojen laadusta. Ensiksikin 

RKP:n kaksikielisyysohjelman (http://www.sfp.fi/files/Partidagen06/Tvasprakighetsprogram.doc) 

ehdotus on, että suomenkieliset ja ruotsinkieliset lapset pidettäisiin erillisissä koulurakennuksissa. 



Tavoitteena on kaksikielisyysohjelman mukaan saada vähemmistölle kielellisesti kokonaisia 

ympäristöjä. Lisäksi vähemmistön tarpeet tulee kunnissa ottaa huomioon koulutus- ja 

kielipolitiikassa, joissa talous menee usein kielen edelle. (Hbl 18.4.06.) Ehdotusta kritisoidaan siitä, 

ettei se huomioi, miten kaksikieliset lapset voisivat hyötyä suomenkielisestä koulusta ja 

päivähoidosta, vaan keskittyy vain puolustamaan ruotsin kieltä (Hbl 14.4.06).  

 

Toinen erittäin paljon keskustelua herättänyt aihe on suomenruotsalaisten oppikirjojen nykytilanne. 

Ruotsalainen didaktiikan professori Staffan Selander arvioi, että suomenruotsalaisilla oppilailla on 

käytössään liian vanhoja oppikirjoja, eikä niissä nosteta suomenruotsalaisuutta esiin, koska ne ovat 

usein käännöksiä suomesta ja sen takia kapulakielisiä. Lisäksi Selander ihmettelee nettimateriaalien 

puutetta ja toteaa, että kirjoissa pitäisi käsitellä nuoria kiinnostavia aiheita. (Hbl 21.4.06.) Tästä 

seuraa, että jos ruotsinkielisten oppikirjat ovat huonompia kuin suomenkielisten, niin 

suomenruotsalaiset nuoret ovat heikommassa asemassa kuin suomenkieliset. Pisa-tutkimuksessa 

suomenruotsalaiset pärjäsivät huonommin kuin suomenkieliset, vaikka kansainvälisesti ottaen he 

pärjäsivätkin hyvin. Kielivähemmistön säilyttämiseksi elinvoimaisena tarvitaan korkeatasoista 

koulutusta ja tiedotusvälineitä, ja juuri näillä alueilla on jatkuva eloonjäämistaistelu ruotsinkielisillä 

alueilla Suomessa. On valtion ja kuntien tehtävä taata oppilaille samanlaiset oikeudet tietoon 

riippumatta siitä, mihin kieliryhmään he kuuluvat. (Hbl 22.4.06.) Ratkaisuehdotuksina esitetään 

muun muassa ruotsalaisten kirjasarjojen ottamista käyttöön, mutta ongelmaksi muodostuu niiden 

mukauttaminen suomalaisiin opetussuunnitelmiin. Lisäksi todetaan, että laadukkaita 

suomenruotsalaisia oppikirjoja kyllä löytyy paljon, mutta niiden ostamiseen ei kunnilla ole varaa. 

(Hbl 26.4.06, 9.5.06, 12.5.06, 19.5.06.) 

 

Finlands svenska skolungdomsförbunds (FSS) elevriksdag ERIK ehdottaa (Hbl 20.4.06) 

ylioppilaskirjoitusten poistamista kokonaan, koska ne rajoittavat liikaa opetusta lukiossa. FSS 

tarkentaa vielä (Hbl 19.5.06), että nykyisten vanhanaikaisten yo-kirjoitusten tilalle pitäisi saada 

uudenlaiset nyky-yhteiskunnan vaatimuksia vastaavat yo-kokeet, joissa olisi muun muassa suullisia 

kokeita ja vähemmän esseitä. FSS:n mukaan lukio-opetus tähtää liiaksi vain yo-kirjoituksiin ja 

pakottaa opiskelijat tekemään ainevalintoja uuden ainereaalin takia heti lukion alussa. 

 

Asenteet ruotsin kieltä kohtaan ovat muuttuneet varautuneemmiksi viime vuosien aikana. 

Keskustelu pakkoruotsista johti siihen, että ruotsin kielestä tuli vapaaehtoinen 

ylioppilaskirjoituksissa, mikä puolestaan johti odotettuun lopputulokseen, eli yhä harvempi 

kirjoittaa ruotsin. Ennuste on, että ruotsin asema suomenkielisissä kouluissa tulee vain entisestään 



heikentymään. Pitäisi pyrkiä vaikuttamaan asenteisiin niin, että puhe pakkoruotsista 

(tvångssvenskan) loppuisi ja tilalle tulisi hyötyruotsi (nyttosvenskan). (Vbl 19.4.06.) RKP:n 

mielestä on jo ajankohtaista arvioida pakollisen ruotsin poistamista yo-kirjoituksista kaksi vuotta 

sitten. Hallitus kuitenkin päätti tuolloin, että arviointi tehdään kuuden vuoden kuluttua. 

Opetushallitus lupasi myös muita uudistuksia, mm. kielikylpyä ja B-kielen opiskelun aikaistamista 

sekä opettajavaihtoa, mutta mitään ei ole lehden mukaan tapahtunut. (Vbl 11.4.06.) 

 

Tutkimusraportissa Räcker det med svenskan? (Liebkind Karmela & Sandlund Tom, toim., 2006) 

todetaan, että ruotsin kielellä on ruotsinkielisten koulujen opiskelijoille suuri merkitys, kun he 

valitsevat itselleen koulutussuuntausta korkeakouluista, mutta kieli ei kuitenkaan ratkaise 

suuntauksen valintaa, vaan koulutusinstituution status ja tulevaisuuden työllistymismahdollisuudet. 

Raportissa todetaan, että nuorten suomenruotsalaisten mielestä koulutusjärjestelmällä on suurin 

merkitys suomenruotsalaisten tulevaisuudelle. (Hbl 22.5.06.) Suomenruotsalaisten opiskelukielen 

muutoksia on tiedossa, kun Svenska Handelshögskolanissa puolet opetuksesta muuttuu 

englanninkieliseksi. Opetuskielen vaihtamisen tarkoituksena on vahvistaa sekä oppilaitoksen että 

opiskelijoiden kilpailukykyä ja valmistaa työelämän vaatimuksiin, sillä elinkeinoelämä 

kansainvälistyy koko ajan ja englannista on tulossa yritysten sisäinen kieli. (Vbl 19.4.06.) Samoin 

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulussa Pietarsaaren yksikössä ehdotetaan, että ruotsinkieliset 

koulutusohjelmat lopetetaan elokuun 2008 alusta, koska hakijoita ei ole tarpeeksi ja jotta edes 

suomenkieliset koulutusohjelmat säästyisivät. Myös insinöörien informaatiotekniikan 

koulutusohjelma Kokkolassa muutettaneen ruotsinkielisestä englanninkieliseksi. (Vbl 11.5.06.) 

 

Hyvin tärkeä koulutusta koskeva uutinen on myös ruotsalaisen selvitysmiehen, Erland Ringborgin, 

Ruotsin hallitukselle tekemä ehdotus asettaa Suomen Opetushallitukseen ruotsalainen asiantuntija 

auttamaan ja tukemaan ruotsin kielen opetusta Suomessa. Asiantuntijan lisäksi tarvitaan mm. 

enemmän vaihto-ohjelmia, kulttuurivaihtoa ja nettimateriaaleja. (Hbl 20.4.06.)  

 

 

4. Vasabladet–lehden keskustelupalsta Finlandssvenskt debattforum 

 

Vasabladetin Internet-sivuilla on keskustelupalsta Finlandssvenskt debattforum, jossa on osasto 

Finlandssvenskhet (http://debatt.vasabladet.fi/). Sivuilta löytyy suomenruotsalaisten aktiivista 

kirjoittelua kaikesta ruotsin kieleen ja suomenruotsalaisuuteen liittyvästä. On kuitenkin otettava 

huomioon, että kyseisellä palstalla kirjoittelevat henkilöt muodostavat vain pienen joukon, joten 



heidän esittämiään mielipiteitä ei missään tapauksessa voi yleistää koskemaan kaikkia 

suomenruotsalaisia. Lisäksi palstalla esiintyy jatkuvasti ilmeisestikin suomenkielinen henkilö, joka 

kirjoituksillaan provosoi muita, joten kirjoittelu on tästä syystä välillä jokseenkin suorapuheista ja 

äärimmäisyyksiin menevää. 

 

Keskustelua leimaa suomenruotsalaisten huoli ruotsin kielen ja suomenruotsalaisten asemasta ja 

tulevaisuudesta Suomessa. Kirjoittelijat ovat hyvin perillä omista kielellisistä oikeuksistaan. 

Monesti kirjoituksissa vedotaan perustuslakiin, jossa kansalliskieliksi määritellään suomi ja ruotsi. 

Suomenruotsalaiset kokevat, että pakkoruotsin poistaminen olisi askel kohti yksikielistä Suomea, 

mitä he eivät luonnollisestikaan halua. Yleisesti ottaen voi sanoa, että suomenruotsalaiset ovat 

keskustelupalstalla puolustuskannalla. He kokevat, että heidän on koko ajan taisteltava 

olemassaolonsa puolesta Suomessa. Suomenruotsalaiset ikään kuin ottavat sen loukkauksena ja 

tuntevat itsensä uhatuiksi, jos suomenkieliset eivät halua opiskella ruotsia. Toisaalta myönnetään, 

että yleensä suhtautuminen suomenruotsalaisiin on esimerkiksi työpaikoilla asiallista ja positiivista. 

Suomenruotsalainen identiteetti tuntuu olevan sellainen asia, joka pohdituttaa paljon. 

Suomenruotsalaiset eivät oikein tiedä, määrittelevätkö itsensä suomalaisiksi ja mitä 

suomenruotsalaisuus oikeastaan heidän kohdallaan tarkoittaa. Kirjoittelijat ovat hyvin perillä 

Suomalaisuuden Liiton olemassaolosta ja sen jäsenistä, ja siihen viitataan kirjoituksissa hyvin usein. 

Suomenkielisistä puhutaan välillä aika negatiiviseenkin sävyyn, esim. korostetaan Suomen 

pienuutta ja suomalaisten vähyyttä suomen kielen tulevaisuutta ajatellen. Toisaalta ruotsalaisten 

suhtautuminen suomenruotsalaisiin puhututtaa ehkä vielä enemmän, koska sekään ei aina ole aivan 

ongelmatonta. Palstan kirjoittelijat ovat hyvin perehtyneitä Suomen ja Ruotsin yhteiseen 

menneisyyteen, joten omia mielipiteitä osataan myös perustella historiallisilla tosiasioilla. 

 

Suomenruotsalaiset kannattavat kaksikielisyyttä ja myös monikielisyyttä sekä korostavat 

pohjoismaalaisuuttaan. Kaksikielisyys ei heidän mukaansa tarkoita nykyään enää välttämättä 

yhdistelmää suomi-ruotsi, vaan esim. suomi-englanti tai ruotsi-englanti, joten englannin kielen 

asema on heidän mielestään muuttunut yhä tärkeämmäksi. Ruotsin kieli avaa heidän mukaansa 

väyliä Ruotsiin, Norjaan jne., ja Suomessakin sitä tarvitaan erityisesti rannikkoalueilla esim. 

turismin takia. Suomenruotsalaiset ovat innokkaita opiskelemaan vieraita kieliä ja toivovat, että 

suomenkieliset osaisivat nähdä ruotsin kielen opiskelusta koituvan hyödyn, eivätkä kokisi sitä vain 

pakollisena pahana. 
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