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JOHDANTO

Tarkastelen tässä katsauksessa suomeen, ruotsiin, saamen kieliin, viittomakieliin ja roma-
nikieleen liittyviä kielipolitiikan tapahtumia vuodelta 2020. Vuosi oli poikkeuksellinen. 
SARS-CoV-2-koronaviruksen aiheuttama vakava tartuntatauti laajeni Aasiasta nopeasti 
pandemiaksi alkuvuonna. Suomeen julistettiin tautitilanteen vuoksi 16.3.2020 poikkeus-
olot, jotka kestivät kolme kuukautta. Yhteiskunta sulkeutui äkisti lähes kokonaan, ihmiset 
siirtyivät mahdollisuuksiensa mukaan etätöihin ja viranomaistoiminta keskittyi kriisin hoi-
tamiseen. Eriasteiset rajoitukset sävyttivät koko vuotta.

Vaikka covid-19-pandemia lannisti, se ei pysäyttänyt elämää. Kielipolitiikassa tapahtui 
koronasta huolimatta. Keskustelu toki väheni. Kielipolitiikan vuosi 2019 -katsauksen taus-
taksi kertyi raakadataa noin 6 000 esiintymää, käsillä olevaan julkaisuun puolestaan noin 
5 000. Kielet näkyivät mediassa kuitenkin yllättävän laajasti.

Aineistolähtöinen katsaus
 
Työ on edellisvuosien tapaan aineistolähtöinen. Käytän ensisijaisena lähteenä suomenkie-
listä verkossa esiintyvää materiaalia. Erilaiset mediatalojen (verkkolehdet, uutiset, artikke-
lit) ja julkishallinnon tekstit (verkkosivut, tiedotteet, raportit) muodostavat keskeisimmän 
aineiston. Katsauksen aiheet kumpuavat etupäässä näistä lähteistä. Lähteet esitän tekstissä 
alaviitteinä.

Aineiston seulomisessa olen käyttänyt sähköisen viestinnän seurantaan suunniteltua työ-
kalua. Olen valikoinut sen tuottamasta isosta aineistosta aiheita, jotka ovat mielestäni tär-
keitä. Katsaus on aineistonsa näköinen, muttei sen vanki. Olen karsinut, toisaalta myös 
parsinut. Käsin kerätyt lähteet rikastavat tekstiä paikoitellen.

Katsaus keskittyy kielen asemaa sivuaviin teemoihin
 
Katsaus käsittelee aiempien vuosien tapaan kielten asemaan eli statukseen vaikuttavia tee-
moja. Rajaus on helppo lausua, mutta vaikea toteuttaa. Kielen asema yhteisössä määräytyy 
monista tekijöistä. Tarkasteltavaa riittää yksittäisen puhujan rekisteristä kielen aseman oi-



keudelliseen sääntelyyn. On mahdotonta kuvata kielen elämää yhteisössä viimeistä piirtoa 
myöten.

Kielen käyttötilanteiden ja -alojen kuvaus saa katsauksessa paljon tilaa. Millaisissa yhteyk-
sissä kieltä käytetään tai sitä voi käyttää? Viestintä koronapandemiassa oli katsausvuoden 
tärkeä teema. Jotkut aiheet puolestaan toistuvat vuodesta toiseen. Opetuksessa ja koulu-
tuksessa käytettävät kielet ja kieltenopetus kuuluvat niihin. Tähän aihepiiriin liittyy myös 
se, että yhteiskuntamme on viime vuosina vähintään havahtunut ulkomaisen työvoiman 
kielikoulutukseen. Mutta onko työllistyminen sittenkään kiinni kielitaidosta? 

Poiminnoissa nostan esiin pieniä tekoja, mutta myös ihmettelyn aiheita. Miksi henkilökor-
tin ruotsinkielinen otsikkoteksti on kirjoitettu selvästi pienemmällä ja huonommin erottu-
valla kirjasintyypillä kuin vastaava suomenkielinen teksti? Miksei Suomen passissa ole 
saamenkielisiä tekstejä?

Lukijalle
 
Teksti ilman vastaanottajaa on tyhjiö. Se herää henkiin vasta kohdatessaan lukijansa. Kat-
sausta ei ole tarkoitettu kannelliseksi säiliöksi, vaan pikemmin lähteeksi, josta voi ammen-
taa inspiraatiota. Lukija rakentaa tekstin kokemuksensa, taustansa ja sisäisen maailmansa 
peilinä. Entiseen tapaan toivotan lukijoille ajatuksia synnyttäviä hetkiä katsauksen parissa.

Parhaat kiitokseni kaikille tekstiä kommentoineille!
 

Joulukuussa 2021
Matti Räsänen
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Ylen tekstimuotoiset sisällöt kiistakapulana

Yleisradio on ollut kaupallisen median hampaissa vuosikausia. Mediatalojen mukaan jul-
kisen palvelun tehtävää hoitava yleisradioyhtiö syö niiden lautaselta. Onko Yle markkina-
häirikkö?

Kaupallisen median mielestä osittain kyllä.1 Yleä pidetään muissa medioissa toimijana, 
joka hyötyy kohtuuttomasti valtiontuesta ja kilpailee ilmaisella tarjonnalla väärällä alueel-
la. Ylen tekstipainotteinen tarjonta – varsinkin verkkosivut – muistuttavat muiden mielestä 
liikaa perinteisen paperimedian sisältöjä. Tämä syö kaupallisen median toimintaedellytyk-
siä. Mediatalot yhdistävät valtiontuen myös sananvapauteen. Koska Ylen toiminta kaven-
taa niiden toimintaedellytyksiä, sananvapaus voi ainakin välillisesti heiketä.

Millä tavalla Ylen tekstimuotoiset sisällöt liittyvät 
kielipolitiikkaan?

Kiistakapula ovat ennen muuta Ylen tekstimuotoiset sisällöt. Millä tavalla nämä sisällöt 
liittyvät kielipolitiikkaan? Merkittävästikin, kun asiaa tarkastelee pintaa syvemmältä. Ky-
symys on kielenpolitiikan näkökulmasta siitä, kuinka yleisradioyhtiö voi palvella pieniä 
kieliä, jollei se saa julkaista tekstimuotoisia verkkosisältöjä, joiden taustalla ei ole kytköstä 
televisio- tai radio-ohjelmiin. Ohjelmien tekeminen on kallista ja toimituksellisesti paljon 
monimutkaisempaa kuin tekstimuotoisten sisältöjen tuottaminen. Kärjistäen ilmaistuna: 
Yleisradio ei saisi kirjoittaa vähemmistökielistä (tai vähemmistökielillä) riviäkään, jollei 
sisältö liity vastaavaan aihetta käsittelevään televisio- tai radio-ohjelmaan.

Ylen tekstimuotoiset sisällöt ja muu verkkomateriaali ovat kullanarvoisia pienille kielille. 
Tällaisia ovat muun muassa saamen- ja karjalankieliset tekstimuotoiset uutissisällöt. Li-
säksi Ylen julkisen palvelun tehtävän kannalta on pidetty tarpeellisena, että se voi julkaista 
ruotsin kielellä esimerkiksi tekstimuotoisia alueellisia uutisia.

Yle-lakia uudistamaan

Vuonna 2017 jätettiin Euroopan komissioon kantelu, joka koski Yleisradion saamien val-
tiontukien käyttöä. Kantelun mukaan valtiontukea nostava Yleisradio saisi tuottaa vain 
sellaisia tekstimuotoisia journalistisia verkkosisältöjä, jotka liittyvät julkisen palvelun 
yleisradio-ohjelmiin. 

Kantelun seurauksena hallitus alkoi uudistaa Yle-lakia vuonna 2020. Joulukuussa 2020 
eduskuntaan tuodun lakiehdotuksen mukaan Yleisradion journalististen tekstien tuottamis-
ta verkkoon rajoitettaisiin. Yle saisi tuottaa vain pääosin liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältäviä

1  https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/maakuntalehtien-paatoimittajien-kannanotto-valtion-ja-ylen-
noudatettava-tukisaantoja-1415783/, 1.8.2020
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verkkojuttuja. Niiden tulisi olla sidoksissa Ylen kanavilla radiossa tai televisiossa julkais-
tuihin sisältöihin. Tätä kirjoitettaessa (syyskuussa 2021) yleisradiolain käsittely eduskun-
nassa on kesken.

Onko Yle markkinahäirikkö aidosti?

Siitä ei ole kiistatonta näyttöä, että Ylen tekstimuotoiset sisällöt vääristäisivät kilpailua. 
Ylen tekstisisältöjen kieltäminen ei tuone lisää maksullisia lukijoita kaupalliselle medialle. 
Ylen tekstit eivät kaventane median sananvapautta eivätkä uhanne suomalaista paperime-
diaa. Kaupallinen media haukkunee väärää puuta. 

Markkinaehtoisen median suurin uhka ei mitä ilmeisimmin olekaan painetun median ja 
Ylen välinen kilpailu. Merkittävämpi ongelma lienee se, että perinteinen media on joutunut 
kilpailemaan muun muassa sosiaalisen median eri kanavien kanssa. Kaupallinen media 
on menettänyt sekä mainosrahoitustaan että lukijakuntaa kansainvälisille jäteille, muun 
muassa Facebookille ja Googlelle. Myös nämä kilpailevat (journalististen) tekstisisältöjen 
kentällä ja vieläpä paljon hanakammin kuin Yleisradio.

Sähköisessä viestinnässä eri mediasisältöjen ja medioiden (media merkityksessä ’joukko-
viestintä-, ilmaisukanava’) väliset rajat ovat liudentuneet. Sosiaalinen media on muuttanut 
lukemisen ja median käytön kulttuuria. Journalismista on tullut monikanavaista, minkä 
vuoksi esimerkiksi liikkuvan kuvan merkitys lisääntyy myös perinteisessä mediassa. On 
aiheellinen kysymys, mitä ”tekstimuotoinen sisältö” tarkoittaa ja kuinka se rajautuu nykyi-
sessä mediakentässä.

Sosiaalisessa mediassa bloggaajilla ja tviittaajilla voi olla keskisuurta suomalaista lehteä 
suurempi seuraajakunta. Perinteinen media ja (paikallis)lehdet sekä niiden journalistisesti 
toimitetut tekstit kilpailevat kohdeyleisöstä sarjassa, jossa Yleisradiolla on ilmeisen vähäi-
nen rooli. Yleisradion tekstimuotoiset sisällöt tuskin syövät yhtäkään mediataloa, mutta 
niillä on suuri merkitys muun muassa pienten kielten ja vähemmistöryhmien palvelemi-
sessa.
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Mediatalojen ja graafisen teollisuuden etujärjestö 
Medialiitto ry teki kesällä 2017 valtiontukikante-
lun Euroopan komissiolle. Kantelussa pyydettiin 
Euroopan komissiota ratkaisemaan, saako jul-
kisia varoja käyttää sellaisten tekstimuotoisten 
journalististen verkkosisältöjen tuottamiseen, 
jotka eivät liity julkisen palvelun yleisradio-oh-
jelmistoihin. Medialiiton mukaan Yle on usei-
den vuosien ajan julkaissut verkossa ja muilla 
alustoilla runsaasti sanomalehtityyppistä teks-
tisisältöä, joka ei liity julkisen palvelun yleisra-
dio-ohjelmistoihin. Ylen ilmaiset verkkouutiset 
vääristävät media-alan kilpailua.

Euroopan komissio päätyi pitämään Medialii-
ton lobbaamaa kantaa oikeutettuna. Sen arvion 
mukaan Ylen nykyinen tekstisisältöjen verkko-
tarjonta on ristiriidassa EU:n valtiontukisäänte-
lyn kanssa. Komissio tutki asiaa niin sanotussa 
epävirallisessa menettelyssä, jonka kuluessa lii-
kenne- ja viestintäministeriö ja suomalaisviran-
omaiset ovat neuvotelleet komission kanssa Ylen 
toiminnan rajoituksista. Komissio ilmaisi menet-
telyn perusteella Suomen valtiolle, että Yle-la-
kia ja Ylen toimintaa on muutettava vastaamaan 
EU:n valtiontukisääntelyä.

Istuva hallitus ryhtyi uudistamaan Yleä koske-
vaa sääntelyä. Liikenne- ja viestintäministeriö 
jätti luonnoksen Yle-lain muuttamisesta lau-
suntokierrokselle 16.6.2020 (Lausuntopyyntö 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi Yleisradio 
Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta. Lau-
suntopyynnön diaarinumero: VN/15021/2020).2 
 
Esitysluonnoksessa ehdotetaan tarkennettavak-
si Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän 
sääntelyä. Ehdotetut säännökset rajoittaisivat 
mahdollisuutta julkaista tekstimuotoisia sisältö-
jä osana julkisen palvelun tehtävää. Toisaalta ne 
mahdollistaisivat sen, että Yleisradio voi edel-
leen tarjota tietyin ehdoin tekstimuotoisia sisäl-
töjä osana julkisen palvelun yleisradiotoimintaa. 

2  Saatavilla: https://www.lausuntopalvelu.fi/
3  https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/maakuntalehtien-paatoimittajat-valtion-ja-ylen-noudatettava-

tukisaantoja-185773225/, 1.7.2020
4 Hallituksen esitys eduskunnalle Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta. Saatavilla:  https://www.

eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_250+2020.pdf, 17.12.2020
5  https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/5169712/, 17.12.2020

Maakuntalehtien päätoimittajat julkaisivat elo-
kuussa 2020 voimakkaan kannanoton sen puo-
lesta, että Ylen toimintaa koskeva sääntely ei saa 
jättää varaa tulkinnoille.3 EU:n linjauksen pitäisi 
olla yksiselitteinen: Yle ei saa julkaista teksti-
muotoista verkkosisältöä ilman, että siihen liittyy 
liikkuvaa kuvaa tai ääntä. Jos Yle toimii toisin, 
valtion on perittävä rahoitusta takaisin. Lausun-
toaika päättyi 31.8.2020.

Hallitus antoi asiaa koskevan lakiesityksensä 
eduskunnalle 17.12.2020.4,5 Siinä yleisradiolakia 
ehdotetaan muutettavaksi niin, että Ylen julkai-
semat tekstimuotoiset verkkosisällöt olisivat ny-
kyistä tiukemmin yhteydessä sen julkaisemaan 
audio- tai videosisältöön. Yleisradio ei voisi pe-
riaatteessa julkaista tekstimuotoista sisältöä il-
man, että sisältö liittyy johonkin liikkuvaa kuvaa 
tai ääntä sisältävään julkaisuun. Seuraavat poik-
keukset olisivat mahdollisia (tiivistetty lakiehdo-
tuksen pykälästä 7):

• lyhyet tekstimuotoiset sisällöt, joita 
Yleisradio julkaisee Suomen tietotoimis-
ton (STT) tai muun kansallisen uutistoi-
miston kanssa yhteistyönä

• lyhyet nopeisiin uutistilanteisiin liittyvät 
uutissisällöt

• lain mukaan välitetyt viranomaistiedo-
tukset

• saamen- ja romaninkieliset sekä muilla 
maan vähemmistökielillä julkaistut teks-
timuotoiset uutissisällöt

• kulttuuriin ja oppimiseen liittyvät teksti-
muotoiset sisällöt.

 

Kantelusta lakimuutokseen –  
Ylen tekstimuotoisten sisältöjen rajoittamisen tausta
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Monikielinen viestintä koronapandemian 
aikana

Viranomaisviestinnän merkitys kasvaa kriisi- ja poikkeustilanteissa. Erityisesti kunkin 
omalla äidinkielellä tarjottava luotettava tieto nousee tärkeään asemaan. Monikielinen 
viestintä on tähdellistä sen vuoksi, että jos viranomaislähteet eivät tarjoa poikkeustilanteis-
sa luotettavaa tietoa laajasti, viidakkorumpu ja puskaradio voivat täyttää viestintätyhjiön ja 
tiedonjanon. Helmi-maaliskuun taitteessa 2020 koronapandemia alkoi vaikuttaa monella 
tavalla julkisen vallan käyttämiin kieliin kriisiviestinnässä.

Yleisradio ja kunnat aktivoituivat monikielisessä 
tiedottamisessa

Pääkaupunkiseudun suuret kunnat Helsinki, Espoo ja Vantaa pyrkivät välittämään ko-
ronavirukseen liittyviä ajankohtaisia uutisia ja ohjeita kansalliskielten lisäksi vähintään 
englanniksi, mutta myös viroksi, venäjäksi, somaliksi, albaniaksi ja arabiaksi.6 Yleisradio 
julkisen palvelun viestintäyhtiönä aloitti ensimmäisten joukossa monikielisen tiedottami-
sen pandemiasta maaliskuussa 2020.7,8,9 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 
julkaisi videon koronaviruksesta suomen ja ruotsin lisäksi englanniksi, venäjäksi, somalik-
si ja arabiaksi.10 Vieraskielinen tiedottaminen nostettiin esille myös mielipidekirjoittelussa: 
on tärkeää turvata kaikkien Suomessa asuvien ihmisten kielellinen yhdenvertaisuus.11

Toisaalta korostettiin myös laadukkaan suomenkielisen viestinnän tärkeyttä. Melko pian 
epidemian alettua viranomaisviestintä alkoi saada moitteita sekavuudesta ja tulkinnanva-
raisista ohjeistuksista. Syksyllä 2020 koronavirusepidemian vaiheiden luokittelussa alet-
tiin käyttää kolmea termiä: perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.12 Näiden erojen 
hahmottaminen osoittautui työlääksi. Helsingin Sanomat nosti pääkirjoituksessa esiin sen, 
että selkeä kieli on perusoikeus, jonka toteutumiseksi viranomaisviestinnässä on nähtävä 
vaivaa.13 Erityisen tärkeää on välttää sekavaa koronavirukseen liittyvää viestintää ja moni-
tulkintaisia ohjeistuksia.

6  https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006442642.html, 17.3.2020
7  https://yle.fi/uutiset/3-11268770, 20.3.2020
8  https://yle.fi/uutiset/3-11267455, 20.3.2020
9  https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/03/20/yle-lisaa-monikielista-uutistarjontaansa-koronavirustilanteessa, 20.3.2020
10  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hus-julkaisee-tietoa-koronaviruksesta-eri-kielilla-taustalla-huoli-

maahanmuuttajien-tartunnoista-huoli-on-yhteinen/7782104, 6.4.2020
11  https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006658192.html, 5.10.2020
12  https://stm.fi/koronavirusepidemian-tasot, päivittyvä
13  https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000006665062.html, 10.10.2020
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Koronaepidemian myötä monessa kunnassa havahduttiin siihen, ettei pelkkä suomen- ja 
ruotsinkielinen tiedotus riitä. Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivustoon (kotouttami-
nen.fi) koottiin yhteen tietoa kuntien tarjoamista monikielisistä viestintäkanavista korona-
virustilanteessa.14

Kunnissa tarjottiin suomen ja ruotsin lisäksi tiedotusta ja osittain myös asiointia noin 30 
kielellä (viro, somali, venäjä, arabia, englanti, ranska, saksa, espanja, turkki, romania, bul-
garia,  sorani,  dari,  urdu,  ukraina,  azeri,  kurdi,  uzbekki,  farsi,  kiina,  albania,  hindi,  thai, 
vietnam, viro, tigrinja, swahili). Kela julkaisi tietoa koronavirusepidemian vaikutuksista 
saamen kielillä, erityisesti siitä näkökulmasta, miten koronavirusepidemia vaikuttaa Kelan 
tukiin ja palveluihin.15

Iltapäivälehti raportoi koronatiedotuksen epäonnistumisesta varoittavan esimerkin Ruotsis-
ta.16 Vanhemmat lukitsivat kolme lastaan huoneisiinsa neljän kuukaudeksi Etelä-Ruotsissa, 
koska pelkäsivät lasten saavan koronavirustartunnan.  Eristämisen syyksi epäiltiin sitä, 
etteivät vanhemmat ymmärtäneet ruotsalaisia uutisia. Vanhemmat eivät ole syntyperäisiä 
ruotsalaisia eivätkä puhu ruotsia sujuvasti. He seurasivat vanhan kotimaansa uutisvirtaa 
verkosta. Koronan aiheuttamat rajoitustoimet olivat vanhassa kotimaassa huomattavasti 
tiukemmat kuin Ruotsissa.

Uutiset ja ajankohtaisohjelmat suosittuja koronapandemian 
aikana

Epidemian aiheuttamat liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset pitivät ihmiset neljän seinän 
sisässä. Muun muassa kirjastot ja kulttuurilaitokset sulkivat ovensa. Fyysinen asiointi ja 
palveluiden käyttö miltei taukosivat epidemian alkuvaiheessa. 

Kotiin kaivattiin tekemistä. Monet television uutis- ja ajankohtaisohjelmat lähes kaksin-
kertaistivat katsojamääränsä keväällä 2020.17 Uutiset olivat katsotuimpien ohjelmien jou-
kossa.

14  https://kotouttaminen.fi/-/kunnat-tarjoavat-monikielista-informaatiota-asioinnista-koronavirustilanteessa, 
11.12.2020

15 https://www.epressi.com/tiedotteet/hallitus-ja-valtio/kela-julkaisi-tietoa-koronavirusepidemian-vaikutuksista-
saamen-kielilla-kela-almmustahtii-dieduid-koronavirusepidemiija-vaikkuhusaid-birra-samegillii-kela-almostitij-
tiadu-samikielaid-koronavirusepidemia-vaikuttasain.html, 25.3.2020

16  https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/ef66d048-2b94-4b09-b798-302c81bbdeed, 2.9.2020
17  https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006459199.html, 31.3.2020
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Tartuntaketjujen jäljitystä kunkin omalla äidinkielellä

Tartuntaketjujen jäljitys on tärkeää koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Työtä helpottaa, 
jos ihminen voi keskustella tartuntoihin liittyvistä asioista omalla äidinkielellään. Tartunto-
jen jäljittämisessä alettiin käyttää heti keväällä 2020 useita eri kieliä, varsinkin Helsingis-
sä.18 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan neljännes kaikista Suomessa todetuista 
koronavirustartunnoista on todettu vieraskielisillä (vieraskielisellä tarkoitetaan tilastoluo-
kituksissa muita kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvia).19,20,21 Osuus on 
suurempi kuin vieraskielisten suhteellinen määrä väestössä (Suomessa asuvista noin kah-
deksan prosenttia on merkinnyt äidinkielekseen muun kuin kansalliskielen). 

”Koronakirje” joka kotiin 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos lähetti keväällä 2020 kansalaiskirjeen jokaiseen kotiin 
(postitus alkoi 3.4.). Niin sanotussa ”koronakirjeessä” esitettiin koronavirusepidemiaa kos-
kevat toimintaohjeet.22 Kirje julkaistiin suomen ja ruotsin lisäksi 16:lla eri kielellä sekä 
videoina suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä. Ylen saama runsas palaute 
huhtikuun puolivälissä osoitti, ettei koronakirje ollut tavoittanut kaikkia kansalaisia. Ky-
seltiin, onko kirje vielä matkalla vai päätynyt kenties roskiin mainospostin mukana.23

Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos alkoi julkaista kesän 2020 kynnyksellä jatkuvasti 
päivittyvää verkkosivustoa, jossa tarjotaan koronavirusepidemiaan liittyvää tietoa eri kie-
lillä.24 Kielentutkijan mukaan onnistunut monikielinen koronatiedotus edellyttää, että vies-
tinnässä ollaan perillä niistä kanavista, joita eri kieliä puhuvat kohderyhmät käyttävät.25 
Kirjallista tiedottamista tulisi täydentää suullisella tiedolla, esimerkiksi vähemmistökieli-
sinä videoina ja äänitiedostoina, joita jaetaan videopalvelu Youtubessa ja pikaviestipalvelu 
Whatsappissa.

18  https://www.apu.fi/artikkelit/nain-koronatartuntoja-jaljitetaan-eri-kielilla-myos-arabiaksi, 18.12.2020
19  https://www.mediuutiset.fi/uutiset/neljasosa-koronatartunnoista-on-muilla-kuin-suomen-virallisia-kielia-puhuvilla-

tahan-on-useita-syita/7d1c1aec-cc41-4d51-b009-3bf864cd2b2b, 1.12.2020
20  https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000007654010.html, 1.12.2020
21  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/jopa-neljasosa-suomen-koronatartunnoista-vieraskielisilla-vaikka-heidan-

osuutensa-vaestosta-on-vain-8-prosenttia-thl-paallikko-listaa-syyt/8002054, 4.12.2020
22  https://www.hs.fi/paivanlehti/20032020/art-2000006445165.html, 20.3.2020
23  https://yle.fi/uutiset/3-11308039, 16.4.2020
24  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/

materiaalipankki-koronaviruksesta/koronatietoa-eri-kielilla, päivittyvä
25  https://kehityslehti.fi/jutut/11168/, 4.12.2020
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Tiedotteita tekstiviestinä jokaisen puhelimeen

Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti kansalaisille lyhykäisen tiedotteen vaikeutuvasta ko-
ronatilanteesta joukkotekstiviestinä joulukuun 2020 alussa (viesti tuli tämän katsauksen 
kirjoittajan puhelimeen 3.12.). Tekstiviestissä käytetyt kielet olivat suomi, ruotsi, englanti 
ja pohjoissaame. Joulukuun tekstiviestikampanja oli kattavin koko viranomaisviestinnän 
historiassa: mukana oli manner-Suomen lisäksi myös ahvenanmaalainen puhelinoperaat-
tori.

Ruotsi kiinnostui joukkotekstiviestein toteutetusta koronaviestinnästä ja ilmaisi halukkuu-
tensa kuulla Suomen kokemuksia niiden lähettämisestä.26 Sosiaali- ja terveysministeriön 
valmiusjohtajan Pekka Tulokkaan mukaan Ruotsista oltiin yhteydessä ministeriöön ja ha-
luttiin lisätietoa siitä, miten operaatio toteutettiin ja minkälaista hyötyä siitä on voinut olla.

Koronaan liittyviä kansalaisille suunnattuja tekstiviestejä lähetettiin kaikkiaan kolmesti 
vuonna 2020. Kun epidemiarajoitukset alkoivat keväällä, informoitiin tekstiviestin avulla 
ulkomailla matkoilla olevia Suomen kansalaisia. Myös Uudenmaan sulun aikana jaettiin 
tietoa tekstiviestin välityksellä (viesti tuli tämän katsauksen kirjoittajan puhelimeen 28.3.).  

26  https://yle.fi/uutiset/3-11685120, 7.12.2020
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Tiedonvälitykseen vaikuttaminen pyrkii 
kaventamaan kielen käyttöalaa

Sananvapaus ja kielipolitiikka. Mikä niitä sitoo yhteen? Suomen kielen käyttöalaa voi aja-
tella myös puheyhteisön sisäisenä kysymyksenä, ei pelkästään kielten välisinä suhteina 
(mitä kieltä käytetään missäkin tilanteessa). Keskeistä on se, voiko kieltä käyttää vapaasti 
yhteiskunnassa, erityisesti tiedonvälityksessä. Kielten asema ja käyttömahdollisuudet yh-
teiskunnassa voivat vaikuttaa myös osallistumisen mahdollisuuksiin (ks. osio ”Ylen teksti-
muotoiset sisällöt ja kielipolitiikka”).

Populismi, trollit, vihaiset provokaattorit, salaliittoteorioiden levittäminen, (sosiaalisen 
median) keskustelun manipuloiminen sekä disinformaatio ja analyyttisen tutkimuksellisen 
tiedon syrjään työntäminen. Tämäntyyppiset ilmiöt ovat uhka yhteiskunnalliselle keskus-
telulle ja sananvapaudelle. Tiedonvälitykseen vaikuttaminen on yhteinen huolenaihe; se 
on pyrkimys kaventaa kielen käyttöalaa ja -tapoja. Toimittaja Johanna Vehkoo nostaa esiin 
tärkeän näkökohdan:27

Voi olla, että jatkossa suuri someyleisö ei ole enää trollien pääkohde. Täyt 
suunnataan yhä suoremmin toimittajille, kun taas somekanavien yleisö 
toimii hyödyllisenä välikappaleena, kun se pöyristyy jokaisesta provokaa-
tiosta ja tekee niistä siten medialle uutisarvoisia.

Toimittajista voi  tulla disinformaation  levittäjien ykköskohteita,  jos me-
diataloissa ei ymmärretä varoa ja varautua.

Provosoivien ja harhaanjohtavien viestien voimistaminen on ongelma, 
johon journalistisella medialla ei ole yksiselitteistä ratkaisua. Hyvä olisi 
tiedostaa ainakin se, että misinformaatio tulee usein huipulta. Poliitikot ja 
media voimistavat sitä.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27  https://www.journalisti.fi/artikkelit/2020/4/media-ei-joko-osaa-tai-halua-tunnistaa-oikeistopopulistien-vedtyksi-

siksi-tar/, 23.4.2020
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Opetus ja koulutus

Suomi−englanti

Englanninkielinen esiopetus valtaa alaa

Englanninkielisten päiväkotien määrä kasvaa vauhdilla etenkin isoissa kaupungeissa. Esi-
opetus seuraa luonnollisesti perässä. Vantaan kielikoulutuspoliittinen kehitys kuvastaa ti-
lannetta.28 Englannin kielirikasteisten esiopetusryhmien määrä on kasvanut huomattavan 
nopeasti viime vuosina. Kielirikasteisessa opetuksessa alle 25 prosenttia opetuksesta ta-
pahtuu englanniksi. Syksyllä 2018 Vantaalla alkoi alle 10 englannin kielirikasteista esiope-
tusryhmää, mutta syksyllä 2019 niitä oli jo yli 30. 

Syksyllä 2020 Vantaalla toimi 109 kunnallista ja 20 yksityistä esikoulua. Englannin kieliri-
kasteista esiopetusta tarjottiin 49:ssä päiväkodin tai koulun yhteydessä toimivassa esiope-
tuspisteessä. Tämän lisäksi kahdessa opetuspaikassa tarjottiin laajamittaista englanninkie-
listä esikouluopetusta. Vertailun vuoksi mainittakoon, että ruotsin kielikylpyyn perustuvaa 
esiopetusta järjestetään Vantaalla kahdessa pisteessä.

Kielirikasteisessa opetuksessa käytetään myös muita kieliä kuin englantia, eikä englannin 
käyttöalan laajenemisesta varhaiskasvatuksessa voi tietenkään tehdä yksioikoisia päätel-
miä. ”Eskarienglantia” suosiva kehityssuunta on kuitenkin nähtävillä selvästi.

”Kangasalla ei tarvitse pähkäillä kielivalintaa, sillä englanti on ainoa vaihtoehto”

Otsikko on lainattu Kangasalan Sanomista.29 Siihen tiivistyy vieraiden kielten kielikou-
lutuspolitiikka viime vuosilta. Kieltenopiskelu yksipuolistuu perusopetuksessa niin, että 
englannin kieli on monissa kunnissa likimain ainoa opiskeltava vieras kieli. Koska muita 
kieliä ei tarjota, oppilaalla ei ole valinnanvaraa. Tarjonnan puute aiheuttaa nopeasti sen, 
ettei muodostu kysyntääkään.

Suomeen on syntynyt kielikoulutuspoliittinen noidankehä. Englannin kielen yksinomais-
tuminen koulun vieraana kielenä on syöksykierre, josta ei ole ulospääsyä. Kun kierre on 
alka nut, tilanne vaikeutuu kaiken aikaa, vaikka jaloja pyrkimyksiä kehityskulun muuttami-
seksi esitetään. Suunta ei oikene ilman merkittäviä koulutuspoliittisia päätöksiä.

Yritystä ja tekojakin on. Monissa kunnissa on järjestetty esittelyluonteisia kielisuihkuja 
myös muista kielistä kuin englannista ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Ne eivät 
välttämättä tuota kovin hyvää tulosta, jos tosiasiat lyövät kielenopetuksen monipuolista-
mista korville: englanti on ainoa kieli, jonka opetusta kunta pystyy kouluissaan tarjoamaan. 
Erityisesti pienet kunnat ja varsinkin niiden lukiot ovat pulassa. Etäopetuksen laajentami-
sen ja digitalisaation varaan lasketaan paljon, mutta vasta aika näyttää, pelastavatko

28  https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/1232706, 7.1.2020
29  https://kangasalansanomat.fi/englannin-opiskelu-alkaa-kangasalla-jatkossa-ensimmaisen-luokan-syksylla, 

17.1.2010
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nämä keinot koulun muut vieraat kielet. Luultavasti eivät, jolleivät kielikoulutuspoliittiset 
asenteet muutu.

Yhä useampi oikeustieteen väitöskirja julkaistaan englanniksi

”Oikeustiedekö kansallista?” kysyy Juridiikan ja talouden uutisten uutiskirje. Oikeustiede 
on tieteenalana kansainvälinen, mutta se liittyy olennaisesti kunkin maan oikeusjärjestyk-
seen ja oikeudenkäyttöön. Siksi alalla käytetyllä kielellä on perinteisesti nähty vahva ”kan-
sallinen” yhteys. 

Millä kielillä oikeustieteen väitöskirjoja julkaistaan nykyään? Tätä nykyä yli puolet suo-
malaisissa yliopistoissa tarkastettavista väitöskirjoista julkaistaan englanniksi.30 Helsingin, 
Turun, Lapin ja Itä-Suomen yliopistoissa tehtiin vuosina 2015–2019 kaikkiaan 146 oike-
ustieteen väitöskirjaa, joista 55 % (77 väitöstä) julkaistiin englanniksi. Lisäksi Turussa 
kirjoitettiin yksi väitöskirja ruotsiksi ja Lapissa yksi saksaksi.

Julkaisukieli kuitenkin vaihtelee vuosittain ja yliopistoittain melkoisesti. Lähes puolet tar-
kastelujakson väitöskirjoista (69) on tarkastettu Helsingin yliopistossa. Niistä 70 % on 
kirjoitettu englanniksi. Turun yliopiston oikeustieteen 32 väitöksestä 47 % on englannin-
kielisiä. Lapin (16) ja Itä-Suomen (29) väitöstutkimuksista 31 % on julkaistu englanniksi.

Englanninkielisiin ammatillisiin tutkintoihin kaivataan lisää järjestämislupia

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää opetuksenjärjestäjille luvat tutkintoon johtavan 
koulutuksen järjestämiseksi. Vieraskielisen ammatillisen koulutuksen lupamenettely on 
tullut viime vuosina toistuva puheenaihe. Sen sisältö tosin painottuu aina samaan teemaan: 
tahdotaan lisää englanninkielistä koulutusta. Tällä hetkellä kaikkiaan 16 opetuksenjärjes-
täjällä on oikeus tarjota yhtä tai useampaa englanninkielistä tutkintoa. Järjestäjistä yhdellä 
on lisäksi oikeus tarjota yhtä venäjänkielistä tutkintoa. 

Joulukuussa 2020 julkaistiin kannanotto, jossa vaaditaan jälleen kerran englanninkieli-
sen ammatillisen koulutuksen lisäämistä.31,32,33 ”Vieraskielisten ammatillisten tutkintojen 
lupaprosessia tulee selkiyttää ja nopeuttaa”, vaativat yhteisessä kannanotossaan Ammat-
tiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Helsingin seudun kauppakamari, Kemianteol-
lisuus ry, Kiinteistötyönantajat ry, Keskuskauppakamari, Matkailu- ja Ravintolapalvelut 
MaRa ry, Palvelualojen työnantajat Palta ry, Sivistystyönantajat SIVISTA ry, Suomen 
Kuntaliitto sekä Suomen Yrittäjät ry. 

30  https://pro.almatalent.fi/article/juristikirjeesta-poimittua-oikeustiedeko-kansallista-yha-useampi-nuori-
oikeustieteen-tutkija-vaittelee-englanniksi/12223, 5.2.2020

31 https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/vieraskielisten-ammatillisten-tutkintojen-lupaprosessia-tulee-
selkiyttaa-ja-nopeuttaa.html, 17.12.2020

32  https://www.amke.fi/ajankohtaista/kannanotot.html, 17.12.2020
33  https://www.yrittajat.fi/tiedotteet/640282-vieraskielisten-ammatillisten-tutkintojen-lupaprosessia-tulee-selkiyttaa-

ja, 17.12.2020
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Kiintoisa tekstilingvistinen havainto liittyy kannanoton sananvalintaan. Puhutaan vieras-
kielisestä koulutuksesta, vaikka käytännössä tarkoitetaan englanninkielistä koulutusta. 
”Vieraskielisestä koulutuksesta” on tullut eufemismi eli kaunisteleva kiertoilmaus englan-
ninkieliselle.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen ja kauppakamarien edellinen kannanotto jul-
kaistiin syksyllä 2019.34 Äänenpaino on muuttunut vuodessa. Vuonna 2019 vaadittiin hal-
litusta vapauttamaan vieraskielisen ammatillisen koulutuksen järjestäminen lupamenette-
lystä, vuonna 2020 enää prosessin nopeuttamista.

Keskustelu on kaksinapaista, ja näkökannat ovat melko etäällä toisistaan.35 Ministeriö tar-
kastelee sekä koulutustarvetta että koulutuksenjärjestäjän edellytyksiä tarjota koulutusta. 
Tutkintokielikysymys on hyvin keskeinen. Onko Suomessa sittenkään englanninkieliset 
työmarkkinat, jossa suomea ei tarvita? Onko englanninkielinen ammattitutkinto lopulta 
karhunpalvelus maahanmuuttajalle?

Kriittisiäkin  kansalaispuheenvuoroja  on  esitetty.  Englannin  kielen  professori  emeritus 
Pekka Hirvonen tuo esiin tärkeän näkökulman: kansallisen kielen taito on välttämätön 
maahanmuuttajien kotoutumisessa, ja ammattitutkinnon opiskelu kohentaa kielitaitoa.36 
Hirvosen mukaan englannin taito on ammattitutkinnossakin erinomainen lisä, mutta mistä 
löytyisivät ne opettajat, jotka oikeasti pystyisivät opettamaan ammattitutkinnon asiat itsel-
leen ja oppilailleen vieraalla kielellä. Ammattikouluilla on resurssiongelmia ilman näitä 
utuisia suunnitelmiakin.

Yrityselämä (varsinkin työvoimapulasta kärsivät alat) ja osa opetuksenjärjestäjistä suh-
tautuu englannin kieleen myönteisesti. Yliopistojen opetus siirtyy enenevästi englannin-
kieliseksi. Ammattikorkeakoulut lisäävät niin ikään englanninkielistä koulutusta.37

Pysyykö kielikoulutus ulkomaisen työvoiman kasvun 
perässä?

Hoitoala työllistää

Hoitoala kärsii työvoimapulasta. Vaikka Suomeen muuttaa työn perässä tälläkin hetkellä 
kaiken aikaa koulutettua hoitohenkilöstöä, määrä ei tällaisenaan riitä vastaamaan kysyn-
tään. Ulkomaisen työvoiman tarve sosiaali- ja terveysalalla pysyy korkealla tulevina vuo-
sikymmeninä.

34  Ks. lähemmin Kielipolitiikan vuosi 2019, s. 27: https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.pdf
35  https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007644421.html, 27.11.2020
36  https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007654488.html, 2.12.2020
37  https://www.novia.fi/tietoa-noviasta/lehdistotiedotteet/yrkeshogskolan-novia-aloittaa-kaksi-englanninkielista-

terveyden-ja-hyvinvoinnin-koulutusohjelmaa, 22.10.2020
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EU- ja ETA-alueen ulkopuolella koulutettujen tulee suorittaa Valviran määräämät täyden-
tävät opinnot, jotta he voivat saada suomalaisen ammattipätevyyden. Täydentävä koulutus 
perustuu nykyisin hankerahoitukseen. Arene (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto), 
Kuntaliitto ja KT Kuntatyönantajat esittävät, että ammattikorkeakoulujen hankkeissa ke-
hitetyt koulutusmallit vakinaistettaisiin ja täydennyskoulutuksesta tehtäisiin pysyvää.38,39,40

Ammattikorkeakoulut ovat kehittäneet malleja ammattipätevyyden edellyttämiin täyden-
nyskoulutuksiin, joihin sisältyy aiemman osaamisen arviointi ja tunnistaminen, lisä- ja kie-
likoulutus sekä osaamisen arviointi. Kyse on myös rahasta: muualla opiskelleille suunna-
tun täydentävän koulutuksen järjestäminen Suomessa on yhteiskunnalle edullisempaa kuin 
täällä toteutettava hoitajakoulutus.

Kannanoton mukaan sosiaali- ja terveysalalle kaivataan peräti 267 000:ta työntekijää vuo-
teen 2040 mennessä. On vaikea arvioida, kuinka suuren osuuden tarpeesta voisivat täyttää 
ulkomaiset työntekijät. Osuus on joka tapauksessa hyvin suuri, arviolta kymmeniä tuhan-
sia. 

Hoitohenkilöstön kielitaitovaatimuksiin kuuluu eurooppalaisen viitekehyksen B1-tasoinen 
kielitaito (Yleisen kielitutkinnon eli YKIn taso 3).41 Tällaisen kielitaidon saavuttaminen ei 
käy hetkessä. Ammatin kielitaitovaatimus on vähimmäistaso. Syvällisen kielen osaamisen 
merkitystä ei voi korostaa liikaa varsinkaan sellaisissa tehtävissä, joissa kielellinen kom-
munikaatio ja inhimillinen kohtaaminen ovat toiminnan lähtökohta. Tällaisia ovat esimer-
kiksi kotipalvelu ja vanhustenhoito.

Kaupanala työllistäisi, mutta kielitaitoa puuttuu

Palveluala työllistää tällä hetkellä elinkeinoelämän lohkoista eniten (noin 1 300 000 työn-
tekijää). Palveluammateissa työskentelevien määrä myös kasvaa nopeimmin, vaikka osaa-
vien tekijöiden puute hidastaa kasvua. Enemmänkin palkattaisiin.

Ulkomailta tulleiden työntekijöiden määrä kasvaa, mutta heikko kielitaito vaikeuttaa työl-
listymistä.42,43 Kaupan liiton teettämässä kyselyssä työnantajat toivat esiin sen, että muualta 
tulleiden työntekijöiden palkkaamista vaikeuttaa puutteellinen suomen tai ruotsin kielen 
taito. 

38  https://www.arene.fi/ajankohtaista/arene-kuntaliitto-ja-kuntatyonantajat-kt-ulkomaisten-sairaanhoitajien-
lisakoulutus-vakinaistettava/, 31.1.2020

39  https://www.kauppalehti.fi/lehdistotiedotteet/suomen-kuntaliitto-finlands-kommunforbund-arene-kuntaliitto-
ja-kt-kuntatyonantajat-ulkomaisten-sairaanhoitajien-lisakoulutus-vakinaistettava/2a3aa5ac-af48-31f2-a1cb-
496b187dffc9, 31.1.2020

40  https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00810/66958016-d5a6-489c-9afe-ca250519dde6.pdf, 29.1.2020
41  Taitotasokuvauksista ks. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/yleinen-kielitutkinto-usein-kysytyt-

kysymykset
42  https://kauppa.fi/uutishuone/2020/02/28/palvelualojen-osaajabarometri-jatkuva-oppiminen-palkkatukea-parempi-

apu-tyollisyyteen/, 28.2.2020
43  https://kauppa.fi/uutishuone/2020/03/05/ulkomaalaistaustainen-tyovoima-on-tarkea-voimavara-kaupalle/, 5.3.2020
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Peräti 70 prosenttia kyselyyn vastanneista mainitsi kielitaidon puutteen rekrytoinnin es-
teeksi. Osuus on hälyttävän korkea. Kaupanalan yritykset toivovat yhteiskunnan panostuk-
sia kielikoulutukseen. Muualta tuleville tulisi tarjota mahdollisimman nopeasti joko suo-
men tai ruotsin kielikoulutusta, jotta he saavuttaisivat sellaisen kielitaidon, jonka avulla voi 
edetä työelämään. Kielitaito avaa myös pääsyn yhteiskunnan jäseneksi ja osalliseksi sen 
toiminnasta.

”Hyvä ratkaisu ulkomaalaistaustaisten työllistämisessä olisi koulutuskorvausten maksami-
nen myös sellaisessa tilanteessa, jossa työntekijän kanssa tehdään ei-työsopimussuhteinen 
koulutussopimus. Siten voidaan madaltaa kynnystä tarjota oppimismahdollisuutta myös 
heikommalla kielitaidolla”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi sanoo.44

Onko työllistyminen sittenkään kiinni kielitaidosta?

Tammikuussa 2020 ilmestyi työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen osaamiskeskuksen 
julkaisu Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019 − Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta.45,46,47 
Sen keskeinen viesti on, että kotoutuminen on hyvin moniulotteinen ja -tekijäinen koko-
naisuus, johon vaikuttavat sekä yhteiskunta että muuttajat itse. Työllistyminen yksin ei ole 
osoitus onnistuneesta kotoutumisesta. Pelkästään maahanmuuttajan koulutus tai kielitaito 
eivät selitä kotoutumista tai työllistymistä, vaan kyse on laajemmista maahanmuuttopoli-
tiikkaan liittyvistä kysymyksistä ja yhteiskunnan asenteista.

Katsauksessa on paljon kiintoisia näkökulmia kieleen. Liisa Larjan artikkeli (Maahan-
muuttajanaiset työmarkkinoilla ja työmarkkinoiden ulkopuolella, mts. 28−42) sisältää mel-
ko yllättävää tietoa maahanmuuttajanaisten työllistymisen ja kielitaidon välisistä suhteista. 
Ulkomaalaistaustaisten naisten heikkoa työllistymistä (suhteessa miehiin) selitetään usein 
koulutuksen ja kielitaidon puutteella. Käytettävissä olevien tutkimusaineistojen perusteel-
la ulkomaalaistaustaiset naiset ovat kuitenkin miehiä koulutetumpia ja myös hallitsevat 
suomen kielen paremmin. Ainoastaan nämä tekijät eivät siis voi selittää naisten alhaista 
työllisyysastetta. 

Heikko työllistyminen liittyy Larjan mukaan sukupuolen mukaan eriytyneisiin työmark-
kinoihin. Naiset työskentelevät tyypillisesti sosiaali- ja terveysalalla, myyjinä, asiakaspal-
velussa ja opettajina. Kielitaitoa painotetaan näillä aloilla enemmän kuin miesvaltaisilla 
aloilla. Ulkomaalaistaustaiset naiset työllistyvät kielitaidon ansiosta, miehet siitä huolimat-
ta. Maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyysaste saavuttaa miesten tason vasta 15:n 
Suomessa asutun vuoden jälkeen.

Heikko työllistyminen koskee erityisesti ulkomaalaistaustaisia äitejä. Ei-työllisillä ulko-
maalaistaustaisilla äideillä on keskimäärin matala koulutus. He osaavat suomea niukasti ja 
heiltä uupuu työkokemusta. Lapsettomat naiset työllistyvät paremmin.

44 https://www.epressi.com/tiedotteet/kauppa/rekrytointivaikeudet-myos-kaupan-haasteena-elinkeinoelaman-suurin-
tyollistaja-voisi-tyollistaa-viela-enemman.html, 3.3.2020

45 Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019. Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta. Työ- ja elinkeinoministeriön 
Kotouttamisen osaamiskeskus. TEM oppaat ja muut julkaisut 2019:10. Saatavilla: https://julkaisut.
valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162005/TEM_oppaat_10_2019_Tutkimusartikkeleita_
kotoutumisesta_20012020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

46  https://tem.fi/-/maahanmuuttajien-onnistunut-kotoutuminen-on-monen-tekijan-summa, 22.1.2020
47  https://www.sttk.fi/2020/11/12/vain-joka-toinen-maahanmuuttajanainen-tyollistyy/, 12.11.2020
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Maahanmuuttajat työllistyvät Suomessa heikosti pohjoismaisessa vertailussa. Muissa Poh-
joismaissa resursseja suunnataan enemmän tuettuun työllistämiseen (esimerkiksi palkka-
tukeen). Suomen kotihoidontuki voi tuottaa kannustinloukun pienituloisille perheille, jos 
työn vastaanottaminen pienentää perheen kokonaistuloja.
 
Vain maahanmuutto pelastaa Suomen väestönkehityksen

Työeläkeyhtiö Ilmarisen toimitusjohtajan Jouko Pölösen mukaan Suomen on vaikea me-
nestyä taloudellisesti tulevina vuosina ilman merkittävää työperäistä maahanmuuttoa.48 
Väestö ikääntyy ja huoltosuhde muuttuu epäedulliseksi. Syntyvyys ei yksinkertaisesti riitä 
siihen, että työssä käyviä olisi tarpeeksi vastedes. 

Koulutettuja maahanmuuttajia tulisi houkutella maahamme aktiivisesti ja saapumisen 
kynnystä madaltaa. Lisäksi Suomi tarvitsee ulkomaisia opiskelijoita. Pölösen mukaan työ-
eläkeyhtiöiden eläkevastuut kasvavat kohtuuttomiksi nykymenolla. Eläketurvakeskus on 
laskenut, että nykyisen kaltaisen tilanteen jatkuessa eläkemaksua pitäisi korottaa 24 pro-
sentista 30 prosenttiin 2050-luvulta lähtien. Kansantalous ei kestä tällaista korotusta.

Aluetutkija Timo Aro toteaa ulkomaisen työvoiman tarpeen suoraan: vain maahanmuut-
to pelastaa kuntien väestönkehityksen.49 Maahanmuutto vaikuttaa väestönkehitykseen yhä 
korostuneemmin 2020- ja 2030-luvulla. Vieraskielisten määrä Suomessa yli kaksinkertais-
tuu vuoteen 2040 mennessä. Se, lisääntyykö maahanmuutto riittävästi, vaikuttaa kansanta-
louden kehitykseen olennaisesti. 

Elinkeinoelämä maalaili kesällä 2020 koronan jälkeistä työmarkkinoiden kuvaa.50 Kun 
talous alkaa koronan jälkeen vertyä, Suomi kohtaa jälleen työvoimapulan. Yhä useampi 
yritys joutuu hakemaan osaajansa maailmalta.

Työnantajien näkemykset suomen kielen tarpeellisuu-
desta poikkeavat toisistaan ja asenteet suomen kieltä 
kohtaan vaihtelevat jyrkästi. Suomi tarvitsisi laajan 
yhteisymmärryksen siitä, mikä on kansalliskielten ase-
ma koulutuksessa, työelämässä ja koko yhteiskunnas-
sa. Eniten kaivataan asenneremonttia. 

48  https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/talous/artikkeli-1.1244663, 19.11.2020
49  https://kuntalehti.fi/uutiset/talous/aluetutkija-timo-aro-vain-vieraskieliset-pelastavat-kuntien-vaestokehityksen/, 

8.6.2020
50  https://www.talouselama.fi/uutiset/yha-useampi-yritys-joutuu-hakemaan-osaajansa-maailmalta-koronan-jalkeen-

suomi-kohtaa-jalleen-tyovoimapulan/f648cf30-424e-4307-96fa-ebc1dd456f3d, 22.6.2020
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KiVAKO-hanke 

Kielitaidon kapeutumista on pohdittu pitkään myös korkeakouluissa ja pohditaan edelleen. 
Kansainvälistyvä työelämä ja maahanmuutto lisäävät monipuolisen kielitaidon tarvetta. 
Englannin osaaminen ei välttämättä enää riitä, vaan useissa työtehtävissä tarvitaan muita-
kin kieliä. Harvemmin opiskeltavien kielten tarjonta on kuitenkin supistunut korkeakoulu-
jen kielikeskusten valikoimista rahoituksen vähenemisen vuoksi, mikä luo myös epäta-
sa-arvoa sekä opiskelijoiden että oppilaitosten välille.

KiVAKO-hankkeessa (kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa) laajennetaan kor-
keakoulujen vieraiden kielten opetustarjontaa sekä valtakunnallisen että alueellisen yhteis-
työn avulla.51,52,53 Tarjonta koostuu digipedagogiikan mukaisesti rakennetuista oppimispo-
luista A1-tasolta C1-tasolle. Opetus on avointa. Hankkeessa on mukana 26 korkeakoulua 
(18 ammattikorkeakoulua ja 8 yliopistoa) ja noin 120 opettajaa. Sen tavoitteena on tarjota 
avoimia opintopolkuja vähemmän opiskelluissa vieraissa kielissä suomalaisille korkea-
kouluopiskelijoille. Tarjolla on avoimia verkko-opintoja aloittelijan tasolta edistyneeseen. 
KiVAKO on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen ja alueellinen 
hanke (2018–2021).

Esimerkiksi Tampereen ammattikorkeakoulussa on voinut opiskella suomen, englannin ja 
ruotsin kurssien lisäksi vain muutamia alkeistason (A1–A2) kursseja saksaa, ranskaa ja ve-
näjää.54 KiVAKO-hanke mahdollistaa sen, että jokaisesta korkeakoulusta voi hakea myös 
harvoin opiskeltujen kielten kursseille (esimerkiksi korea) tai B1- ja B2-tason kursseille 
jatkamaan kielen opiskelua ja laajentamaan jo saavutettua kielitaitoa.

Syksyllä 2020 suomalaisen korkeakouluopiskelijan oli mahdollista opiskella espanjaa, 
ranskaa, saksaa, venäjää, italiaa, japania, kiinaa, koreaa, portugalia, viroa ja viittomakieliä. 
Lisäksi on tarjolla E-Tandem-kurssi. Se perustuu vertaisparityöskentelyyn, jossa opiskeli-
jat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään sekä oman kielialueensa kulttuuritietoutta. Säh-
köisessä ympäristössä tapahtuva E-Tandem mahdollistaa yhdessä työskentelyn oppijoiden 
asuinpaikasta riippumatta.

SIMHE polku -hanke

Katsausvuoden lopussa päättyi Metropolia-ammattikorkeakoulun koordinoima SIMHE 
polku -hanke (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland).55 Se rahoitettiin 
pääosin Euroopan unionin ESR-ohjelmasta ja kanavoitiin opetus- ja kulttuuriministeriön 
kautta (1.10.2018–31.12.2020). Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden korkeakoulu-
tukseen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan erityisesti maahanmuuton vastuukorkeakouluis-

51  http://www.kivako.fi/
52 Varttala, T. – Puranen, P. 2020. KiVAKO-hanke: korkeakoulut kielivarantoa kehittämässä. Kieli, koulutus 

ja yhteiskunta, 11(2). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-
maaliskuu-2020/kivako-hanke-korkeakoulut-kielivarantoa-kehittamassa

53  https://next.xamk.fi/uutta-luomassa/korkeakoulujen-yhteisen-kivako-kielitarjonnan-koeponnistus/, 30.6.2020
54  https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/korkeakouluissa-pyritaan-tuomaan-tasa-arvoa-kielten-

opiskeluun?navref=curated--grid, 4.9.2020
55 https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hankkeet/simhe-polku

https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hankkeet/simhe-polku
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sa, joiden SIMHE-työtä opetus- ja kulttuuriministeriö tukee.56 Pilottivaiheessa vuonna 
2016 ensimmäiset vastuukorkeakoulut olivat Jyväskylän yliopisto ja Metropolia-ammat-
tikorkeakoulu. Vuonna 2017 mukaan liittyi neljä uutta korkeakoulua: Helsingin yliopisto, 
Karelia-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto.

SIMHE polku -hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin työllistymistä edistäviä koulutuspol-
kuja. Hankkeen keskeisin tavoite oli tukea korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työl-
listymistä omalle alalle osaamisen kartoituksen ja täydentävien opintojen avulla. Hank-
keessa tarjottiin korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille täydennyskoulutusta, johon 
sisältyi yksilöllistä ohjausta, lisäopintoja korkeakoulussa, työnhakua tukevia työpajoja, 
S2-tukea opintoihin, suomen kielen kielikahvilatoimintaa sekä mahdollinen työssäoppi-
misjakso paikallisessa yrityksessä. 

Hankkeen päätteeksi kolme korkeakoulua (Oamk, Karelia ja Metropolia) esittivät suo-
situksia korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamista täydentävän koulutuksen 
suunnitteluun, sisältöön ja toteutukseen.57 Kokeilujen perusteella muotoiltiin suositus, jon-
ka mukaan täydentävässä koulutuksessa tulee tarjota joustavasti henkilökohtaista ja pien-
ryhmäohjausta sekä uraohjausta. Koulutuksen pitää sisältää tukea suomen kielen käyttä-
miseen.58

Hankkeessa tarjottava tuki sisälsi myös mentorointia. Siinä nousivat poikkeuksetta esille 
suomen kielen taitoon liittyvät kysymykset.59 Mentoroitavat toivat esiin sen, että kielitai-
to vaikuttaa kaikkeen: työllistymiseen, ihmissuhteisiin, integroitumiseen ja yksinäisyyden 
tunteeseen. He pitivät SIMHE-hankkeessa tarjottua kielikoulutusta tärkeimpänä osana ko-
konaisuutta ja kokivat, että siitä on heille paljon apua tulevaisuudessa.

Oman äidinkielen opetuksesta säästetään

Kunnat potevat kroonista rahapulaa. Syksyllä 2020 tuli julkisuuteen tieto, että Jyväskylän 
kaupunki säästää vähentämällä oman äidinkielen opetusta kouluissa tai peräti lopettamalla 
sen kokonaan 1.8.2020 alkaen.60,61 Päätös herätti voimakkaan vastareaktion. Kuntalaisa-
loitteena julkaistiin vetoomus oman äidinkielen opetuksen säilyttämiseksi Jyväskylässä.62 
Keskustelu poiki lehtijuttuja, joissa torjuttiin tämä näköalaton säästöpäätös.63,64 Jyväskylän 
kaupungin päätös ei ole ainoa lajissaan.

56  https://www.oph.fi/fi/korkeakoulujen-simhe-palvelut
57  https://blogit.metropolia.fi/montamuuttujaa/2020/12/15/simhe-polulta-evaita-tyollistymiseen/, 15.12.2020
58  http://www.oamk.fi/epooki/2020/joustava-suomen-kielen-ohjaus-ja-integrointi-taydennyskoulutukseen-toi-hyvia-

tuloksia/, 8.12.2020
59 Luostarinen, J. – Juvonen, K. – Miettinen, E. – Niskanen, H. – Saaristo, S.-T. 2020. Mentoroinnilla tukea 

maahanmuuttajan polulle. VASU 3/2020. Karelia-ammattikorkeakoulun verkkojulkaisu. Saatavilla: https://vasu.
karelia.fi/2020/06/05/mentoroinnilla-tukea-maahanmuuttajan-polulle/

60  https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020-08-19_jyvaskylan-vuoden-2021-talousarvion-valmistelutilannetta-
esiteltiin, 19.8.2020

61  https://yle.fi/uutiset/3-11556140, 21.9.2020
62  https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/16441, 21.9.2020
63  https://www.ksml.fi/paakirjoitus-mielipide/2989704, 11.9.2020
64  https://www.ksml.fi/paakirjoitus-mielipide/3115888, 23.9.2020
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Kapeutuvaan kielivarantoon liittyvässä keskustelussa unohtuu usein monikielisten oppi-
laiden oman äidinkielen merkitys. Yleisesti tiedetään, että äidinkieli (kotikieli) on hyvin 
merkittävä tekijä lapsen kehityksessä. Se on perusta lapsen ajattelulle ja tunne-elämän ta-
sapainoiselle kehitykselle. Sen varaan rakentuu myös muiden kielten oppiminen, ja sen 
hallinta tukee yleistä oppimista.

Oman äidinkielen opettajat perustivat toukokuussa 2018 valtakunnallisen yhdistyksen, 
Oman äidinkielen opettajat ry:n.65 Sen toiminnan tavoitteena on oman äidinkielen opet-
tajien ja opetuksen aseman parantaminen. Yhdistys kerää tietoa alan opettajien tilanteesta 
ympäri Suomea ja tukee heitä muun muassa järjestämällä vertaistukiryhmän kokoontumi-
sia.

Tutkijat pitävät monikielisten oppilaiden omaa äidinkieltä Suomen kielivarannon hukattu-
na voimavarana.66 Ilmeinen tarve olisi ainakin sille, että Suomeen muuttaneet opettajat voi-
sivat käyttää oman äidinkielen osaamistaan ja toimia esimerkiksi monikielisten oppilaiden 
ja perheiden tukena sekä yhdyssiteenä kouluun. Oman äidinkielen tunteja perusopetuk-
sessa tarjosi vuoden 2020 syyskaudella 84 koulutuksen järjestäjää yhteensä 57 kielessä.67  
Opiskelijoita oli noin 22 000. Tämä potentiaali tulisi saada hyötykäyttöön. Joukossa on 
hurja määrä monikielisiä ja monikielisyyttä tuntevia tulevia työntekijöitä.

Huoli kapeasta kielivarannosta

Suomen kapeutuva kielivaranto ja koulun tarjoama yksipuolinen vieraiden kielten taito 
(englanti) on ollut erityisesti 2010-luvulla kestoaihe, josta miltei kaikki opetusalan tahot 
ovat huolissaan. Kapea kielivaranto liitetään usein siihen, että englanti syrjäyttää koulussa 
opettavina kielinä muut (eurooppalaiset) kielet kuten saksan ja ranskan. 

Vääristääkö tämä keskustelu todellisuutta? Tutkija Maija Yli-Jokipiin mukaan käsitys 
suomalaisten kielivarannon kapeutumisesta perustuu harhakuvaan, joka nojaa vain suurten 
länsimaisten kielten arvostukseen.68 Eräässä yleisönosastokirjoituksessa puolestaan tode-
taan, että Suomeen on muodostunut suomen, ruotsin ja englannin itseriittoinen kolmikieli-
syysrakennelma, jonka mukaan näiden kielten osaaminen riittäisi.69 Yhteisölliset asenteet 
vaikuttavat kielivaranto- ja monikielisyyskeskusteluun niin, että jonkin kielen taitoa saa-
tetaan pitää arvokkaampaa kuin toisen. Tätä taustaa vasten onkin aiheellisesti alettu puhua 
”kielitaidottomista” kielentaitajista.70

65  http://www.ok-opet.fi/
66 Yli-Jokipii, M. – Aksinovits, L. – Salin, R. – Hautakoski, T. 2020. Oman äidinkielen osaaminen – hyödyntämätön 

resurssi. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11(2). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-
ja-yhteiskunta-maaliskuu-2020/oman-aidinkielen-osaaminen-hyodyntamaton-resurssi

67 Omana äidinkielenä opetetut kielet ja opetukseen osallistuneiden määrät vuonna 2020. Saatavilla: https://www.
oph.fi/fi/tilastot/maahanmuuttajien-koulutuksen-tilastot

68  https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/lantinen-harhakuva-estaa-nakemasta-maahanmuuttajien-
kielivarantoa?navref=curated--grid, 29.10.2020

69  https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006644710.html, 23.9.2020
70  https://www.maailmankuvalehti.fi/2020/2/pitkat/helsingin-kielitaidottomat-kielinerot/, 17.4.2020



23

Sitä, miten kielten opiskelua kouluissa saataisiin monipuolistettua, on ryhdytty tarkas-
telemaan  järjestelmällisemmin vasta hiljattain. Professori Riitta Pyykön selvitys Moni-
kielisyys vahvuudeksi (2017) käynnisti aiheesta laajan keskustelun.71 Pyykkö tarkoittaa 
kielivarannolla kansallista kielitaitoa eli kotimaisten ja vieraiden kielten muodostamaa 
kokonaisuutta, johon sisältyy niin osaaminen kuin koulutus ja sen suunnittelukin. Selvitys 
tarjosi ajantasaisen kuvan kielikoulutuksesta kaikilla oppiasteilla, ja siinä julkaistiin kym-
meniä toimenpide-ehdotuksia kielikoulutuksen kehittämiseksi. Perusopetusta koskevista 
ehdotuksista eniten ovat puhuttaneet A1-kielenä opiskeltavien kielten varannon monipuo-
listaminen ja opiskelun aloittamisen varhentaminen. 

Ennen muinoin kielitaito oli yleissivistystä, nyt kielellä kaupitellaan

Mediakin kiinnostuu aiheesta ainakin silloin tällöin.72 Helsingin Sanomain pääkirjoituk-
sessa todetaan, että kielitaitoa arvostettiin ennen osana yleissivistystä.73 Vielä muutama 
vuosikymmen sitten oli itsestään selvää, että koululaiset opiskelivat englannin ja ruotsin 
ohella esimerkiksi ranskaa, saksaa tai venäjää. Englannin kielen ylivalta on kasvanut niin 
suureksi, että se vähentää motivaatiota muiden kielten opiskeluun. Opettajat tuskailevat 
koululaisten asenteita suomen kieltä kohtaan: nuoret pitävät suomea junttimaisena väinä-
möiskielenä, jonka käyttäminen hävettää.74

Puhummeko kielitaidon monipuolistamisesta väärin sanakääntein? Entä jos alkaisimme 
perustella kielitaidon hankkimista liike-elämän, vienninedistämisen ja kaupan tarpeilla? 
Tätä toki tapahtuukin, mutta ääni on ilmeisesti liian vaimea. Lapin Kansan kolumnistin 
mukaan koulujen kielenopetusta kannattaisi monipuolistaa jo ala-asteelta.75 Se tukisi ajan 
oloon niin kauppasuhteita kuin ymmärrystämme maailmasta. Kolumnissa todetaan, että 
Rovaniemen kannattaisi pyrkiä monipuolisella kieltenopetuksella valtakunnalliseen kär-
keen, sillä laadukas koulutustarjonta houkuttelee kaupunkiin lapsiperheitä.

Ehdotus: kunnat velvoitetaan järjestämään opetusta useassa A1-kielessä

Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL esitti syksyllä 2020 järeitä keinoja kieltenopiske-
lun monipuolistamiseksi.76 Englantia opiskelevien osuus peruskoulujen alaluokilla jatkaa 
kasvuaan erityisesti siksi, ettei koulu tarjoa opiskeltavaksi muuta kieltä. SUKOLin mukaan 
tehokkain keino kielivalintojen monipuolistamiseen olisi pakko: opetuksen järjestäjät vel-
voitettaisiin järjestämään opetusta muussakin A1-kielessä kuin englannissa. Tämä velvoite 
koskisi yli 30 000 asukkaan kuntia. Usean A1-kielen tarjoaminen ei riitä, vaan myös ope-
tuksen ryhmäkoot pitäisi määrittää niin, että opetusryhmiä voidaan muodostaa.

71 Pyykkö, R. 2017: Monikielisyys vahvuudeksi. Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta. Opetus- 
ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:51. Saatavilla: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/
handle/10024/160374/okm51.pdf

72  https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/yha-harvempi-koululainen-lukee-saksaa-ranskaa-tai-venajaa-tampereen-
ihme-nayttaa-etta-toisinkin-voisi-olla/, 28.8.2020

73  https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000006624940.html, 5.9.2020
74  https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006631204.html, 10.9.2020
75  https://www.lapinkansa.fi/kolumni-koulujen-kielitarjontaa-kannattaisi-monipu/3134586, 30.11.2020
76  https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/jareampia-otteita-kielitarjontaan.html?customer=3523, 28.10.2020
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Ulkosuomalaisten suomi laajempaan käyttöön

Katsausvuonna ilmestyi väitöskirja, joka liittyy kiinnostavalla tavalla kielivarantokes-
kusteluun. Leena Imppola tutkii väitöskirjassaan saksansuomalaisten Suomi-koulussa 
opiskelleiden nuorten käsityksiä Suomesta ja suomen kielestä.77 Millaiseksi hahmottuu 
ulkosuomalaisten nuorten suomalainen identiteetti ja kielitaito osana Suomen kansallista 
kielivarantoa?

Ulkosuomalaiset Suomi-kouluissa opiskelevat nuoret ovat tulevia kansainvälisiä osaajia, 
joiden suomalainen identiteetti ja suomalaisten joukkoon kuulumisen tunne vaihtelevat. 
Ei ole olemassa yhtä Suomi-koulua käyvän muottia. Imppolan tutkimus antaa kuitenkin 
paljon pohdittavaa varsinkin siihen, kuinka oppilaiden suomen kielen osaamista voitaisiin 
hyödyntää paremmin:78 

Tutkimuksessani olen tarkastellut suomikoululaisten käsityksiä vain yh-
dessä maassa. Tutkimukseni tuloksia voidaan kuitenkin pitää suuntaa an-
tavina tarkasteltaessa muissa maissa toimivien Suomi-koulujen toimintaa 
ja tuloksia sekä ulkosuomalaisten halua ja valmiuksia olla osa Suomen 
kielivarantoa. Ulkosuomalaisten kielitaidon ylläpitäminen, kehittäminen 
ja siihen panostaminen on Suomelle mahdollisuus ja voimavara, jota voi-
taisiin nykyistä paremmin hyödyntää talous-, tiede-, kulttuuri- ja yhteis-
kuntaelämän verkostoissa Suomen kansainvälistyessä. Toistaiseksi ulko-
suomalaisten kielitaito ja kulttuurinen osaaminen on tuntematon ja vain 
vähän käytetty resurssi.

Millaisella suomen kielen taidolla yliopistoon?

Yleisesti on tiedossa muuan koulutusjärjestelmäämme syntynyt ongelmallinen käytäntö: 
niin Suomessa syntyneet kuin Suomeen muuttaneet maahanmuuttajaperheiden lapset oh-
jataan lähes automaattisesti perusopetuksessa S2-tunneille riippumatta oppilaan suomen 
kielen taidosta tai muista asiaan liittyvistä tekijöistä. Näin tapahtuu käytännössä silloin, 
jos vanhemmat eivät huomaa tai tiedä pyytää muuta. Käytäntö säteilee myöhempiin kou-
lutusvalintoihin. On pohdittu jopa sitä, että ”S2-tausta” olisi rakenteellinen este Suomessa 
syntyneiden maahanmuuttotaustaisten nuorten korkeakoulutukselle.

77 Imppola, L. 2020. ”Suomi sydämessä” – Saksansuomalaisten Suomi-koulun oppilaiden, heidän vanhempiensa 
ja opettajiensa käsityksiä Suomesta, suomen kielestä ja Suomi-koulusta. Väitöskirja. Jyväskylän yliopiston 
soveltavan kielentutkimuksen keskus. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8105-1

78 Imppola, L. 2020. Suomi-koulusta maailmalle – ulkosuomalaiset osana Suomen kielivarantoa. Kieli, koulutus 
ja yhteiskunta, 11(4). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-
kesakuu-2020/suomi-koulusta-maailmalle-ulkosuomalaiset-osana-suomen-kielivarantoa

https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-kesakuu-2020/suomi-koulusta-maailmalle-ulkosuomalaiset-osana-suomen-kielivarantoa
https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-kesakuu-2020/suomi-koulusta-maailmalle-ulkosuomalaiset-osana-suomen-kielivarantoa
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Ylioppilastutkinnon suorittaminen suomen kielellä ei riitä kielitaidoksi yliopistoon

Keskustelu aktivoitui myös katsausvuonna. Suomenopettajat ry ja Äidinkielen opettajain 
liitto ry ottivat tammikuussa 2020 kantaa suomen kielen taidon vaatimuksiin yliopistoihin 
hakeutumisessa.79,80 Joidenkin yliopistojen käytänteet asettavat hakijoita eriarvoiseen ase-
maan: suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän kirjoittaneelta hakijalta saatetaan 
vaatia ylioppilaskokeesta arvosanaa M, kun taas suomi äidinkielenä ja kirjallisuus -oppi-
määrän kirjoittaneelle hakijalle riittää arvosanaksi A. International Baccalaureate -tutkin-
non Language B Finnish -kokeesta taas pitää saada arvosana 6 (arvosteluasteikko 1–7).

Liittojen mukaan opiskelijavalinta on syrjivä. Valintaperusteet voivat johtaa siihen, että 
kielitaidoltaan heikommat opiskelijat valitsevat oppimääräkseen suomen äidinkielenä, jot-
ta heillä olisi paremmat mahdollisuudet päästä jatkamaan opintojaan yliopistoon, vaikka 
heidän kielitaitonsa kehittymisen kannalta suomi toisena kielenä -opiskelu hyödyttäisi hei-
tä paljon enemmän. Kirjoittajien mukaan ylioppilastutkinnon suorittamisen suomen kielel-
lä pitäisi olla riittävä osoitus kyvystä opiskella suomeksi myös yliopistossa.

Samaa teemaa käsiteltiin myös mielipidekirjoituksissa. Tampereen yliopiston opiskelija-
valinnassa käytettyjä suomen kielen taitoon liittyviä valintakriteereitä arvosteltiin.81 Niitä, 
jotka olivat opiskelleet lukiossa suomea toisena kielenä (S2), kohtasi yllätys kevään 2020 
opiskelijavalinnoissa. Tampereen yliopisto useiden muiden yliopistojen tavoin tiukensi 
kielitaitovaatimuksia siten, että ylioppilastodistuksessa S2-arvosanan tulee nyt olla M. 
Suomen äidinkielenä kirjoittaneilta edellytetään vain arvosanaa A. Lisäksi suomenkielisen 
ammattitutkinnon S2-opinnot eivät nyt kelpaa kielitaidon osoittamiseen, vaan tällöin pitäi-
si suorittaa maksullinen kielikoe.

Kielitaitovaatimusten pulmallisuus on tunnistettu ja muutoksia on tekeillä

Yliopistojen edustajien mukaan kielitaitovaatimusten ongelmat on tunnistettu.82,83 Vuoden 
2020 opiskelijavalintojen perusteet päätettiin yliopistoissa jo vuonna 2019, eikä niihin voi-
tu kajota. Kielitaidon osoittamisen tavat on kuitenkin syytä käydä läpi tarkoin kaikilla kou-
lutusasteilla.

Olemassa oleva lainsäädäntö ei ota huomioon yhteiskuntamme moninaistumista. Yli-
opistolaki säätää yliopistoille oikeuden valita opiskelijansa ja päättää opiskelijavalintojen 
perusteista. Yliopistot ovat jo useamman vuoden ajan laatineet yhteiset valtakunnalliset 
valintaperustesuositukset, joihin sisältyvät myös vaatimukset kielitaidon osoittamiseksi 
opiskelijavalinnassa. 

79  https://www.aidinkielenopettajainliitto.fi/?x118281=433024, 22.1.2020
80  https://www.hs.fi/paivanlehti/02022020/art-2000006392517.html, 2.2.2020
81  https://www.aamulehti.fi/lukijalta/art-2000007441186.html, 26.6.2020
82  https://www.hs.fi/paivanlehti/07022020/art-2000006398154.html, 7.2.2020
83  https://www.aamulehti.fi/lukijalta/art-2000007501936.html, 28.6.2020
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Yliopistojen yhteiset valtakunnalliset suositukset perustuvat lainsäädäntöön, jossa määri-
tetään hyvä kielitaito. Nykyisen valintaperustesuosituksen tausta suomen ja ruotsin kielen 
taidon osoittamisesta löytyy valtioneuvoston asetuksesta (asetus suomen ja ruotsin kielen 
taidon osoittamisesta valtionhallinnossa, 481/2003). Muuta soveltuvaa lainsäädäntöä ei 
ole.

Kielitaitoa määrittävä lainsäädäntö kaipaa uudistamista. Korkeakoulut ovat käynnistäneet 
syksyllä 2019 moniammatillisen yhteistyön yliopiston opiskelijavalintaan liittyvien kieli-
taitovaatimusten käsittelyä varten. Ryhmässä on asiantuntemusta muun muassa Opetushal-
lituksesta, SIMHE-palveluista, opiskelijavalintojen uudistamishankkeesta ja yliopistojen 
hakijapalveluista sekä laajaa äidinkielen ja S2-kokeen tuntemusta. Ryhmän tekemät muu-
tosehdotukset pyrittiin saattamaan voimaan jo vuoden 2021 opiskelijavalinnoissa.

Oulun ammattikorkeakoulussa on suunniteltu avoimen ammattikorkeakoulun hakuvaiheen 
kielitestiä vuodesta 2017.84 Kielitestiä on kehitetty vastaamaan korkeakouluopinnoissa 
vaadittua kielitaitoa. Testillä on yksi verraton etu puolellaan: ammattikorkeakoulun oma 
kielitesti antaa tuloksen nopeasti, kun taas esimerkiksi yleisten kielitutkintojen testitilai-
suuksia järjestetään vain muutaman kerran vuodessa ja niistä tuloksen saaminen kestää 
jopa kaksi kuukautta.

Tekoäly kielenopetuksessa

Digitalisaatio ja tekoäly – päivän sanat. Digitaaliset oppimateriaalit ovat olleet nykyaikaa jo 
jonkin aikaa, ja kääntämiseen on tarjolla jo useita sovelluksia. Tekoäly on tuloillaan myös 
kieltenopetukseen. WordDive on suomalainen digitaalista kielikoulutusta myyvä yritys.85  
Sen mobiilisovellukset opettavat lausumaan kieltä oikein. Niissä tekoäly on ääninäytteiden 
avulla opetettu tunnistamaan erilaisia virheitä ja antamaan niihin korjausohjeita. Suurim-
mat odotukset kohdistuvat englannin suullisen kielitaidon opettamiseen. Yrityksen netti- ja 
mobiilikursseilla tavoitellaan tosielämän kielitaitoa: kykyä opiskella, selvitä työelämässä 
ja keskustella oma-aloitteisesti uudella kielellä. Perustaitoon riittää yrityksen mukaan, kun 
osaa 2 000 yleisintä sanaa ja hallitsee peruskieliopin.

Turun yliopiston ranskan ja englannin kielen tutkijat ovat olleet mukana kansainvälisessä 
hankkeessa, jossa kehitetään mobiilisovellusta (LALI ArtApp -sovellus), jolla opetetaan 
aikuisille maahanmuuttajille paikallista kieltä taiteen keinoin.86,87 Taide tuo kielen ja kult-
tuurin oppimiseen uuden näkökulman. Kieltenopettajat vievät opiskelijaryhmiä museoi-
hin, koska autenttinen kulttuuriympäristö sitoo kielen oppimista arkeen. Taide-esineiden 
äärellä voi oppia uusia asioita kohdekielestä ja -kulttuurista, käsitellä vaikeitakin aiheita 

84  http://www.oamk.fi/epooki/2020/maahanmuuttajien-kielitestit-lisaavat-korkeakoulutuksen-saavutettavuutta/, 
18.12.2020

85  https://www.aamulehti.fi/talous/art-2000007562330.html, 19.2.2020
86  https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/mediatiedote/mobiilisovellus-auttaa-maahanmuuttajia-oppimaan-paikallista-

kielta, 25.5.2020
87  https://aamuset.fi/artikkeli/4964713/

Mobiilisovellus+auttaa+maahanmuuttajia+oppimaan+paikallista+kielta+taideteosten+avulla, 29.5.2020
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ja saada vertaistukea. Language and literacy learning through art: toolkit for learners and 
educators -hanketta rahoitettiin Erasmus+-ohjelmalla. Turun yliopiston lisäksi siinä on 
ollut mukana koulutuksen asiantuntijoita Ranskasta, Itävallasta ja Unkarista.

Luetaan yhdessä -verkosto tukee suomen oppimista

Opetusneuvos Marja Liisa Toivanen täytti 80 vuotta keväällä 2020.88 Hän ryhtyi aikoi-
naan opettamaan suomea muutamalle maahanmuuttajanaiselle, mistä syntyi Luetaan yh-
dessä -toiminta vuonna 2004. Hankkeesta on kasvanut merkittävä valtakunnallinen verkos-
to, joka tukee erityisesti maahan muuttaneiden naisten kielen oppimista ja kotoutumista.89 
Se tarjoaa vapaaehtoistyönä lukutaidon ja suomen tai ruotsin kielen opetusta maahanmuut-
tajille eri puolilla Suomea. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa kahden tunnin ajan. Vuon-
na 2018 verkostoon kuului yli 100 ryhmää ympäri Suomea.90 Vapaaehtoisia opettajia oli 
tuolloin yli 600 ja opiskelijoita noin 3 000.

88  https://www.hs.fi/paivanlehti/31032020/art-2000006457977.html, 31.3.2020
89 https://luetaanyhdessa.fi/
90  https://fi.wikipedia.org/wiki/Luetaan_yhdess%C3%A4, 23.6.2020

https://luetaanyhdessa.fi/
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Nimet

Julkishallinnon nimet

Julkishallinnon englanninkieliset nimet ja oheisnimet ovat toistuva keskustelunaihe. Totut-
tuun tapaan oikeusasiamies otti kantaa viranomaisten käyttämien nimien asianmukaisuu-
teen. 

Väylästä luovutaan

Vuonna 2019 toimintansa aloittanut Väylävirasto käytti pelkästään nimeä Väylä muun 
muassa tiedottamisessa, kylteissä ja logossa. Asiasta tehtiin kantelu, jonka ratkaisun edus-
kunnan oikeusasiamies toimitti julkisuuteen joulukuussa 2019.91 Ratkaisun yhteenvedossa 
todetaan seuraavasti (s. 32): 

Olen edellä kohdassa 4.3 todennut, että Väylä-oheisnimeä on virallisen 
Väylävirasto-nimen sijaan joko yksinään tai ensisijaisesti käytetty muu-
tenkin kuin puhtaasti viraston sisäisesti. Yksinään Väylä-oheisnimeä on 
käytetty tiedottamisessa, kuten sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeissä ja 
kylteissä tai vastaavissa opasteissa. Ensisijaisesti Väylä-oheisnimeä on 
käytetty viraston asiakirjoissa ja verkkosivuilla niin, että lukijan huomio 
kiinnittyy virallisen nimen sijasta oheisnimeen. Tämä on selkeässä ristirii-
dassa aiemman ratkaisukäytäntöni kanssa.

Väylä-nimi ei ole aiemman ratkaisukäytäntöni mukainen myöskään siksi, 
että sille ei ole olemassa ruotsinkielisissä asiayhteyksissä käytettävää vi-
raston ruotsinkielisestä nimestä muodostettua vastinetta, vaikka kyseinen 
oheisnimi on ilmiselvästi muodostettu viraston suomenkielisestä nimestä.

Kesäkuussa 2020 tiedotettiin, että Väylävirasto luopuu oheisnimestä.92 Täten oikeusasia-
miehen ratkaisu johti muutokseen. 

”Väylävirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hal-
linnonalalla toimiva keskushallinnon virasto, joka väy-
länpitäjänä vastaa tie-, rata- ja vesiväylien palvelutason 
ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla lii-
kenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan väyläver-
kon toimivuutta, automatisaatiota, liikenteen turvalli-
suutta, kestävää kehitystä osana liikennejärjestelmän 
kokonaisuutta sekä alueiden ja elinkeinoelämän toi-
mintaedellytyksiä ja tasapainoista kehitystä.”93

91  https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/6513/2018, 18.12.2019
92  https://www.kotus.fi/kielitieto/nimisto/ajankohtaista_nimista/vaylavirasto_luopuu_oheisnimesta.34311.news, 

11.6.2020
93 Laki Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta (936/2018). 
 Saatavilla: https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180936

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180936
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Aviapolis oli jyrätä Veromiehen

Vantaan kaupunki suunnitteli keväällä 2020 nykyisen Veromiehen kaupunginosan nimen 
vaihtamista Aviapolikseksi.94,95 Veromies-nimi on hyvin vanhaa perua. Se perustuu kylänni-
meen Skattmansby, josta on tietoja jo 1400-luvulta. Kylännimi pohjautuu ilmeisesti talon-
nimeen Skattmans, johon sisältyy muinaisruotsin ammatinnimitys skatman ’veronkantaja’. 
Talo on ollut veronkantajan eli voudin talo.

Alueen ja aseman nimi Aviapolis on puolestaan alun perin kaupallisiin tarkoituksiin 
2000-luvulla annettu nimi. Se on syntynyt markkinointinimeksi viittaamaan lentokenttää 
lähellä sijaitsevan alueen toimintoihin. Nimen alkuosa perustuu sanaan aviation, joka tar-
koittaa englannissa ja ranskassa ilmailua. Jälkiosa polis on peräisin kreikasta, jossa sillä 
antiikin aikana viitattiin kaupunkivaltioon.

Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta hylkäsi Veromiehen kaupunginosan nimen muu-
toksen Aviapolikseksi. Nimimuutoksen hylkäämistä kannattanut enemmistö perusteli kan-
taansa alueen historian kunnioittamisella.96,97 Mikko Sandström on selvitellyt Veromiehen 
alueen nimistönsuunnittelun tasapainoilua eri tavoitteiden ristipaineessa pro gradu -tutkiel-
massaan.98,99

Valtioneuvoston hankkeiden nimissä tulee käyttää kansalliskieliä 

Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikön hankkeiden nimistä 
kanneltiin oikeusasiamiehelle. Kantelu koski kahta hanketta, jotka oli nimetty vain eng-
lannin kielellä (Rainbow Rights – Promoting LGBTI Equality in Europe ja Against hate 
-projekti).

Ministeriö antoi selvityksen asiassa. Sen näkemyksen mukaan hankkeiden nimet olivat lä-
hinnä hankekumppaneiden ja muiden yhteistyötahojen sekä hankkeen rahoittajan käyttöön 
tarkoitettuja teknisiä työnimiä. Ne eivät rinnastu kielilaissa tarkoitettuihin nimiin, joilla 
viestitään suurelle yleisölle.

Oikeusasiamiehen ratkaisun mukaan viranomaisen tehtäviin kuuluvien, julkisten hankkei-
den nimeäminen vain vieraalla kielellä ei täytä perustuslain, hallintolain ja kielilain vaati-
muksia.100,101,102,103 Vieraita kieliä on mahdollista käyttää kansalliskielten lisäksi muttei niitä 

94  https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006403467.html, 11.2.2020
95  https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006403741.html, 11.2.2020
96  https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006404279.html, 11.2.2020
97  https://www.kotus.fi/kielitieto/nimisto/ajankohtaista_nimista/kaupunginosan_nimi_veromies_sailyy.33115.news, 

12.2.2021
98 Sandström, M. 2019. Nimistönsuunnittelun tavoitteet ja toteutuminen: Tapaustutkimus Vantaan Veromiehen 

nimistöstä. Suomen kielen pro gradu -työ. Saatavilla: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201903261522
99 Sandström, M. 2019. Tasapainoilua nimistönsuunnittelussa: myyviä mielikuvia vai ajattomia periaatteita? 

Kielikello 4/2019. Saatavilla: https://www.kielikello.fi/-/tasapainoilua-nimistonsuunnittelussa-myyvia-
mielikuvia-vai-ajattomia-periaatteita-

100  https://www.oikeusasiamies.fi/fi_FI/-/valtioneuvoston-hankkeiden-nimissa-tulee-kayttaa-kansalliskielia, 
30.9.2020

101  https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/1167/2019, 24.9.2020
102  https://pro.almatalent.fi/article/oikeusasiamies-valtioneuvoston-hankkeiden-nimissa-tulee-kayttaa-

kansalliskielia/14597, 30.9.2020
103  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/917e5e4a-fb8e-4800-96a6-da42da054d0e, 30.9.2020

https://www.kielikello.fi/-/tasapainoilua-nimistonsuunnittelussa-myyvia-mielikuvia-vai-ajattomia-periaatteita-
https://www.kielikello.fi/-/tasapainoilua-nimistonsuunnittelussa-myyvia-mielikuvia-vai-ajattomia-periaatteita-
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syrjäyttäen. Kielilaki edellyttää, että maan kielellistä kulttuuriperintöä vaalitaan ja mo-
lempien kansalliskielten käyttöä edistetään. Pelkän englanninkielisen hankenimen käyttö 
julkisen vallan toiminnassa ei toteuta hyvää hallintoa eikä myöskään edistä kielellisten 
perusoikeuksien toteutumista perustuslain edellyttämällä tavalla. 

Tuotteiden nimet

Poliisiväkivaltaa vastustavat Black Lives Matter -protestit kiihtyivät Yhdysvalloissa tou-
kokuussa 2020, mikä säteili laajasti myös muuhun yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ra-
sismia sisältäviä vanhoja televisiosarjoja vedettiin pois levityksestä ja merkkihenkilöiden 
patsaita kaadettiin.104,105,106 Tietokonepeleistä poistettiin rotustereotypioita.107

Ilmiöt ovat maailmanlaajuisia. Niistä viestiminen ei piittaa valtioiden rajoista. Varsinkaan 
kansainväliset yritykset eivät voi rajoittaa keskustelua tiettyyn maahan, eikä yksittäinen 
maa voi välttämättä jättäytyä keskustelun ulkopuolelle. Tästä pitää huolen vapaa ja nopea 
tiedonvälitys, jonka moottorina hyrrää usein sosiaalisessa mediassa käytävä kansalaiskes-
kustelu.

Keskustelu laajeni myös tuotenimiin ja -pakkauksiin. Se sai monet yritykset tarkastele-
maan kriittisemmin tuotteitaan ja brändejään sekä myös muuttamaan tuotenimiä.108 Muutos 
motivoituu kunkin hetken yhteiskunnallisesta keskustelusta ja ilmapiiristä sekä kollektiivi-
sesti jaetuista asenteista. Aika voi yksinkertaisesti ajaa vanhojen nimien ohi. Tällöin kyse 
voi olla pyrkimyksestä luopua stereotyyppisistä käsityksistä tai peräti rasistisiksi hahmot-
tuvista tuotenimistä. Vuonna 2020 keskusteltiin julkisuudessa muun muassa seuraavista 
tuotenimistä:

Eskimo-jäätelö109,110

Eskimo-keittiötuotteet111

Brunbergin suukot112,113

Geisha-suklaa114

Turkkilainen jogurtti115

Uncle Ben’s -riisi116

 

104  https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006535502.html, 9.6.2020
105  https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006536304.html, 10.6.2020
106  https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006543026.html, 16.6.2020
107  https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006556934.html, 30.6.2020
108  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006559780.html, 2.7.2020
109  https://yle.fi/uutiset/3-11411795, 22.6.2020
110  https://yle.fi/uutiset/3-11414905, 24.6.2020
111  https://yle.fi/uutiset/3-11424099, 1.7.2020
112  https://yle.fi/uutiset/3-11236549, 2.3.2020
113  https://yle.fi/uutiset/3-11425902, 30.6.2020
114  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006554857.html?utm_campaign=is_tf&utm_term=3&utm_source=tf-

other&utm_medium=promobox, 27.6.2020
115  https://yle.fi/uutiset/3-11421940, 27.6.2020
116  https://www.hs.fi/talous/art-2000006645903.html, 23.9.2020
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Keskustelu tuotenimien soveliaisuudesta on usein reaktiivista. Tuotenimien muuttamisen 
voi käynnistää median herättämä julkinen debatti. Nimiä muutetaan sen jälkeen, kun tuote 
tai yritys on saanut kolhun mediakeskustelussa. Toisaalta nimien muuttamisen taustalla voi 
olla aito halu pyrkiä neutraaliin kielenkäyttöön. Tuotenimien avulla voidaan viestiä proak-
tiivisesti yrityksen kannattamia yhteiskunnallisia arvoja, esimerkiksi monimuotoisuutta.
 
Makeisbrändi Aakkoset täytti katsausvuonna 50 vuotta.117,118,119 Valmistaja halusi syntymä-
päivän kunniaksi tuotteeseen viestin, joka heijastaa suomalaisen yhteiskunnan moniarvoi-
suutta, etenkin eri kieliryhmiä.  Syntyi Yhteiset Aakkoset -kampanja, jossa makeispusseihin 
ja karkkeihin päivitettiin Suomen virallisten kielten (suomi ja ruotsi) lisäksi puhutuimmat 
vieraat kielet (venäjä, viro, arabia) sekä englanti ja inarinsaame. Monikieliset makeispussit 
olivat myynnissä juhlavuoden 2020 ajan.

Minkälaisia yhteisöllisiä muutoksia tuotenimen muuttaminen aiheuttaa? Jääkö muutos-
suunta elämään yhteiskunnassa laajasti? Säilyykö vaikutus pitkään? On mahdollista, että 
keskustelu kiistanalaisista tuotemerkeistä unohtuu nopeasti. Rasismintutkija Olli Löytty 
sen sijaan toivoo, että keskustelu tuotemerkeistä aiheuttaisi ihmisten ajattelussa pysyvän 
muutoksen.120

Muutos herättää aina keskustelua.121,122 Onko se tarpeellinen? Vältelläänkö vakiintuneiden 
sanojen käyttöä turhaan? Milloin on kyse ylilyönneistä, milloin ylivarovaisuudesta? Yh-
teisöllisissä asenteissa ja näkökannoissa on hajontaa. Kielenhuollon yleinen kanta on, että 
jos tuotenimi voi loukata joitakin kuluttajia, se on yleensä tarkoituksenmukaista muuttaa. 
Erityisesti tuotenimet ovat helpommin muutettavissa kuin vaikkapa yritysnimet (paikanni-
mistä puhumattakaan).

117  https://www.mtvuutiset.fi/makuja/artikkeli/aakkoset-karkkipusseihin-tulossa-ennennakematon-muutos-meidan-
nakoisemme-iso-teko/7824712, 19.5.2020

118  https://www.is.fi/ruokala/art-2000006512433.html, 19.5.2020
119  https://www.ts.fi/kulttuuri/4960827, 24.5.2020
120  https://yle.fi/uutiset/3-11434482, 6.7.2020
121  https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/c98c2fa4-9a1c-4345-aff6-84cbf2b827e6, 25.6.2020
122  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006549212.html?ref=rss, 22.6.2020
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Poimintoja

Kaksikieliset lääkäripalvelut kortilla Pietarsaaressa

Voiko kaksikielinen kunta olla vailla suomenkielisiä lääkäripalveluita? Yleensä julkisten 
palveluiden kielikysymys nousee esiin ruotsin kielen näkökulmasta, mutta Pietarsaaressa 
olikin kyse suomen kielestä syksyllä 2019: lääkäripäivystyksessä on vaikea saada suomen-
kielistä palvelua.123 Vuoden 2019 tammi-huhtikuussa lähes puolet (47 %) alueen suomen-
kielisistä ilmoitti, ettei saanut terveyspalveluja äidinkielellään. Tilanne kohentui vuoden 
mittaan, sillä syyskuussa jo 80 prosenttia kertoi saaneensa myös päivystyksessä palvelua 
suomeksi. Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston järjestämä lääkäripäivystys kattaa Pie-
tarsaaren, Luodon, Pedersören ja Uudenkaarlepyyn muodostaman alueen. Kuntien yhteen-
lasketusta asukasmäärästä miltei neljä viidesosaa on äidinkieleltään ruotsinkielisiä.

Suomenkielisten lääkäripalvelujen puutteellisuudesta kanneltiin eduskunnan oikeusasia-
miehelle, joka siirsi asian käsittelyn paikalliseen aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto 
antoi Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirastolle muistutuksen asiasta ja edellytti korjaavia 
toimia. Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto ryhtyi katsausvuonna toimiin, joilla turva-
taan suomenkielisten potilaiden mahdollisuus saada hoitoa äidinkielellään.124,125

Syksyllä 2020 sosiaali- ja terveysvirasto toimitti aluehallintovirastoon selvityksen toimen-
piteistä, joihin se on ryhtynyt muistutuksen vuoksi. Lääkäreille aloitetut suomen kurssit 
jatkuivat syksyllä 2020, ja niitä tarjotaan myös Terveystalolle, jolla on ollut vaikeuksia 
rekrytoida kaksikielisiä keikkalääkäreitä. Suomen- ja kaksikielisten lääkärien aikoja sääs-
tetään ajanvarauksessa suomenkielisiä varten. Päivystyksen työvuoroja suunniteltaessa 
kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota kielitaitoon. Lisäksi aiotaan selvittää etäyhteyk-
sien käyttöä muun muassa niin, että potilas voi käydä tutkimustuloksensa läpi suomeksi 
etälääkärin kanssa siinä tapauksessa, että päivystävä lääkäri on ruotsinkielinen.

Vuoden lopussa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ilmoitti, että Pietarsaaren sosi-
aali- ja terveysviraston jo käynnistämät parannukset ja omavalvonta riittävät.126 Aluehallin-
tovirasto kuitenkin seuraa asiakastyytyväisyystuloksia ja arvioi valvonnan tarpeen niiden 
perusteella.

123  https://yle.fi/uutiset/3-11016112, 14.10.2019
124  https://www.pietarsaarensanomat.fi/uutinen/593450, 22.4.2020
125  https://yle.fi/uutiset/3-11510408, 26.8.2020
126  https://yle.fi/uutiset/3-11718714, 30.12.2020
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Lentokentän opasteiden kieli
  
Elokuussa 2020 Suomalaisuuden liitto pyysi eduskunnan oikeusasiamiestä ottamaan kan-
taa lentoasemien opaste- ja liputuskäytännön lainmukaisuuteen.127,128,129,130 Vuodesta 2018 
lähtien Finavian lentokenttien opasteissa englanninkielinen teksti on ollut ylimpänä ja sel-
västi isommalla kirjasinkoolla esitettynä kuin suomen- ja ruotsinkieliset tekstit. Lisäksi 
Helsinki-Vantaan lentoasemalla on opastekilpiä, joiden teksti on vain englanniksi, venä-
jäksi ja kiinaksi. Opasteiden ohella Rajavartiolaitoksellakin on lentoasemalla useita kilpiä, 
joissa tekstit ovat vain englanniksi. Lentoasemalla on myös rajavartijoita, joiden työasussa 
on pelkästään englanninkieliset tekstit ja merkinnät.

Finavia torjui kritiikin.131 Yhtiön mukaan kyse on asiakaspalvelusta. Yli puolet Helsin-
ki-Vantaan lentokentän asiakkaista on muun kuin suomen- tai ruotsinkielisiä. Finavia kat-
soo, että englanti on matkustajien eniten puhuma ja ymmärtämä kieli. Sen tähden eng-
lannin kieli on opasteissa hallitseva. Opasteissa käytetään myös suomea ja ruotsia, mutta 
pienemmällä ja englannin kielen alapuolella.

Oikeusasiamiehen päätöksessä todetaan, ettei lentoasemaliiketoiminta tai siihen liittyvä 
opastaminen ole julkisen hallintotehtävän eikä julkisen tehtävän hoitamista.132 Päätöksen 
mukaan kielilaki mahdollistaa viranomaisten ja muiden julkista hallintotehtävää hoitavien 
kohdalla kansalliskielten sivuuttamisen opasteissa vieraalla kielellä, kun se perustuu kan-
sainväliseen käytäntöön. 

Oikeusasiamiehen arvion mukaan kansainvälisille lentoasemille asennetuissa opasteissa 
tällainen poikkeus voi tulla kyseeseen ja siksi ei ole aihetta jatkotoimenpiteisiin. Rajavarti-
joiden asusteiden teksteistä oikeusasiamies totesi, ettei kielilaissa ole nimenomaisia sään-
nöksiä virkapukujen tekstien kielestä. Finavian liputuskäytäntöjen tarkastelu puolestaan ei 
kuulu oikeusasiamiehen toimivaltaan.

Voiko espanjankielinen runous olla suomalaista 
kirjallisuutta?

Perulaissyntyinen runoilija Roxana Crisólogo on julkaissut neljä runokirjaa.133 Hän on 
asunut Suomessa yli viisitoista vuotta ja kokee olevansa suomalainen kirjailija, joka kir-
joittaa espanjaksi. Kirjoittaako Crisólogo suomalaista kirjallisuutta? Siinäpä kysymys.

127  https://yle.fi/uutiset/3-11505281, 21.8.2020
128  https://www.loviisansanomat.fi/paikalliset/2622344, 21.8.2020
129  https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/c7f301f7-bd2d-4746-954a-edb3667f6198, 21.8.2020
130  https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/b2e3588a-3705-4030-b4d0-f81a502a3e2e, 21.8.2020
131  https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/9399b5e1-8684-43d0-a8a7-7661e48333a2, 21.8.2020
132  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/oikeusasiamies-finavian-ja-rajavartiolaitoksen-kieli-ja-liputuskaytannot-eivat-

johda-toimiin/8008758, 9.12.2020
133 https://www.maailma.net/uutiset/podcast-olen-suomalainen-kirjailija-joka-kirjoittaa-espanjaksi-roxana-crisologo-

on, 30.3.2020
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Asiaa voi tarkastella yhteiskunnallisten rakenteiden valottamana. Crisólogon mukaan mui-
den kuin suomeksi tai ruotsiksi kirjoittavien kirjailijoiden on vaikea saada tukea tai nä-
kyvyyttä Suomessa. Yhdeksi syyksi vallitsevaan tilanteeseen hän arvioi sen, ettei muulle 
kuin suomen- ja ruotsinkieliselle kirjallisuudelle ole juuri tarjolla käännöstukea. Crisólogo 
perusti vuonna 2013 Sivuvalo-projektin, jonka tarkoitus on lisätä maahanmuuttajakielillä 
kirjoitetun kirjallisuuden näkyvyyttä ja edistää maahanmuuttajakirjailijoiden asemaa Suo-
messa.

Suomen Kirjailijaliitto hyväksyy jäsenikseen suomeksi kirjoittavia kirjailijoita: ”Vuosijä-
seneksi hyväksyminen edellyttää pyrkijän julkaisseen vähintään kaksi sellaista itsenäisesti 
luotua alkuperäistä suomenkielistä kaunokirjallista teosta, että häntä tuotantonsa taiteel-
lisen ja ammatillisen tason perusteella voi pitää kirjailijana.”134 Maahanmuuttajatausta ei 
luonnollisestikaan ole este.135

Teos suomalaisten yliopistojen kielipolitiikan historiasta

Taina Saarisen teos Higher Education, Language and New Nationalism in Finland: Re-
cycled Histories (2020) tarkastelee suomalaisten yliopistojen historiaa kielipolitiikan nä-
kökulmasta.136 Kirjassa käsitellään historiallisesti kierrätettyjä kielipoliittisia ja kieli-ide-
ologisia diskursseja sekä analysoidaan korkeakoulupolitiikan historiallista ja poliittista 
kerroksellisuutta. ”Kierrätetyt diskurssit” auttavat ymmärtämään viime vuosina kasvuun 
lähtenyttä uusnationalismia niin korkeakoulutuksessa kuin laajemmin yhteiskunnassa.

Saarisen mukaan suomen ja ruotsin kielen jännitteinen suhde hallitsi pitkään korkeakoulu-
tuksen kielipoliittista keskustelua. Vuosituhannen vaihteesta lähtien kansainvälinen kans-
sakäyminen ja erityisesti globaalin talouden tarpeet vankistivat englannin kielen asemaa. 
Englannilla pyrittiin − ehkä hieman paradoksaalisesti − kansallisen edun takaamiseen eri 
tavoin. 2010-luvulla huoli suomen kielen asemasta on alkanut näkyä sekä korkeakoulu-
politiikassa että mediakeskusteluissa. Samalla englanti, johon aiemmin suhtauduttiin koh-
tuullisen myönteisesti, on alkanut herätellä (uusnationalistisia) huolia suomen kielen ase-
masta. Taina Saarinen käsitteli samaa teemaa Kari Sajavaara -muistoluennossaan, jonka 
hän piti maaliskuussa 2020.137

134  Suomen Kirjailijaliitto ry:n säännöt, 3. § Jäsenyys. Saatavilla: https://kirjailijaliitto.fi/liitto/saannot/
135  https://kirjailijaliitto.fi/kirjailija-lehti-artikkeli/kielen-ja-mielen-vapaus/, 12.6.2020
136 https://www.palgrave.com/gp/book/9783030609016
137 Saarinen, T. – Ihalainen, P. 2020. Suomen kielikoulutuspolitiikka menneisyyden, nykyisyyden ja vähän 

tulevaisuudenkin valossa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11(2). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/
fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2020/suomen-kielikoulutuspolitiikka-menneisyyden-
nykyisyyden-ja-vahan-tulevaisuudenkin-valossa

https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2020/suomen-kielikoulutuspolitiikka-menneisyyden-nykyisyyden-ja-vahan-tulevaisuudenkin-valossa
https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2020/suomen-kielikoulutuspolitiikka-menneisyyden-nykyisyyden-ja-vahan-tulevaisuudenkin-valossa
https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2020/suomen-kielikoulutuspolitiikka-menneisyyden-nykyisyyden-ja-vahan-tulevaisuudenkin-valossa
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Suomi Ruotsissa

Ruotsinsuomalaisten Sisuradiolla uusi nimi

Kieli välittää  informaatiota, mutta se  luo myös mielikuvia  ja herättää mielleyhtymiä eli 
konnotaatioita asioiden välille. Konnotaatiot luovat ilmaukseen sivumerkityksiä. Nimiin 
kertyvät sivumerkitykset herättävät keskustelua erityisesti silloin, kun ne ovat kielteisiä.

Ruotsin yleisradioyhtiössä (SVT) on ollut 1990-luvulta alkaen Sisuradio-niminen toimitus, 
joka lähettää suomenkielistä ohjelmaa. Sisuradion nimi vaihdettiin katsausvuonna; uusi on 
Sveriges Radio Finska 6.4.2020 alkaen.138,139 Keskustelu liittyy laajempaan ohjelmauudis-
tukseen, mutta osasyynä nimenvaihdokseen ovat sisu-sanaan liitetyt konnotaatiot.140

Sisu ja suomalaisuus muodostavat sanaparin, joka on perinteisesti hahmottunut pikemmin 
myönteisenä kuin kielteisenä asiana. Sisu on sitkeyttä, sinnikkyyttä, lannistumattomuutta 
ja hellittämätöntä tahdonvoimaa.141 Sisuun yhdistyy myös uskallus ja rohkeus. Ominaisuu-
tena sisukkuus on tulokseen ja asioiden loppuun saattamiseen liittyvää jääräpäisyyttä, jota 
on suorastaan ihasteltu ulkomaita myöten. Sana sisu on esiintynyt myös nimissä, muun 
muassa legendaarisen kuorma-automerkin nimessä.

Onko sisu nyttemmin leimautunut kielteisesti? Vai haetaanko siihen tarkoitushakuisesti 
tietynlaista leimaa? Sana esiintyy muun muassa yhdistyksen nimessä (Suomen sisu). Ryh-
mittymällä on nähty yhteyksiä muun muassa äärioikeistolaisuuteen ja kulttuurisen moni-
muotoisuuden epäämiseen.

Sanan leimautuminen ja käytön mahdollinen muuttuminen liittyvät sukulaisilmiönä kult-
tuuriseen omimiseen.142 Onko sana sisu omittu, niin että sitä voi käyttää vain tietyssä tar-
koituksessa? Määrittelevätkö tietyt käyttöyhteydet ja käyttäjäryhmät voimakkaasti sanan 
sisällön? Onko sisu menettänyt alkuperäisen kaikunsa?

Ruotsi haastettu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen suomenkielisten lasten oikeuksien 
polkemisesta

Kielipolitiikan vuosi 2019 -katsauksessa käsiteltiin Ruotsissa sattunutta välikohtausta.143 
Västeråsilaisessa koulussa opettaja kielsi kolmea keskenään suomea puhuvaa oppilasta 
käyttämästä äidinkieltään opetukseen kuuluvalla metsäretkellä lokakuussa 2018. Oppilai-
den vanhemmat kantelivat kiellosta Valtion koulutarkastuslaitokseen. Syrjintäasiamies an-
toi asiasta lausunnon, jossa todettiin, että suomen puhumisen kieltäneen liikunnanopettajan 
syrjivästä käytöksestä ei saatu riittävästi kiistatonta näyttöä. Asia raukesi.

138 https://sverigesradio.se/artikel/7400229, 3.2.2020
139  https://www.hs.fi/paivanlehti/03022020/art-2000006393203.html, 3.2.2020
140  https://svenska.yle.fi/artikel/2020/02/05/det-luktar-70-tal-sisuradio-byter-namn-for-ordet-sisu-kanns-for-avlagset-

och, 5.2.2020
141  https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/, hakusana sisu
142  Ks. lähemmin Kielipolitiikan vuosi 2019, s. 101: https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.pdf
143  Ks. lähemmin Kielipolitiikan vuosi 2019, s. 43−44: https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.

pdf

https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.pdf
https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.pdf
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Vuonna 2020 tapaus sai uuden käänteen, joka uutisoitiin Suomessa näyttävästi: vanhem-
mat haastoivat Ruotsin valtion Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen suomenkielisten 
lasten oikeuksien polkemisesta.144,145,146,147,148,149,150,151 Vanhempien mukaan heidän lapsiaan 
on kielletty puhumasta suomea eri tilanteissa koulussa, vaikka lapset ovat kaksikielisellä 
luokalla osana kielivähemmistöille suunnattua koulutusohjelmaa. Ihmisoikeustuomiois-
tuin otti asian käsiteltäväkseen, mutta tätä kirjoitettaessa päätöstä ei ole vielä tehty.

144  https://www.mynewsdesk.com/se/icecreamconsulting/pressreleases/sverige-anmaeld-till-europadomstolen-foer-
brott-mot-sverigefinska-barns-raettigheter-3018496, 8.7.2020

145  https://www.hbl.fi/artikel/sverige-anmalt-till-europadomstolen-for-brott-mot-sverigefinska-barns-rattigheter/, 
10.7.2020

146  https://yle.fi/uutiset/3-11444912, 12.7.2020
147  https://yle.fi/uutiset/3-11445001, 12.7.2020
148  https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006569299.html, 12.7.2020
149  https://www.aamulehti.fi/uutiset/art-2000007434027.html, 12.7.2020
150  https://www.lansi-uusimaa.fi/uutissuomalainen/2336646, 12.7.2020
151  https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006569741.html, 13.7.2020
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Kielibarometri 2020 – ruotsinkielisten 
palveluiden saatavuus ongelma

Oikeusministeriö julkaisee Kielibarometri-selvityksen aina neljän vuoden välein. Ensim-
mäinen selvitys tehtiin vuonna 2004; katsausvuonna barometri julkaistiin viidettä kertaa. 
Kielibarometri mittaa, kuinka hyvin kielilaki toimii kansalaisten näkökulmasta. Erityisesti 
perehdytään siihen, kuinka hyvin kunnat ja valtion viranomaiset pystyvät tarjoamaan pal-
velua asukkaiden äidinkielellä (suomi tai ruotsi). Selvitys tehtiin kyselynä, johon vastasi 
noin 6 500 ihmistä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson valotti selvityksen tuloksia Kuntamarkkinoilla 
9.9.2020 (raportti julkaistiin helmikuussa 2021).152,153 Kieli-ilmapiiri kaksikielisissä kun-
nissa näyttää heikentyneen viime vuosina. Sekä suomen- että ruotsinkieliset vähemmistöt 
kaksikielisissä kunnissa kokevat kieliryhmien välisten suhteiden hieman huonontuneen.

Ruotsinkielisten palveluiden saatavuus on suurin ongelma. Lähes neljännes kaksikielisten 
kuntien ruotsinkielisestä vähemmistöstä kokee, että heidän mahdollisuutensa saada palve-
lua ruotsiksi on heikentynyt. Sen sijaan noin kolmannes kaksikielisten kuntien suomen-
kielisestä vähemmistöstä on sitä mieltä, että mahdollisuudet saada palvelua suomeksi ovat 
parantuneet selvästi.

Ruotsinkieliset pyytävät julkishallinnon palvelua suhteellisesti harvemmin ruotsiksi kuin 
suomenkieliset suomeksi. Ruotsinkieliset eivät ole tyytyväisiä palveluun. Hätäkeskuksen, 
poliisin, postin ja VR:n ruotsinkielinen (suullinen) palvelu sai selvityksessä nuhteet. Val-
tion sähköiset palvelut sekä kirjastopalvelut näyttävät sen sijaan toimivan sangen hyvin 
molemmilla kielillä. 

Ruotsinkieliset kertovat kohtaavansa kielensä vuoksi ennakkoluuloja sekä häirintää ja syr-
jintää. Huonoa kohtelua kokeneiden osuus on kuitenkin vähentynyt edelliseen selvitykseen 
nähden (2016), mikä on huojentava tieto.

152  https://oikeusministerio.fi/-/oikeusministeri-henriksson-ruotsinkielisten-palveluiden-saatavuus-edelleen-ongelma, 
9.9.2020

153  https://pro.almatalent.fi/article/oikeusministeri-henriksson-ruotsinkielisten-palveluiden-saatavuus-edelleen-
ongelma/14339, 9.9.2020
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HUS uudisti kaksikielisyysohjelmansa

HUS (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) on merkittävä ja jokaisen arkeen liit-
tyvä toimija Uudellamaalla. Se tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja yli 2 miljoonalle 
henkilölle, joista 130 000 puhuu ruotsia äidinkielenään. Sairaala pyrkii vaalimaan kaksi-
kielisyyttä toiminnassaan, ja sillä on ollut erillinen kaksikielisyysohjelma vuodesta 2007 
lähtien. HUS järjestää syksyisin ruotsin kielen teemaviikon (Svenska veckan).

Katsausvuoden syksyn Svenska veckan -viikolla julkistettiin sairaalan uutta strategiaa vas-
taava päivitetty kaksikielisyysohjelma.154 Se perustuu HUSin arvoihin, joita ovat kohtaa-
minen, edelläkävijyys ja yhdenvertaisuus. Yliopistosairaala haluaa olla terveydenhuollon 
edelläkävijä myös kaksikielisten palvelujen tarjoajana. 

Ohjelma on laadittu pitäen silmällä kahta pääkohderyhmää. Se kohdistetaan ensinnäkin 
potilaisiin, jotka saavat hoitoa ja palvelua suomeksi tai ruotsiksi. Toisekseen linjaukset 
suunnataan työntekijöille, jotka tarjoavat hoitoa ja palveluita näillä kielillä. HUSissa toimii 
120 kielilähettilästä. He kannustavat ja tukevat kollegoitaan ruotsin kielen käyttämisessä. 
Sairaala järjestää vuosittain useita ruotsin kielen kursseja henkilöstölle. 

Sairaalan vähemmistökielinen lautakunta on palkinnut HUSin erinomaisia kaksikielisiä 
tekoja 2000-luvun alusta lähtien. Työntekijät voivat ehdottaa palkinnon saajaksi työtove-
ria, joka edistää kaksikielisyyttä myönteisellä tavalla. Vuonna 2020 palkinnon saivat rön-
tgenhoitaja Talvikki Hankala ja sosiaalityöntekijä Lena Sandell, minkä lisäksi HUSin 
infektioylilääkäri Asko Järvinen palkittiin kunniamaininnalla.155

Röntgenhoitaja Talvikki Hankala halusi kovasti oppia ruotsin kielen ja työskenteli Raase-
porin sairaalassa kehittääkseen kielitaitoaan. Hän vei ruotsin mukanaan nykyiseen työhön-
sä Meilahden isotooppiyksikköön, jossa hän kannustaa ja auttaa työkavereitaan kohtaa-
maan potilaita myös ruotsiksi. Tämän tueksi Hankala loi terminologiasanaston yksikköön.
Sosiaalityöntekijä Lena Sandell Uuden lastensairaalan päiväkeskus Vuoresta palkittiin tai-
dostaan luoda positiivinen ja ystävällinen kieli-ilmapiiri ympärilleen. Perusteluissa tode-
taan, että hän on tuonut ruotsia arkipäivään innostavalla ja rakentavalla tavalla sekä lisän-
nyt ymmärrystä siitä, millaista on elää osana ruotsinkielistä vähemmistöä Suomessa.

Lautakunta palkitsi kunniamaininnalla ylilääkäri Asko Järvisen kaksikielisestä viestinnästä 
koronaviruspandemian aikana. Hän on ollut lähettiläs koko sairaanhoitopiirin kaksikieli-
syydelle. Järvinen on ollut katsausvuonna näkyvästi esillä ja käyttänyt tässä roolissa mo-
lempia kansalliskieliä.

154  https://www.sttinfo.fi/tiedote/husille-uusi-kaksikielisyysohjelma?publisherId=23980819&releaseId=69892950, 
2.11.2020

155  https://www.sttinfo.fi/tiedote/kollegernas-nomineringar-gav-tvasprakighetspris-pa-hus-husissa-palkittiin-
kaksikielisia-tekoja-kollegoiden-ehdotusten-perusteella?publisherId=23980819&releaseId=69883388, 11.6.2020
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Viisitoista kaksikielistä hätäkeskuspäivystäjää 
pääsi töihin

Pelastusopiston ensimmäiseltä kaksikieliseltä hätäkeskuspäivystäjäkurssilta valmistui viisi-
toista kaksikielistä päivystäjää joulukuussa 2019.156 Kaksitoista kurssilta valmistunutta aloitti 
työnsä Vaasan hätäkeskuksessa tammikuussa 2020.157 Suurin osa valmistuneista puhuu äidin-
kielenään ruotsia.

”Viisitoista kaksikielistä hätäkeskuspäivystäjää, onpa suuri uutinen!” lukija saattaa huomaut-
taa sarkastisesti. Uutinen muuttuu kuitenkin kokoaan suuremmaksi, kun katsoo asian taakse. 
Suurin osa kaksikielisen päivystäjäkoulutuksen on käynyt ruotsinkielisen koulun. Äidinkie-
leltään suomenkieliset loistivat poissaolollaan. 

Suomenkielisessä koulussa – etenkin lukiossa – ruotsin kieli kuihtuu.158 Kaksikielisten pal-
veluiden järjestämisen kannalta olisi tarpeellista, että Suomessa olisi laaja joukko ruotsia 
hyvin taitavia tai ainakin perusteet hyvin hallitsevia. Näin siksi, että ruotsin kieltä edellyttä-
viin kaksikielisiin tehtäviin voitaisiin saada tekijöitä myös suomenkielisen koulun käyneistä. 
Kaksikielisiä työntekijöitä voisi koulia täsmätoimin tai vaikkapa tehostetun kielenopetuksen 
keinoin, jos koulu tarjoaa riittävän pohjan ruotsin kielessä. Tyhjästä sitä vastoin on hankala 
aloittaa. 

Tämän vuoksi molempien kansalliskielten opetus kaikille on avainkysymyksiä. Suomea ja 
ruotsia osaavia työntekijöitä tarvitaan huimasti eri aloilla (varhaiskasvatus, opetus, tervey-
denhuolto, sosiaalipalvelut, poliisi, tulli jne.).

156  Ks. lähemmin Kielipolitiikan vuosi 2019, s. 87: https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.pdf
157  https://yle.fi/uutiset/3-11146350, 7.1.2020
158 Ks. lähemmin Kielipolitiikan vuosi 2018, s. 39–40: https://www.kotus.fi/files/6816/Kielipolitiikan_vuosi_2018.pdf

https://www.kotus.fi/files/6816/Kielipolitiikan_vuosi_2018.pdf
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Ensimmäiset ruotsinkieliset 
Käypä hoito -suositukset julkaistu

Suomalainen  Lääkäriseura  Duodecim  ja  erikoislääkärijärjestöt  julkaisevat  Käypä  hoito 
-suosituksia, jotka linjaavat ja yhdenmukaistavat suomalaisen terveydenhuollon hoitokäy-
täntöjä. Erikoista on ollut se, että suositukset on julkaistu vain suomeksi, vaikka terveys-
palvelut kuuluvat jokapäiväisiin ja paljon käytettyihin palveluihin. Pääministeri Antti Rin-
teen hallitus teki asiassa korjausliikkeen. Se myönsi vuoden 2020 valtion talousarviossa 
600 000 euroa Käypä hoito -suositusten kääntämiseen ruotsin kielelle.159

Ruotsinkielisiä Käypä hoito -suosituksia alettiin julkaista katsausvuonna.160 Kaksi ensim-
mäistä suositusta koskevat viisaudenhampaiden ja nielutulehduksen hoitoa. Ensimmäisinä 
julkaistavien ruotsinkielisten suositusten valinta perustuu niiden tuoreuteen. Nämä suosi-
tukset on päivitetty vuoden 2020 aikana.

Koronavirusepidemia käynnisti ennennäkemättömät toimet sekä terveydenhuollossa että 
hallinnon  monella  lohkolla.  Kustannus  Oy  Duodecimin  Integroidut  palvelut  -yksikkö 
tuottaa verkkoon Omaolo-nimistä sähköistä palvelua.161 Palvelussa kansalainen syöttää 
kokemansa oireet sähköiseen järjestelmään ja saa vastauksena oireisiinsa sopivan toimin-
tasuosituksen, hoito-ohjeet tai lääketieteelliseen tutkimustietoon perustuvan arvion hoidon 
tarpeesta. 

Omaolon ruotsinkielinen koronavirustaudin oirearvio valmistui luvalla sanoen huomatta-
vasti ripeämmin kuin ruotsinkieliset Käypä hoito -suositukset. Prosessi kesti viisi päivää! 
Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi 12. maaliskuuta 2020 palvelun tuottajalta kansallisen 
koronavirustaudin oirearvion, joka tuli toteuttaa pikavauhtia Omaoloon.162 Tarve oli huu-
tava, sillä terveydenhuollon organisaatiot ympäri Suomea hukkuivat koronavirusta kos-
keviin yhteydenottoihin. Vajaan viikon yhteisponnistuksen tuloksena ensimmäinen versio 
oirearviosta näki päivänvalon 16. maaliskuuta sekä suomen että ruotsin kielellä. Palvelulle 
kertyi ensimmäisen vuorokauden aikana yli 100 000 käyttäjää. Englanninkielinen versio 
julkaistiin huhtikuun puolivälissä.

Palvelun tuottaminen molemmilla kansalliskielillä yhtäläisesti ja samanaikaisesti näyttää 
siis olevan paljolti tahdosta kiinni. Tahdon syntymiseen ei kuitenkaan pitäisi tarvita pande-
mian aiheuttamaa kansallista hätätilaa. 

159  Ks. lähemmin Kielipolitiikan vuosi 2019, s. 83: https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.pdf
160  https://www.hammaslaakarilehti.fi/fi/uutinen/ensimmaiset-kaypa-hoito-suositukset-julkaistu-ruotsiksi, 2.10.2020
161  https://www.omaolo.fi/
162  https://www.duodecim.fi/2020/10/23/nain-tehtiin-koronavirustaudin-oirearvio/, 23.10.2020
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Opetus ja koulutus

Nordiska Skolan

Helsingissä on suomen- ja ruotsinkielisiä kouluja, muttei saman katon alla. Helsingin kau-
punginvaltuuston hyväksymässä kaupunkistrategiassa vuosiksi 2017–2021 todetaan, että 
Helsinkiin synnytetään yhteistyössä Pohjoismaiden verkostojen kanssa konsepti ”Nordis-
ka skolan”.163 Tämän linjauksen mukaisesti keväällä 2019 käynnistettiin mittava samanni-
minen hanke, jonka tavoitteena oli perustaa Helsinkiin uudenlainen koulu, jossa voitaisiin 
käyttää sekä suomea että ruotsia opetuskielenä.164

Helmikuussa 2020 uutisoitiin, että kaupungin hallintoelimet alkavat käsitellä Nordiska 
skolanin täsmällisempiä suunnitelmia.165,166 Konseptia käsiteltiin ensimmäistä kertaa kas-
vatus- ja koulutuslautakunnan kokouksessa 3. maaliskuuta.167 Asia jätettiin kokouksessa 
pöydälle.168 Sama toistui tämän jälkeen kahteen kertaan, 24.3. ja 20.10.169,170 Jälkimmäisen 
kokouksen pöytäkirjassa kuvataan Nordiska skolan -konseptin siihenastisen suunnittelun 
vaiheet, mistä saa hyvän kokonaiskäsityksen koulun toiminta-ajatuksesta ja asian valmis-
telusta. Prosessin etenemistä kuvataan seuraavasti:

Nordiska skolan -konseptin suunnitelma on esitelty kaupungin johtoryh-
mässä tammikuussa 2020. Nordiska skolanin konsepti esiteltiin maalis-
kuussa 2020 kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, jolloin lautakunta pani 
asian pöydälle. Maaliskuun 2020 jälkeen on selvitetty mahdollisuuksia 
hakea kaksikieliselle koululle kokeilulupaa sekä muita vaihtoehtoisia to-
teuttamistapoja Nordiska skolanille, joista toteuttamiskelpoinen on esitel-
ty yllä.

Ennen kuin konseptin mukaisen suunnitelman toteuttamisessa voidaan 
edetä seuraaviin toimenpiteisiin, on Nordiska skolanin perustamiskustan-
nuksia sekä perus- ja lisäkustannuksia varten osoitettava rahoitus. Näihin 
ei ole varauduttu talousarvioesityksessä vuodelle 2021.

163 Helsingin kaupunginvaltuuston pöytäkirja 27.9.2017, 321. §, Liite 1, s. 7. Saatavilla:  https://
www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/
asiakirja?year=2021&ls=11&doc=Keha_2017-09-27_Kvsto_16_Pk, 27.9.2017

164  Ks. lähemmin Kielipolitiikan vuosi 2019, s. 71−72: https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.
pdf

165  https://www.hbl.fi/artikel/planerna-pa-nordisk-skola-snart-klara-kan-behova-undantagslov-av-ministeriet/, 
17.2.2020

166  https://www.hbl.fi/artikel/har-kan-nordiska-skolan-byggas-tjanstemannen-foreslar-fyra-platser/, 28.2.2020
167  https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/1480713, 11.3.2020
168  https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-

koulutus-asiakirja?year=2021&ls=11&doc=Kasko_2020-03-03_Kklku_3_Pk, 3.3.2020
169  https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-

koulutus-asiakirja?year=2021&ls=11&doc=Kasko_2020-03-24_Kklku_4_Pk, 24.3.2020
170  https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-

koulutus-asiakirja?year=2021&ls=11&doc=Kasko_2020-10-20_Kklku_12_Pk, 20.10.2020

https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.pdf
https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.pdf
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Kokouksessaan 10.11.2020 lautakunta teki päätöksen, jonka mukaan ”lautakunta puoltaa 
sitä, että Nordiska skolanin perustaminen nyt tutkitun konseptin mukaisesti otetaan seuraa-
van valtuustokauden strategiaan”.171

Tervetuloa Lahden ruotsinkieliseen kouluun!

Lahti on panostanut viime vuosina ruotsinkieliseen perusopetukseen ja varhaiskasvatuk-
seen. Viime vuonna avattiin kauan kaivattu ruotsinkielinen koulukeskus Svenska gården, 
joka toimii myös alueen asukkaiden ja yhdistysten monitoimitalona.172 Ruotsinkielinen 
koulutus on tuonut Lahteen kaksikielisiä muuttajia. Paikallislehden mielipidekirjoitukses-
sa kehotetaan Lahtea hyödyntämään markkinoinnissaan ”keskelle suomenkielistä sisämaa-
ta” sijoittuvaa kielisaareketta.173,174

Ruotsinkielinen koulu on herättänyt kiinnostusta myös mediassa. Helsingin Sanomain las-
ten uutisten toimittajat kävivät helmikuussa 2020 tapaamassa Lahden ruotsinkielisen kou-
lun oppilaita.175,176 Oppilaat kertovat haastatteluissa myönteiseen sävyyn kaksikielisyyden 
eri ulottuvuuksista. Yhdelle ruotsi on suvun perintökieli, toiselle Suomen kaksikielisyys on 
tärkeä yhteiskunnallinen kysymys. Oppilaat ovat tehneet oman kappaleen ja musiikkivi-
deon (”På svenska i Lahtis – Tillsammans”) siitä, millaista on opiskella ruotsin kielellä.177

Lahden kielisosiologista tilannetta kannattaa seurata tarkkaan. Ruotsinkielisen koulun ym-
pärille rakentunut ”ekosysteemi” polkaistiin käyntiin miltei tyhjästä vuosina 2003–2006.178 
Ruotsinkielinen päiväkoti aloitti toimintansa Lahdessa vuonna 2003 ja koulu vuonna 2006.
 
Suuri osa ruotsinkielisistä alueista sijoittuu Suomen rannikkonauhaan. Lahti on ainutlaa-
tuinen tapaus siinä, että (kieli)koulutuspolitiikkaan liittyvä ratkaisu synnyttää tässä laa-
juudessa kaksikielisyyttä sisämaahan. Vastaavaa ei ole tapahtunut viime vuosikymmeni-
nä muualla. Lahden kaupungin verkkosivujen mukaan ”Svenska gården luo kohtaamisia 
kieliryhmien välille ja monipuolistaa entisestään molempia kotimaisia kieliä käyttävien 
elämää Päijät-Hämeessä”.179

Aika näyttää, miten ruotsin kieli alkaa vahvistua Lahdessa ja sen lähialueella. Tällä hetkel-
lä vaikuttaa siltä, että ruotsinkielinen opetus on iskostunut osaksi kaupungin koulutustar-
jontaa. Alueen kaksikielisyyden kehitys muodostaa kiintoisan seurannan ja pitkittäistutki-
muksen kohteen.

171  https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-
koulutus-asiakirja?year=2021&ls=11&doc=Kasko_2020-11-10_Kklku_13_Pk, 10.11.2020

172 Ks. lähemmin Kielipolitiikan vuosi 2019, s. 62–63: https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.
pdf

173  https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/761569, 25.1.2020
174  https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/762549, 28.1.2020
175  https://www.hs.fi/lastenuutiset/art-2000006398252.html, 7.2.2020
176  https://www.hs.fi/paivanlehti/07022020/art-2000006397915.html, 7.2.2020
177  Saatavilla: https://www.youtube.com/watch?v=hkBOw2ycrlw
178 Ks. lähemmin Kielipolitiikan vuosi 2018, s. 44–45: https://www.kotus.fi/files/6816/Kielipolitiikan_vuosi_2018.

pdf
179 https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/lahden-ruotsinkielinen-koulu/

https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.pdf
https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.pdf
https://www.kotus.fi/files/6816/Kielipolitiikan_vuosi_2018.pdf
https://www.kotus.fi/files/6816/Kielipolitiikan_vuosi_2018.pdf
https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/lahden-ruotsinkielinen-koulu/
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Jatkaako Varkauden ruotsinkielinen koulu sittenkin – 
yksityiskouluna?

Varkauden ruotsinkielinen koulu – Svenska skolan i Varkaus – lakkautettiin keväällä 2019.180 
Se pääsi sadan vuoden ikään ja muodostui siinä ajassa osaksi kaupungin kulttuuriperintöä. 
Instituution katoaminen herätti monissa alueen asukkaissa kiukkua ja katkeruutta. Koulun 
kannattajien mielestä ruotsin kieli ja ruotsinkielinen koulu kuuluvat Varkauden identiteettiin.

Syksyllä 2020 uutisoitiin uudesta käänteestä: Varkauteen haetaan lupaa ruotsinkieliselle yksi-
tyiskoululle.181,182,183,184 Hankkeen alullepanijana on koulun kannatusyhdistys Vänföreningen 
för svenska skolan i Varkaus. Yhdistys oli aktiivinen myös heti kaupunginvaltuuston tekemän 
lakkautuspäätöksen jälkeen. Se valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen oitis.185 Hankkeen yh-
teistyötahona toimii Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen Svenska nu -ver-
kosto.186

Kouluhankkeessa pyritään miettimään ratkaisuja uudelta pohjalta. Suunnitelmien mukaan 
koulu olisi avoin myös suomenkielisille lapsille.187 Tavoitteena on rakentaa koulupolku var-
haiskasvatuksesta peruskouluun, jotta myös yksikielisistä ympäristöistä tulevat oppilaat voi-
vat tulla kouluun ja sosiaalistua varhaisista vuosista alkaen ruotsin kieleen. Kielikylpyme-
todeilla on tärkeä sija kielen juurruttamisessa. Myös uusia pedagogisia ratkaisuja kaivataan 
tukemaan kielen omaksumista. Niiden löytämiseksi kaavaillaan kaupungin ja koulun sekä 
asiasta tutkimuksen näkökulmasta kiinnostuneen korkeakoulun yhteistyötä.

Ruotsin kielessä kylpeneet menestyvät hyvin koulussa

Kielikylpy on suosittu opetusmuoto. Pietarsaaressa kielikylpy poikkeaa muista kunnista: kau-
punki tarjoaa ainoana opetuksenjärjestäjänä Suomessa kielikylpyopetusta molemmilla koti-
maisilla kielillä koko perusopetuksen ajan. Kielikylpyluokat 1–6 sijoittuvat erilliseen kieli-
kylpykouluun, jossa on noin 420 oppilasta.188

Oppilasjoukko on iso. Suomessa oli viime vuonna yli 150 kuntaa, joissa 7–12-vuotiaiden 
ikäluokka oli kooltaan alle 400 henkeä (kuntia on kaikkiaan 309).189 Pietarsaaren koululaitos 
pystyy siis tarjoamaan poikkeuksellisen mahdollisuuden elävään kaksikieliseen arkeen mo-
nille.

180 Ks. lähemmin Kielipolitiikan vuosi 2019, s. 63–65: https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.pdf
181  https://www.savonsanomat.fi/paikalliset/3148197, 31.10.2020
182  https://svenskanu.fi/2020/12/14/flersprakighet-som-resurs-i-varkaus-14-12-2020/, 14.12.2020
183  https://www.hbl.fi/artikel/ny-privat-svensksprakig-skola-planeras-i-varkaus/, 10.12.2020
184  https://svenska.yle.fi/artikel/2020/12/20/kampen-for-svensk-undervisning-i-varkaus-sannfinlandare-stoder-initiativ-

om, 20.12.2020
185  https://yle.fi/uutiset/3-10763943, 2.5.2019
186  https://svenskanu.fi/
187  Projektipäällikkö Mikael Hiltusen nauhoitettu haastattelu. Saatavilla: http://www.sykkeessa.fi/2020/12/14/

yksityinen-ruotsinkielinen-koulu-suunnitteilla-varkauteen/, 14.12.2020
188  https://yle.fi/uutiset/3-11484380, 8.8.2020
189 Tilastokeskuksen väestörakennetaulukko 11re: https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/

statfin_vaerak_pxt_11re.px/

https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.pdf
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_11re.px/
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_11re.px/
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Åbo Akademin tietojen mukaan nelisenkymmentä koulua noin parissakymmenessä kunnas-
sa tarjosi ruotsin (tai marginaalisemmin suomen) kielikylpyopetusta lukuvuonna 2020–21.190 
Koulut sijoittuvat odotuksenmukaisesti kaksikielisiin kuntiin. Lahti poikkeaa ainoana jou-
kosta (ks. osio ”Tervetuloa Lahden ruotsinkieliseen kouluun!”). Kaksikielisen opetuksen tilaa 
(johon kielikylpykin kuuluu) on selvitelty laajasti viime vuosina, ja näissä lähteissä valaistaan 
myös alan käsitteistöä monesta näkökulmasta.191,192,193

Kielikylpyluokkaa käyneet menestyvät koulussa. Vaasan yliopiston tutkimuksessa huomattiin 
jo jonkin aikaa sitten, että ruotsinkieliseltä kielikylpyluokalta suomenkieliseen lukioon siir-
tyneet saavuttavat ylioppilaskirjoituksissa hyviä tuloksia.194 Kielikylpyoppilaat menestyivät 
muita paremmin äidinkielessään eli suomessa ja erinomaisesti muissa kielissä. Myös reaa-
liaineissa tulokset olivat hyviä. Matematiikassa taso oli sama kuin kielikylpyä käymättömillä.

Kaksikieliseksi ei opita, mutta monikieliseksi kyllä

Sanna Pakarinen selvitti väitöskirjassaan ruotsin kielikylpyoppilaiden kielellistä identiteet-
tiä.195 Oppilaiden kielelliset käytänteet sekä suhtautuminen kieliin ja kielikylpyyn muodostivat 
tutkimukseen osallistuneiden kielikylpyoppilasidentiteetin. Siinä on muuan kiintoisa piirre.

Kielikylpyluokkaa käyneet oppilaat nimittäin pitivät itseään ennen muuta monikielisinä. He 
tarkoittivat monikielisellä ihmistä, jonka kotona puhutaan vain yhtä kieltä, mutta joka on 
oppinut koulussa useita kieliä ja pystyy keskustelemaan niillä. Oppilaiden mukaan kaksikie-
lisellä puolestaan tarkoitetaan yleensä ihmistä, jolla on syntymästä saakka kaksi kotikieltä. 
Kaksikielisyyteen ei näin muodoin ”opita”, mutta monikielisyyteen kyllä.

Minkälaisilla valmiuksilla ruotsin kielikylpyyn pääsee? 

Espoossa on väännetty kättä ruotsin kielikylpyopetuksen oppilasvalintaperusteista. Es-
poon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli niitä kahdessa kokouksessaan (16.9. ja 
7.10.2020). Asia jätettiin molemmissa kokouksissa pöydälle.196

Ruotsin kielikylpyopetukseen hakevat lapset ovat osallistuneet valintakokeeseen, joka kar-
toittaa lapsen suomen kielen valmiuksia. Uuden esityksen mukaan ruotsin kielikylpyopetuk-

190  https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kaksikielinen-opetus
191 Peltoniemi, A. – Skinnari, K. – Mård-Miettinen, K. – Sjöberg, S. 2018. Monella kielellä Suomen kunnissa 2017. 

Selvitys muun laajamittaisen ja suppeamman kaksikielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen 
tilanteesta. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7391-9

192 Sjöberg, S. – Mård-Miettinen, K. – Peltoniemi, A. – Skinnari, K. 2018. Kielikylpy Suomen kunnissa 2017: selvitys 
kotimaisten kielten kielikylvyn tilanteesta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Saatavilla: 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7370-4

193 Harju-Luukkainen, H. 2013. Kielikylpy Suomessa varhaiskasvatuksen kentällä – Mihin suunta tulevaisuudessa? 
Jecer. Varhaiskasvatuksen tiedelehti. Saatavilla: https://jecer.org/wp-content/uploads/2013/08/Harju-Luukkainen-
issue2-1.pdf

194 Bergroth, M. 2015. Kotimaisten kielten kielikylpy. Selvityksiä ja raportteja 202. Vaasan yliopisto. Saatavilla: https://
www.uwasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-617-3.pdf

195 Pakarinen, S. 2020. Språkbadselevskap i Finland och på Irland. En studie om språkpolicy och två- och 
flerspråkighet i skollandskap och hos elever i tidigt fullständigt svenskt och iriskt språkbad. Saatavilla: http://urn.fi/
URN:ISBN:978-951-39-8347-5

196  https://www.sttinfo.fi/tiedote/tiedote-opetus--ja-varhaiskasvatuslautakunnan-kokouksesta-7102020?publisherId=338
5&releaseId=69890933, 7.10.2020
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seen hakevat koulutulokkaat suorittaisivat vastedes valintakokeen, jossa kartoitetaan sekä 
suomen kielen valmiuksia että ruotsin kielen peruskäsitteiden hallintaa. Näin taataan ruot-
sin kielikylpyvarhaiskasvatuksessa olevien lasten kielikylpypolun jatkuminen. Lapsi voi tulla 
valituksi kielikylpyopetukseen, vaikkei hänellä olisi kielikylpytaustaa. Esityksen pöydällä-
oloaikana pyydettiin kielikylpykouluilta lausunnot oppilasvalintaperusteista. Opetus- ja var-
haiskasvatuslautakunta päätti uusista valintaperusteista kokouksessaan 28.10.2020.197,198 Ote 
pöytäkirjasta:

Hakijat valitaan ruotsin kielikylpyopetukseen ensimmäiselle luokalle valinta-
kokeen perusteella. Valintakoe koostuu kahdesta koeosiosta: 

• Suomen kielen valmiuksia kartoittava koe (0–45 pistettä) 
• Ruotsin kielen peruskäsitteiden hallintaa mittaava koe (0–15 pistettä) 

Hakijat valitaan valintakokeen kokonaispistemäärän (0–60 pistettä) mukai-
sessa järjestyksessä. Jos hakijoiden pistemäärä on sama, hakijoiden keski-
näisen järjestyksen ratkaisee suomen kielen valmiuksia kartoittavan kokeen 
pistemäärä. Jos suomen kielen valmiuksia kartoittavan kokeen pistemäärä on 
myös sama, hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa.

Kokkolan ruotsinkielisessä kielikylvyssä puhutaan liikaa 
suomea

”Entä jos kielikylpy onkin lähinnä tehotonta kuivapesua tai siinä kastuvat vain varpaat?” ky-
syttiin Kielipolitiikan vuosi 2019 -katsauksessa.199 Esimerkkitapauksena käsiteltiin Kokkolan 
kaupungin järjestämää ruotsin kielikylpyopetusta. Oppilaiden huoltajien mukaan Kokkolan 
yläkoulun kielikylvyssä opettajat puhuvat (pääosin) suomea ja vain oppimateriaali on ruot-
siksi. Opettajien ruotsin kielen taito ei riitä kouluopetukseen, jolloin kielikylpymenetelmän 
ajatus katoaa. Vanhempien mielestä olisi parempi, ettei kielikylpyä tarjottaisi lainkaan, jos 
kaupunki ei voi tarjota siinä ruotsinkielistä opetusta.

Katsausvuonna Kokkolan kielikylpyopetuksen puutteista jätettiin kantelu aluehallintovi-
ranomaisille.200 Kantelun tehneiden vanhempien mukaan yläkoulun kielikylpyä ei ole saatu 
korjattua ohjeistuksen mukaiseksi. Ruotsinkielisessä kielikylvyssä opetetaan edelleen vain 
suomeksi käyttäen ruotsinkielistä oppimateriaalia. Ruotsinkielisen oppimateriaalin ja suo-
menkielisen opetuksen yhdistelmä aiheuttaa hämmennystä, sillä oppilaat eivät saa opetuk-
sesta kiinni kummallakaan kielellä. Kokkolan kaupunki on pystynyt tarjoamaan alakoulussa 
opetusta ruotsiksi menetelmän periaatteita noudattaen, muttei enää yläkoulussa. Oppilaiden 
ruotsin kielen taito ruostuu.

197 Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksen pöytäkirja 28.10.2020: https://espoo.oncloudos.com/cgi/
DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2020149

198  https://www.sttinfo.fi/tiedote/tiedote-opetus--ja-varhaiskasvatuslautakunnan-kokouksesta-28102020?publisherId=33
85&releaseId=69892649, 28.10.2020

199  Ks. lähemmin Kielipolitiikan vuosi 2019, s. 74: https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.pdf
200  https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/588476, 29.1.2020
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Kokkolan kaupungin verkkosivuilla kuvataan kielikylpyopetuksen perusteet.201 Ruotsinkie-
liseen kielikylpyyn voi päästä lapsi, jonka kummankaan huoltajan äidinkieli ei ole ruotsi. 
Kielikylpypaikkaa voi hakea varhaiskasvatusvaiheessa sinä vuonna, kun lapsi täyttää viisi 
vuotta. Kielikylpyopetus alkaa samana vuonna. Huoltajat sitoutuvat siihen, että lapsi jatkaa 
kielikylvyssä myös koko perusopetuksen ajan (vuosiluokat 1–9).

Pedagogisesta näkökulmasta Kokkolassa sovelletaan menetelmää, josta käytetään nimitys-
tä varhainen täydellinen kielikylpy.202 Sen yleisperiaatteen mukaan ensiksi opetetaan yksin-
omaan kylpykielellä ja äidinkielen osuus kasvaa myöhemmissä vaiheissa. Yläkoulussa vähin-
tään puolet opetuksesta pitäisi olla kylpykielellä. 

Se, ettei kielikylpyopetuksessa pystytä tarjoamaan riittävää määrää opetusta kylpykielellä, on 
mitä luultavimmin verraten yleinen ongelma. Näin ainakin siinä tapauksessa, että kielikylvyn 
pedagogisia periaatteita noudatetaan tarkasti. Yläkoulun kielikylpyä tarjoavissa kunnissa on 
ilmeisen vaikea löytää päteviä aineenopettajia, jotka pystyvät opettamaan ruotsin kielellä.

Jääkö kaksikielisen oppilaan ruotsin kieli hunningolle 
suomenkielisessä koulussa?

Kehittyykö kaksikielisen oppilaan ruotsin kieli suomenkielisessä koulussa? Tästä aiheesta on 
keskusteltu jo pitkään. Sitä käsiteltiin katsausvuonna myös kolmen kielentutkimuksen profes-
sorin laatimassa mielipidekirjoituksessa.203

Suomessa on paljon kaksikielisiä lapsia, jotka puhuvat kotonaan sekä ruotsia että suomea. 
Koulut ovat opetuskielen mukaan yksikielisiä. Näin muodoin vanhemmat voivat valita lap-
selleen joko suomen- tai ruotsinkielisen koulun. Toisen kotimaisen kielen opiskelua varten 
on luotu erityinen opetussuunnitelma. Suomenkielisissä kouluissa se on äidinkielenomainen 
ruotsi (lyhenne äiru) ja ruotsinkielisissä modersmålsinriktad finska (lyhenne mofi). 

Ruotsinkielisissä kouluissa mofi on yleisesti käytössä, kun taas äirun mukainen opiskelu on 
suomenkielisissä kouluissa vähäistä. Äirun niukkaa tarjontaa saattavat rajoittaa ylimääräiset 
kustannukset ja sopivien opettajien löytäminen. Keväällä 2020 Opetushallitus julkaisi katta-
van selvityksen mofin opetuksesta ruotsinkielisissä kouluissa. Vastaava kartoitus tulisi tehdä 
äidinkielenomaisesta ruotsista. Olisi hankittava tietoa siitä, missä määrin äidinkielenomaisen 
ruotsin opetussuunnitelmaa tunnetaan ja noudatetaan. Miten opetus on eri koulupiireissä jär-
jestetty, ja mitkä seikat rajoittavat sen toteuttamista?

Vanhempien kokemukset tukevat sitä, että mielipidekirjoituksessa esiin nostetut huolet ovat 
aiheellisia. Huoltajilla ei ole riittävästi tietoa äirusta, eikä opetusta välttämättä tarjota.204,205

201  https://www.kokkola.fi/kasvatus-ja-koulutus/
202 Ks. termeistä esim. Bergroth, M. 2015. Kotimaisten kielten kielikylpy. Selvityksiä ja raportteja 202. Vaasan yliopisto. 

Saatavilla: https://www.uwasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-617-3.pdf
203  https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006645793.html, 24.9.2020
204  https://www.hs.fi/paivanlehti/10102020/art-2000006664299.html, 10.10.2020
205  https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006665702.html, 11.10.2020
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Toiminnallista ruotsin kielen taitoa lisäämässä 

Käytännön työtehtävissä karttuva ja työelämän tarpeisiin suuntautuva kielenoppiminen on 
huudossa. Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK) käynnistyi lokakuussa 2020 Praktik 
på svenska -hanke, joka tähtää sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kielitaidon parantami-
seen.206 Siinä tuetaan korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taidon kehittymistä aidoissa 
työelämän tilanteissa. Opiskelija voi suorittaa ammatillisia harjoitteluitaan ruotsinkielisessä 
työympäristössä. Lisäksi tarjotaan ruotsin kieli- ja kulttuurikoulutusta nonstop-opintoina ver-
kossa.

Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) ja Yrkeshögskolan Novian opiskelijat harjoittelevat 
toista kotimaista kieltä yhteisessä tandem-kieliharjoittelussa.207 Hankkeessa tavoitellaan toi-
minnallista kielitaitoa: tandem-menetelmä lisää opiskelijoiden valmiuksia käyttää toista koti-
maista kieltä erilaisissa työelämän kommunikaatiotilanteissa ja antaa heille varmuutta kielen 
puhumiseen.

Ruotsinkieliset lukiot menestyvät lukiovertailussa aina vain

Ruotsinkieliset lukiot ovat pitkään menestyneet hyvin lukiovertailussa.208 Niin myös vuonna 
2020.209 Suurten lukioiden vertailussa kahdenkymmenen kärkilukion joukossa on peräti yh-
deksän ruotsinkielistä lukiota.

1. Katedralskolan i Åbo, Turku
2. Helsingin ranskalais-suomalainen koulu, Helsinki
3. Etelä-Tapiolan lukio, Espoo
4. Mynämäen lukio, Mynämäki
5. Mattlidens gymnasium, Espoo
6. Muuramen lukio, Muurame
7. Gymnasiet Lärkan, Helsinki
8. Gymnasiet Grankulla samskola, Kauniainen
9. Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu, Helsinki
10. Borgå Gymnasium, Porvoo
11. Brändö gymnasium, Helsinki
12. Kyrkslätts gymnasium, Kirkkonummi
13. Kuninkaantien lukio, Espoo
14. Kuusamon lukio, Kuusamo
15. Haukiputaan lukio, Oulu
16. Tölö gymnasium, Helsinki
17. Porkkalan lukio, Kirkkonummi
18. Vasa övningsskola, Vaasa
19. Lauttakylän lukio, Huittinen
20. Tapiolan lukio, Espoo

206  https://www.samk.fi/uutiset/praktik-pa-svenska-hankkeessa-satsataan-toiseen-kotimaiseen-kieleen/, 6.11.2020
207  http://www.puv.fi/fi/news/toiminnallista_ruotsin_kielta_tandemhankkeessa/, 10.1.2020
208  Ks. lähemmin Kielipolitiikan vuosi 2019, s. 77–78: https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.pdf
209  https://www.uusimaa.fi/uutissuomalainen/3180498, 5.12.2020
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Vuonna 2019 suurten lukioiden kärkikymmenikköön sijoittui seitsemän ruotsinkielistä lukio-
ta (vuoden 2019 sijoitus sulkeissa): Katedralskolan i Åbo (1), Gymnasiet Grankulla samskola 
(3), Korsholms gymnasium (4), Pargas svenska gymnasium (5), Mattlidens gymnasium (6), 
Kyrkslätts gymnasium (7) ja Borgå Gymnasium (10).

Kielilähettiläät motivoivat suomenkielisiä ruotsin opiskeluun

Kansalliskielet-yhdistys perusti Kielilähettiläät-hankkeen kesällä 2018.210 Hankkeen tavoit-
teena on motivoida suomenkielisiä ruotsin kielen opiskeluun. Kielilähettiläiksi valitut ovat 
äidinkieleltään suomenkielisiä, jotka vierailevat tyypillisesti koulussa kertomassa oman ta-
rinansa ruotsin kielen omaksumisesta ja valaisevat sitä, miksi ruotsin kieli on heille tärkeä 
työssä. Projektissa tavoitellaan yli 300:aa vierailua yhteensä noin 50 kielilähettilään voimin 
vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Kielilähettiläillä on kutakuinkin yhtenäinen viesti: ruotsin kielen taito on avannut ovia pikem-
min kuin osoittautunut ”hyödyttömäksi”.211 Taipalsaarelaislähtöinen tutkija Jussi Westinen 
on yksi kielilähettiläistä. Opinnot avasivat uuden näkökulman kotimaahan, kun Westinen ylit-
ti ruotsin kielen kynnyksen. Hän opiskeli ja sittemmin väitteli valtiotieteiden tohtoriksi Åbo 
Akademissa, mistä on ollut suurta hyötyä työelämässä.212

Toiminnallinen kielitaito on päivän sana. Sitä lisäämässä toimii koko joukko arjen ”kielilä-
hettiläitä”. Kielikahvilat – joita yhdistykset järjestävät usein vapaaehtoisvoimin – ovat tärkeä 
osa kielitaidon kartuttamista. Vantaalla kielikahvila alkoi kokoontua Tikkurilan kirjastossa.213 
Lauttasaari-seura rupesi pitämään keväällä 2020 kielikahvilaa, jossa pääsee harjoittamaan 
ruotsin kielen taitojaan rennossa seurassa.214 Jokioisten kirjaston ”språkcaféssa” puolestaan 
puhutaan niin innokkaasti ja rohkeasti ruotsia, että kokoontumisia on pitänyt tihentää.215

210  Ks. lähemmin Kielipolitiikan vuosi 2019, s. 56: https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.pdf
211  https://www.sss.fi/2020/02/ruotsin-kielen-taito-avasi-ovia/, 18.2.2020
212  https://www.lansisaimaa.fi/2020/02/21/ruotsin-kieli-avasi-uuden-nakokulman-kotimaahan-taipalsaarelaislahtoinen-

jussi-westinen-vaitteli-valtiotieteiden-tohtoriksi-abo-akademissa-ja-vieraili-lukiossa-kertomassa-miksi-
kielikynnyks/, 21.2.2020

213  https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/1232609, 12.1.2020
214  https://www.lauttasaari.fi/drick-kaffe-pa-svenska-lauttasaari-seura-kaynnisti-kielikahvilan/, 8.3.2020
215  https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/kom-och-tala-med-oss-jokioisten-kirjaston-sprakcafessa-praatataan-

rohkeasti-ruotsia-523387, 23.1.2020
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Poimintoja

Poliisin virkamerkit uusiksi: ruotsi rinnastui vieraaseen 
kieleen

Turvallisuusviranomaisten virkamerkit uusittiin vuoden 2018 joulukuussa. Vuoden 2019 kie-
lipolitiikan katsauksessa käsiteltiin merkin kirjaisinten koosta tehtyä kantelua.216 Uudistetuis-
sa virkamerkeissä ammattinimikettä ilmaisevien sanojen kirjasinten koot vaihtelevat niin, että 
suomenkieliset sanat ovat suurella, kun taas ruotsin- ja englanninkieliset sanat on painettu 
selvästi pienemmällä kirjasinkoolla. Ruotsin- ja englanninkieliset sanat oli kirjoitettu saman-
kokoisilla kirjaimilla.

Oikeusasiamiehen kanslia antoi asiasta ratkaisunsa marraskuussa 2019. Sen mukaan ruotsin 
kieli on käytännössä rinnastettu vieraaseen kieleen, koska teksti on ruotsiksi ja englanniksi 
samankokoista. Poliisin, tullin, rajavartiolaitoksen ja pelastusviranomaisten käyttöön ottamat 
henkilökunnan virkamerkit ja henkilökortit eivät täytä viranomaisten kielellisiä velvoitteita.
 
Joulukuussa 2020 uutisoitiin, että poliisin, Rajavartiolaitoksen, pelastusviranomaisten ja tul-
lin virkamerkit ja henkilökortit uudistetaan vuoden 2021 alusta lähtien.217 Siirtymäaikaa on 
vuoden 2023 loppuun saakka. Kiintoisa yksityiskohta on, että uusissa virkamerkeissä ja hen-
kilökorteissa otsikkokentän kirjasimet ovat samankokoisia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
Tekstin asettelussa palataan siis vanhan virkamerkin malliin.

Henkilökortissa kansalliskieliset otsikot erikokoisilla 
kirjasimilla

Oikeuskanslerinvirasto sai kaksi kantelua kansalaisille myönnettävien henkilökorttien otsi-
koiden merkitsemisestä (marraskuussa 2019 ja helmikuussa 2020). Ruotsinkielinen otsikko-
teksti ”IDENTITETSKORT” on kirjoitettu selvästi pienemmällä ja heikommalla kirjasintyy-
pillä kuin vastaava suomenkielinen otsikkoteksti. 

Apulaisoikeuskansleri antoi ratkaisunsa marraskuussa 2020.218,219 Päätöksessä todetaan, ettei 
henkilökorttien tekstin ulkoasu täytä perustuslaissa ja kielilaissa turvattua kansalliskielten yh-
denvertaista käsittelyä. Käytännössä ruotsin kieli on otsikossa rinnastettu englantiin. Se, että 
viranomaiset käyttävät ruotsin kieltä henkilökortissa samalla lailla kuin suomea, on itsessään 
arvokasta. Suomen ja ruotsin kieltä on kohdeltava yhdenvertaisesti, minkä tähden otsikko-
teksti on periaatteellisesti tärkeä asia.

216  Ks. lähemmin Kielipolitiikan vuosi 2019, s. 57−58: https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.pdf
217  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kaikki-virkamerkit-ja-henkilokortit-uusiksi-poliisin-on-oltava-iso-kaikilla-

kielilla/8015790, 17.12.2020
218  http://www.okv.fi/media/filer_public/60/16/6016a6ab-191f-4ac7-b481-70a1f1b9d02c/okv_79_10_2020_ja_

okv_166_10_2020_ruotsinkielinen.pdf, 16.11.2020
219  http://www.okv.fi/fi/ratkaisut/id/1459/, 16.11.2020
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Henkilökortti näkyy laajasti arkipäivässä. Se vahvistaa sekä julkisen vallan käsitystä kaksi-
kielisestä Suomesta että kaksikielisyyden arvoa yhteiskunnassa. Henkilökortin otsikko ilmen-
tää myös sitä, että ruotsinkielisellä henkilöllä on lupa kiinnittyä Suomeen ja suomalaiseen 
yhteiskuntaan.

Hufvudstadsbladet alkoi tehdä nuorille paperista 
sanomalehteä

Syyskuun alussa 2020 alkoi ilmestyä uusi nuorille suunnattu ruotsinkielinen sanomalehti, 
HBL Junior.220 Se on 24-sivuinen, 7–13-vuotiaille suunnattu sanomalehti, joka ilmestyy kah-
den viikon välein. 

Lehti syntyi asiakaskyselyn perusteella. Hufvudstadsbladet teki lapsille ja heidän vanhemmil-
leen kohderyhmähaastatteluja, joista välittyi selvä viesti: lapsille toivottiin omaa printtilehteä. 
Haastattelujen mukaan lehdelle olisi kysyntää kaiken digitaalisen sisällön keskellä. Arveltiin, 
että paperinen lehti olisi lapsille erityisasemassa. Lisäksi vanhemmat halusivat tietää lastensa 
lukevan luotettavana pitämänsä brändin uutisia. Paperista lehteä kannattivat myös opettajat 
sekä lasten ja nuorten lukemista tukevat suomenruotsalaiset lukulähettiläät.

Neljä suomenruotsalaista säätiötä rahoittavat  lehteä: Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita 
Maria Renlunds minne, Svenska folkskolans vänner ja Konstsamfundet. Niiden rahoituksella 
lehteä voidaan toimittaa kaksi vuotta, minkä jälkeen tilaajatuottojen pitää kattaa kustannuk-
set. Säätiöiden rahoituksen turvin lehden neljä ensimmäistä numeroa jaettiin syksyllä 2020 
ilmaiseksi noin 21 000 ruotsin- tai kaksikieliseen talouteen, joissa on alakouluikäisiä lapsia.

Lapsille suunnattu journalismi sai nostetta muutenkin syksyllä 2020. Yle Mix alkoi tehdä elo-
kuun lopulla alakouluikäisille videoita Areenaan ja YouTubeen sekä uutissisältöjä TikTokiin. 
Myös suomenkielinen lasten paperilehti syntyi: Helsingin Sanomat alkoi julkaista viikoittain 
ilmestyvää lasten sanomalehteä. HS Lasten uutiset -lehdessä on 24 sivua, ja se on suunnattu 
8–12-vuotiaille lukijoille. Lehdellä oli syyskuussa 2020 jo yli 10 000 tilaajaa 260 kunnassa.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto avasi ruotsinkielisen puhe-
linpalvelun lapsille ja nuorille 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto avasi toukokuussa 2020 ruotsinkielisen puhelinpalvelun 
Lasten ja nuorten puhelimen yhteyteen (Barn- och ungdsomstelefonen).221 Liitto on tarjonnut 
suomenkielistä puhelinpalvelua lapsille ja nuorille jo vuodesta 1980. Suomenkieliseen puhe-
lin-, chat- ja nettikirjepalveluun ottaa vuosittain yhteyttä 17 000 lasta ja nuorta. Luvusta voi 
päätellä, että myös ruotsinkielinen palvelu tulee tarpeeseen.

220  https://suomenlehdisto.fi/toiveissa-konkreettinen-esine-nain-hufvudstadsbladet-ja-helsingin-sanomat-paatyivat-
lanseeraamaan-lapsille-printtilehden/, 10.9.2020

221  https://www.sttinfo.fi/tiedote/mannerheims-barnskyddsforbund-oppnar-en-svensksprakig-telefontjanst-for-barn-och-
unga?publisherId=3544&releaseId=69880308, 4.5.2020
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Voiko maahanmuuttaja kotoutua myös ruotsiksi?

Viime vuosina on keskusteltu paljon maahanmuuttajien kotoutumisesta ja sen järjestämista-
voista. Vähälle huomiolle on jäänyt kysymys, voiko maahanmuuttaja kotoutua myös ruot-
siksi. Pohjanmaan ruotsinkielisiin kuntiin on suuntautunut maahanmuuttoa jo kauan. Entä 
muualla?

Kirkkonummella sijaitseva suomenruotsalainen informaatio- ja kulttuurikeskus Luckan vas-
taa kysymykseen myöntävästi. Toiminnanjohtaja Jenni Paajeksen mukaan Luckan tahtoo 
osoittaa, että integroituminen onnistuu Suomessa myös ruotsiksi.222 Kirkkonummen ruotsin-
kielisten nuorisoseurojen ylläpitämä Luckan täytti katsausvuonna 20 vuotta. Siellä on kehi-
tetty jo vuosia maahanmuuttajien palveluita ja annettu maahanmuuttajille neuvontaa. Ennak-
koluulotonta toimintaa!

222  https://www.viisykkonen.fi/uutiset/info-ja-kulttuurikeskus-teki-lyhyen-muuton-uusiin-tiloihin-%E2%80%93-
toiminta-t%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4-20-vuotta, 10.1.2020
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Valtaosa saamenkielitaustaisista lapsista asuu 
saamelaisalueen ulkopuolella 

Yliaktuaari Juho Keva (Jovnna Ovllá Hánno Juhan) julkaisee vuosittain saamelaisten kan-
sallispäivänä artikkelin saamelaisten väestötieteellisistä kysymyksistä Tilastokeskuksen verk-
kosivuilla. Katsausvuoden julkaisun aiheena oli saamenkielitaustaiset lapset Suomessa223. Ni-
mityksellä saamenkielitaustainen Keva viittaa Tilastokeskuksen laskelmissa henkilöön, jonka 
oma, toisen vanhemman tai yhden isovanhemman äidinkieli on ilmoitettu väestötietojärjes-
telmässä saameksi.

Vuoden 2018 Tilastokeskuksen aineistossa oli 4 200 Suomessa vakituisesti asuvaa saamen-
kielitaustaista henkilöä. Saamelaisten kotiseutualueella äidinkielisten puhujien osuus saamen-
kielitaustaisista on odotuksenmukaisesti muuta maata suurempi: Utsjoella 98, Enontekiöllä 
80 ja Inarissa 65 prosenttia. Muualla maassa äidinkielisiä saamenkielitaustaisia asuu eniten 
Oulussa (36 %), Rovaniemellä (34 %) ja Helsingissä (26 %).

Alle 17-vuotiaita saamenkielitaustaisia oli aineistossa 1 300 henkeä. Saamenkielistä var-
haiskasvatusta saavia (0–6-vuotiaita) lapsia oli 530, yhteensä 68 kunnassa. Kotiseutualueen 
ulkopuolella heistä asui 72 prosenttia. Huomattakoon, ettei saamenkielitaustainen ja saa-
menkieliseen varhaiskasvatukseen osallistuva tarkoita välttämättä samaa. Saamenkieliseen 
varhaiskasvatukseen voivat osallistua muutkin kuin saamenkielitaustaiset.

Perusopetusikäisiä (7–16-vuotiaita) saamenkielitaustaisia nuoria asui kotiseutualueella 260. 
Muualla Suomessa asui 640 saamenkielitaustaista nuorta yhteensä 80 eri kunnan alueella. 
Sellaisia kuntia, joissa asui vähintään kaksi saamenkielitaustaista alakouluikäistä lasta, oli 41.

 
 
 
 
 

223  https://www.stat.fi/tietotrendit/blogit/2020/saamelaistaustaisia-lapsia-reilut-tuhat-vaestotietojarjestelman-perusteella-
valtaosa-asuu-saamenmaan-ulkopuolella/, 6.2.2020
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Saamen kielten ammattilaisia valmistuu lisää

Kolmivuotinen Ketterä korkeakoulu -hanke (2019–2021) on opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittama opettajankoulutuksen kehittämishanke, jossa voi suorittaa nopeutetusti pohjois-, 
inarin- ja koltansaamen opintoja. Opiskelijat suorittavat kieliopintojen lisäksi pedagogiset 
opinnot (60 op). Oulun yliopiston Giellagas-instituutti ja kasvatustieteiden tiedekunta vastaa-
vat hankkeessa tarjottavista opinnoista.224

Koulutus on täydentävää, sillä osallistuvalla henkilöllä tulee olla pohjakoulutuksena vähin-
tään alempi korkeakoulututkinto. Se on suunnattu sekä saamen kielen ja kirjallisuuden opet-
tajille että saameksi opettaville aineenopettajille. Opetus järjestetään etäyhteyksin Oulusta, 
lähiopetusta pidetään Inarissa.

Hankkeessa tarjottava koulutus kiinnostaa saamelaisalueella, ja ennätysmäärä opiskelijoita 
on suorittanut nopeutetut saamen kielen opinnot.225,226 Syksyyn 2020 mennessä todistuksen 
oli saanut jo 25 opiskelijaa. Normaalitahdissa opintoihin kuluu aikaa vähintään kaksi vuotta, 
ja suorittajia on alle kymmenen vuodessa.

Saamen kielten tulkeista on jatkuva pula. Katsausvuonna alettiin kouluttaa tulkkeja lisää. 
Saamelaisalueen koulutuskeskus, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Giella-
gas-instituutti käynnistivät syksyllä 2020 uuden saamen kielten tulkkauksen täydennyskoulu-
tuksen (Saamen kielten tulkkaus –hanke).227,228,229,230,231,232

Maksuton koulutus on laajuudeltaan 25 opintopistettä. Koulutuksessa on edustettuina kaikki 
kolme saamen kieltä, ja siinä aloitti 18 opiskelijaa vuonna 2020. Hankkeessa kehitetään opis-
kelijoiden tulkkaustaitoja laajasti. Lisäksi pilotoidaan saamen kielten tulkkauskoulutuksen 
mallia sekä selvitetään etätulkkauksen keinoja ja erilaisia etätulkkaukseen soveltuvia ohjel-
mia. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, saamelaiskäräjät sekä Inarin, Enontekiön 
ja Utsjoen kunnat.

224  https://www.oulu.fi/yliopisto/uutiset/saamelaispedagogiikkaa-painottavat-opettajaopinnot, 23.4.2020
225  https://www.lapinkansa.fi/korkeakouluopetukselle-saamelaisalueella-riittanyt/2906018, 21.9.2020
226  https://yle.fi/uutiset/3-11556816, 22.9.2020
227  https://www.diak.fi/2020/03/30/saamen-kielten-tulkkausosaamista-vahvistetaan-uudella-koulutuksella/, 30.3.2020
228 https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/saamen-kielten-tulkkausosaamista-vahvistetaan-uudella-koulutuksella.

html, 30.3.2020
229  https://www.inarilainen.fi/uutiset/saamen-kielten-tulkkausosaamista-vahvistetaan-uudella-maksuttomalla-

koulutuksella-6.249.1802247.1af78beace, 31.3.2020
230  https://www.kaleva.fi/saamen-kielen-tulkeista-on-pulaa-uuteen-koulutukse/1642103, 30.3.2021
231  https://www.diak.fi/2020/09/21/uusi-koulutus-vahvistaa-saamen-kielen-tulkkausosaamista/, 21.9.2020
232 https://www.sogsakk.fi/fi/Hankkeet/Saamen-kielten-tulkkaus-%E2%80%93hanke

https://www.sogsakk.fi/fi/Hankkeet/Saamen-kielten-tulkkaus-%E2%80%93hanke
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Giellagas-instituutti julkaisi koltansaamen ja 
pohjoissaamen digitaaliset sanakirjat 

Sanakirjojen laatiminen on tärkeää vähemmistökielen kannalta, sillä prosessissa syntyy doku-
mentoitua sana-aineistoa. Kirjoitettua kieltä ei voi kehittää ilman sanakirjoja.

Oulun yliopiston Giellagas-instituutti julkaisi koltansaamen ja pohjoissaamen digitaaliset sa-
nakirjat syksyllä 2020.233.234 Pohjoissaame–suomi-sanakirjan laati emeritusprofessori Pekka 
Sammallahti aikaisempien sanakirjojensa (1989 ja 1993) pohjalta. Jatkuvasti päivitettävä 
teos sisältää runsaat 50 000 hakusanaa. Sanakirja julkaistiin Tromssan yliopiston Divvun-pro-
jektin alustalla.235

Suomi–koltansaame-sanakirjassa on yli 16 000 suomenkielistä hakusanaa, joille esitetään lä-
hes 19 000 koltankielistä vastinetta. Sanakirja julkaistiin Giellateknon (Tromssan yliopiston 
saamen kieliteknologian keskuksen) alustalla.236 Suomi–koltansaame-sanakirjasta ilmestyi 
myös painettu versio vuoden 2020 lopussa.

Digitaalisten  sanakirjojen  toimitustyössä  hyödynnettiin  tekoälyä.237 Helsingin yliopistossa 
kehitetty Veʹrdd-työkalu muun muassa taivuttaa sanoja automaattisesti. Koska kaikkia taivu-
tusmuotoja ei tarvitse kirjoittaa käsin, toimitustyössä säästyy aikaa. Sanakirjan koneluetta-
vuus mahdollistaa sen, että käsin tehtävien korjausten avulla voidaan opettaa tekoälytyökalua, 
jolloin sen käsitys kielen taivutusmuodoista tarkentuu. Tekoälyä ja Ve’rddillä tuotettua sanas-
toa voidaan käyttää myös oikolukusovelluksissa ja kielenopetusohjelmissa.

233  https://saan.oahpa.no/fin/sms/
234  https://www.sompio.fi/uutiset/giellagasinstituutti-julkaisi--koltansaamen-ja-pohjoissaamen-digitaaliset-

sanakirjat-6.184.1871531.a2939227c2, 28.8.2020
235  http://satni.org/sammallahtismefin
236  https://saan.oahpa.no/fin/sms/
237  https://www.oulu.fi/yliopisto/uutiset/koltansaamen-ja-pohjoissaamen-sanakirjat-digitaalisiksi-tekoalyn-avulla, 

4.11.2020
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Saamen kielistrategia hyväksyttiin 

Saamen kieliä koskevaa kielistrategiaa alettiin valmistella syksyllä 2019.238 Työhön osallistui-
vat saamelaisalueen kunnat (Enontekiö, Inari, Sodankylä ja Utsjoki). Inarin kunta oli asiassa 
aloitteellinen ja sillä oli myös keskeinen rooli käytännön järjestelyissä. Se sai strategiatyöhön 
oikeusministeriön avustusta. Avustuksen turvin voitiin Inarin kuntaan palkata neljäksi kuu-
kaudeksi hanketyöntekijä koordinoimaan strategian laadintaa.

Inarin kunnanvaltuusto hyväksyi kielistrategian 11.6.2020.239,240 Strategia on julkaistu ver-
kossa, ja se sisältää myös saamelaisalueen kuntien yhteisen saamen kielten kielistrategian.241 
Tekstissä käydään läpi saamen kielten nykytilanne kunnittain. Lisäksi tarkastellaan kuntien 
erityispiirteitä toimialoittain. Strategia sisältää myös kuntakohtaisia toimenpide-ehdotuksia.

Kuntien lisäksi saamelaisalueen koulutuskeskus ja saamelaiskäräjät osallistuivat strategiatyö-
hön. Koulutuskeskus toi hankkeeseen työelämänäkökulman. Se kävi kuntien kanssa vuoro-
puhelua erityisesti työntekijöiden kielikoulutuksen (täydentämis)tarpeista. Saamelaiskäräjät 
puolestaan tuki kuntia saamenkielisten palvelujen kehittämisessä, jotta saamelaisten kielelli-
set oikeudet toteutuisivat paremmin. 

238  Ks. lähemmin Kielipolitiikan vuosi 2019, s. 97−98, https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.pdf
239  https://www.inari.fi/fi/palvelut/hallintopalvelut/saamen-kielistrategia.html
240  https://lappilainen.fi/2020/11/24/saamen-kielet-vahvistuvat-pohjoisen-kunnissa/, 24.11.2020
241  https://www.inari.fi/media/tiedostot-2020/hallinto-2020/saamen-kielistrategia-2020.pdf, 11.6.2020
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Kela viestii saameksi

Kelan verkkosivuja on julkaistu viime vuosina jonkin verran pohjoissaameksi, mutta inarin- 
ja koltansaamenkielisiä tekstejä on ollut vähän. Katsausvuonna tilanne kohentui: Kela julkaisi 
saamelaisten kansallispäivänä 6.2. uudistetut inarinsaamenkieliset verkkosivut.242,243 Heti pe-
rään maaliskuussa 2020 tiedotettiin, että Kelan eniten käytetyt lomakkeet (30 kappaletta) on 
julkaistu inarinsaameksi.244,245 Kela julkaisi kesäkuussa 2020 myös koltansaamenkieliset kela.
fi-sivut.246,247 Syyskuussa 2020 Kela alkoi toimittaa saamenkielisten palveluiden uutiskirjettä 
asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.248 

Kela teki katsausvuonna saamenkielisen viranomaistoiminnan historiaa. Koltansaamenkielis-
ten verkkosivujen valmistumisen jälkeen Kelan sivut on toteutettu kaikilla Suomessa puhut-
tavilla saamen kielillä. Verkkosivujen sisällöt vastaavat pitkälti toisiaan. Uudistustyön jälkeen 
kela.fi-palvelussa on yhteensä noin 200 saamenkielistä sivua. 

Kelan saamenkielinen verkkosivusto on Suomen laajimpia vähemmistökielisiä viranomaissi-
vustoja. Niillä kerrotaan perusasiat Kelan etuuksista ja palveluista sekä julkaistaan etuusesit-
teitä ja hakulomakkeita. Sivuilta saa tietoa Kelan saamenkielisestä asiakaspalvelusta sekä 
tukien hakemisesta ja maksamisesta. Myös Kelan ajankohtaistiedotteet julkaistaan saameksi.

Kela palkkasi katsausvuonna saamenkielisen viestinnän asiantuntijan. Asiantuntijana aloitti 
Arja Jomppanen 1.11.2020.249,250 Uuden tehtävän myötä saamenkielinen viestintä vakiintuu 
osaksi Kelan viestintää. Viestinnän asiantuntija suunnittelee ja toteuttaa Kelan asiakas- ja 
kumppaniviestintää kaikilla Suomessa puhutuilla saamen kielillä: pohjois-, inarin- ja koltan-
saameksi. Tehtävänhaltija työskentelee Inarissa, mutta työkenttänä on koko Suomi saamelais-
alueelta pääkaupunkiseudulle. Kela on tiettävästi ensimmäinen keskushallinnon toimija, joka 
on perustanut saamenkielisen viestinnän asiantuntijan tehtävän.

242  https://www.kela.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/mHBZ5fHNro4S/content/kela-julkaisee-uudet-
inarinsaamenkieliset-sivut, 4.2.2020

243  https://www.epressi.com/tiedotteet/hallitus-ja-valtio/kela-julkaisee-uudet-inarinsaamenkieliset-sivut-fpa-publicerar-
nya-webbsidor-pa-enaresamiska.html, 5.2.2020

244 https://www.epressi.com/tiedotteet/hallitus-ja-valtio/kelan-lomakkeita-saa-nyt-myos-inarinsaameksi-kela-
luamattuvaid-finnee-taal-meid-anaraskielan-kela-skoviid-oazzu-dal-maiddai-anarasgillii-kela-lomaakkid-vuazz-aa-
ca-b9n-se-aanarsaa-ca-b9mkio-ca-b9lle.html, 3.3.2020

245  https://www.inarilainen.fi/uutiset/kelan-lomakkeita-saa-nyt-myos-inarinsaameksi-6.249.1787553.e1f3ddd79a, 
4.3.2020

246  https://yle.fi/uutiset/3-11391822, 9.6.2020
247  https://www.inarilainen.fi/uutiset/kela-julkaisi-koltansaamenkieliset-verkkosivut-6.249.1834588.1d830128fb, 

10.6.2020
248  https://elamassa.fi/yleinen/saamenkielisen-palvelun-uutiskirje-asiakkaille-ja-yhteistyokumppaneille/, 27.9.2020
249  https://www.sompio.fi/uutiset/kela-vahvistaa-saamenkielista-viestintaa-6.184.1913816.a8c2e0660b, 18.11.2020
250 https://www.epressi.com/tiedotteet/hallitus-ja-valtio/saamen-ja-muunkielinen-viestinta-vahvistuu-kelassa-okad-

satsning-pa-samiska-och-andra-sprak-hos-fpa.html, 18.11.2020



63

Saamelainen erikoiskirjasto täytti 30 vuotta 

Rovaniemen kaupunginkirjaston Lappi-osastolla sijaitseva Suomen saamelainen eri-
koiskirjasto täytti katsausvuonna 30 vuotta.251 Sen saamelaiskirjallisuutta sisältävä ko-
koelma on Pohjoismaiden kattavimpia; nimikkeitä on yli 8 000.  Kokoelmaan kuu-
luu saamelaista kaunokirjallisuutta, tutkimuskirjallisuutta sekä elokuvia ja musiikkia 
kaikilla Suomessa puhuttavilla saamen kielellä (inarin-, koltan- ja pohjoissaame). Kirjas-
tossa on myös muunkielisiä saamelaisaiheisia julkaisuja. Saamelainen erikoiskirjasto toi-
mii yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa, ja sen toiminnan rahoittaa opetusministeriö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
251 https://yle.fi/uutiset/3-11202408, 12.2.2020

https://yle.fi/uutiset/3-11202408
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Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio 
perustettiin 

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio perustettiin loppuvuodesta 2020. Saamelaiskäräjät 
julkisti valintansa komission jäseniksi joulukuussa 2020.252 Samassa yhteydessä julkistettiin 
myös kolttien kyläkokouksen valinta. Ennen valintapäätöstä saamelaiskäräjät järjesti kuule-
mistilaisuuksia saamelaisille totuus- ja sovintokomissaarien valinnoista, etäyhteyksin koro-
natilanteen vuoksi.253,254

Totuus- ja sovintokomissioita on perustettu viime vuosina myös muihin Pohjoismaihin.255 
Suomessa saamelaisten totuus- ja sovintoprosessia alettiin käynnistää vuonna 2017, jos kohta 
siitä on ollut puhetta aiemminkin. Loppuraportin on määrä valmistua vuoden 2022 lopulla. 
Sovintoprosessin läpi käyminen voi herättää kaltoin kohdelluissa ihmisissä posttraumaattisia 
stressireaktioita, joiden käsittelyyn on Suomessakin varauduttu.256

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

252  https://yle.fi/uutiset/3-11702820, 18.12.2020
253  https://www.sompio.fi/uutiset/saamelaiskarajien-kuulemistilaisuudet-totuus-ja-sovintokomissaarien-valintoja-

koskien-6.184.1902608.afd7aa4098, 28.10.2020
254  https://yle.fi/uutiset/3-11626046, 2.11.2020
255  https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006446598.html, 20.3.2020
256  https://www.inarilainen.fi/uutiset/lapin-sairaanhoitopiiri-valmistautuu-totuus-ja-sovintoprosessiin-6.249.1879767.

ee5829f5ca, 15.9.2020
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Koulutus, opetus ja harrastaminen

Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämiseen 
työryhmä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämis-
työryhmän helmikuussa 2020.257,258 Sen oli määrä tarkastella saamenkielisen varhaiskasvatuk-
sen, saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnan, saamelaisopetuksen ja -koulutuksen tilaa. 
Työryhmän toimikausi päättyi vuoden 2020 lopussa.

Työryhmä tehtävänä oli tehdä esityksiä muun muassa saamen kielten ja saamenkielisen ope-
tuksen, koulutuksen, varhaiskasvatuksen sekä saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnan 
kehittämiseksi ja saatavuuden varmistamiseksi. Lisäksi työryhmä käsitteli esityksiä saamen-
kielisen oppimateriaalin saatavuudesta, saamen kielten, saamelaisten historian ja kulttuurin 
tunnettavuuden lisäämisestä sekä pohjoismaisen kouluyhteistyön vahvistamisesta saamelai-
sopetuksessa. Työryhmä pohti myös, kuinka opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön riittävyys 
varmistetaan. Saamenkielisen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön koulutustarpeita selvitettiin 
niin ikään.

Liikunnanohjausta omalla kielellä 

Saamelaisalueen lapset nuoret haluavat liikunnan ohjausta äidinkielellään. Näin voi tiivis-
tää keskeisen tuloksen opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiantona laaditusta selvitykses-
tä ”Saamelaisalueen liikunta ja liikunnan harrastaminen”.259,260 Kaksi tärkeää teemaa nousee 
esiin. Ensinnäkin saamelaisnuoret toivovat, että saamelaiskulttuuriin kuuluvia liikunnallisia 
perinteitä voisi vaalia harrastuksissa. Saamelaiskulttuuriin liittyvien liikuntamuotojen väli-
neitä (suopunkeja, kalastusvälineitä) tulisi olla lainattavissa kunnissa. Toiseksi raportissa ko-
rostuu maiden välinen yhteistyö raja-alueella ja Barentsin alueen kehittäminen. Valtion rajat 
ylittävä toiminta on luontevaa raja-alueilla asuville. Lapset osallistuvat harrastuksiin mieluus-
ti myös Norjan puolella, mikä tarjoaa enemmän vaihtoehtoja harrastamiselle. Pohjoissaamea 
voi käyttää yhteisenä kielenä.

257  https://www.lapinkansa.fi/ministerion-tyoryhma-kehittamaan-saamelaisopetusta/604656, 6.2.2020
258  https://www.kieliverkosto.fi/fi/ajankohtaista/news/tiedote-tyoryhma-kehittamaan-saamelaisopetusta, 6.2.2020
259  https://bin.yhdistysavain.fi/1589443/uDonZXStj34lrglruMm60UQSOP/Saamelaisalueen%20liikunta%20ja%20

liikunnan%20harrastaminen%202019-2020%20fi.pdf, 2020
260  https://www.sompio.fi/uutiset/nuoret-haluavat-liikunnan-ohjausta-aidinkielellaan-6.184.1889125.47586c2d87, 

2.10.2020
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Saamea pelillistämällä 

Voi kuulostaa äkkiseltään siltä, etteivät peliteollisuus ja vähemmistökielet mahdu samaan lau-
seeseen. Kielenoppimisen pelillistäminen on kuitenkin nykypäivää. Kieliyhteisön ja kielen-
käyttäjien aktivoiminen tunnistetaan avainkysymykseksi vähemmistökielen käyttövoimana. 
Kielenoppiminen täytyy tehdä helpoksi, ja siinä pitää hyödyntää teknologiaa. Pelillistäminen 
ja tietokonepelit voivat muodostaa merkittävän käyttöalan pienelle kielelle. Pelillistetylle kie-
lenomaksumiselle on käyttöä varsinkin lapsille ja nuorille suunnatussa kielenelvytyksessä. 
 
Kajaanin ammattikorkeakoulussa suunniteltiin saamen kieleen ja kulttuuriin liittyvää peliä.261 
Sitä kehitetään tiiviissä yhteistyössä saamelaisten opettajien ja kulttuurintekijöiden kanssa. 
Tekijöiden mukaan peli huokuu saamelaista kulttuuria. Se rakennetaan niin, että siitä voi 
nauttia sekä saamen kieltä osaava että kieltä osaamaton pelaaja.

Tamperelainen pelialan yritys kehitti saamelaismytologiaan perustuvaa pohjoissaamenkielis-
tä seikkailupeliä.262 Skábma- nimisessä pelissä (su. kaamos) seikkailee Áilu-niminen saame-
laispoika, joka lähtee pitkälle matkalle etsimään hahmoa, jolla on voimia palauttaa valon ja 
pimeyden tasapaino.

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto julkaisi Sukellus saamelaiskulttuuriin -mobiilipelin saa-
melaisten kansallispäivänä 2020.263,264 Seppo-pelialustalla toimiva peli on suunnattu yläkou-
lulaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Se käsittelee muun muassa saamelaisten historiaa, 
saamenpukua, kulttuurista omimista, perinteisiä elinkeinoja sekä nykypäivän ilmiöitä ja hen-
kilöitä. Tavoitteena on innostaa kasvattajia, opettajia ja valmentajia kertomaan lapsille ja nuo-
rille saamelaisista ja saamelaiskulttuurista. Peli sisältää myös soveltavia ja syventäviä harjoi-
tuksia. Pelin kautta nuoria kannustetaan toimimaan itse, luomaan aiheesta omia mielipiteitä ja 
keskustelemaan niistä yhdessä toisten nuorten kanssa.

Lapin yliopisto oli lakkauttaa saamenkielisten kiintiöpaikat 

Lapin yliopisto päätti lakkauttaa saamenkielisten hakijoiden kiintiöpaikkajärjestelmän alku-
vuodesta 2020.265 Saamenkielisille hakijoille oli ollut yliopistossa kiintiöpaikkoja oikeustie-
teiden, kasvatustieteiden ja taiteiden tiedekuntiin. Kiintiöpaikkajärjestelmän lakkauttaminen 
herätti myös kärkevää arvostelua.266 Päätöstä pidettiin käsittämättömänä ja yhtenä 2000-luvun 
pahimmista alkuperäisväestön oikeuksiin kohdistuneista loukkauksista. 

261  https://yle.fi/uutiset/3-11658805, 20.11.2020
262  https://yle.fi/uutiset/3-11386735, 6.6.2020
263 https://www.inarilainen.fi/uutiset/saamelaiskulttuuriin-voi-tutustua-mobiilipelin-muodossa-6.249.1771531.

aa5638391f, 3.2.2020
264  https://www.sompio.fi/uutiset/sukella-saamelaiskulttuuriin-mobiilipelin-muodossa-6.184.1773336.009e7d5e64, 

6.2.2020
265  https://yle.fi/uutiset/3-11166251, 20.1.2020
266  https://www.suomenmaa.fi/keskusta/kol-saamenkielisten-kiintiopaikkojen-poistaminen-lapin-yliopistosta-on-

vaaryys-2000-luvun-pahimpia-loukkauksia-alkuperaisvaeston-oikeuksiin/, 25.1.2020

https://www.inarilainen.fi/uutiset/saamelaiskulttuuriin-voi-tutustua-mobiilipelin-muodossa-6.249.1771531.aa5638391f
https://www.inarilainen.fi/uutiset/saamelaiskulttuuriin-voi-tutustua-mobiilipelin-muodossa-6.249.1771531.aa5638391f
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Palaute aiheutti sen, että päätöstä tarkasteltiin uudelleen. Tarkastelun tuloksena Lapin yliopis-
to ei lakkauttanutkaan saamenkielisten kiintiöpaikkoja.267 Oulun yliopisto tarjoaa saamenkie-
lisille hakijoille kiintiöpaikkoja lääketieteen, biologian ja kasvatustieteen tiedekunnissa.

Inarinsaamen kielipesät kunnan vastuulle 

Kielipesät eivät kuulu kuntien lakisääteisiin palveluihin. Toimintaa järjestävät usein yhdistyk-
set tai vapaaehtoistahot. Inarinsaamen kielen yhdistys on onnistunut elvyttämään kieltä ja saa-
maan sitä uudelleen käyttöön, missä kielipesillä on ollut merkittävä rooli. Kolmen kielipesän 
pyörittäminen vapaaehtoisvoimin on koettu liian raskaaksi ja yhdistys pyysi apua kunnalta. 
Katsausvuonna päätettiin, että Inarin kunta ottaa kielipesät hoitaakseen 1.8.2021 alkaen.268

Utsjoen seurakunnan työntekijät opiskelevat pohjoissaamea 

Kaikki Utsjoen seurakunnan päätoimisten työntekijöiden oli määrä pohjoissaamea oman 
työnsä ohella lukuvuoden 2020–2021.269,270 Koulutus on suunniteltu kirkon työntekijöille, 
ja se sisältää pohjoissaamen kielen perus- ja keskitason opinnot, yhteensä 30 opintopistettä. 
Koulutuksen toteuttaa Saamelaisalueen koulutuskeskus ja sen kustantaa Oulun hiippakunnan 
tuomiokapituli ja Kirkon saamelaistyö. Koronapandemian takia opetus tapahtui syksyllä 2020 
kokonaan etäopetuksena virtuaaliluokassa. Syksyllä tiedotettiin, että jos koronatilanne sallii, 
toteutetaan keväällä viikon mittainen lähiopetusjakso. 

Saamenkielinen partiotoiminta 

Inariin perustettiin saamenkielinen partio vuonna 2019.271,272 Oppilaiden vanhemmille lähete-
tyn kyselyn perusteella lippukunnan kieleksi valikoitui inarinsaame. Toiminta on uraauurta-
vaa, sillä partio on Inarissa toistaiseksi ainoa säännöllinen saamenkielinen harrastus lapsille. 
Lippukunta pyrkii noudattamaan partio-ohjelmaa, mutta tuomaan esille myös saamelaista 
kulttuuria. Siihen liittyy muun muassa oma saamepartion merkki. Partiomateriaalia käänne-
tään saameksi. Inarin Tunturisusien toiminnassa on mukana myös suomenkielisiä lapsia.

Partiotoiminta laajeni katsausvuonna. Rovaniemeläinen lippukunta Aavanvalkea alkoi tehdä 
yhteistyötä Inarin Tunturisusien kanssa. Tavoitteena on, että saamenkielistä partiotoimintaa 
voitaisiin toteuttaa muuallakin Lapissa.

267  https://yle.fi/uutiset/3-11190021, 3.2.2020
268  https://www.inarilainen.fi/uutiset/inarin-kunnan-sivistystoimen-syksya-2020-6.249.1918152.b828d167ee, 

26.11.2020
269  https://www.inarilainen.fi/uutiset/saamenkielta-opiskellaan-utsjoen-seurakunnassa-6.249.1918154.0e58606714, 

28.11.2020
270  https://www.lapinkansa.fi/pohjoissaamen-kielikoulutusta-kirkon-tyontekijoill/2797686, 21.8.2020
271  https://www.lapinkansa.fi/lauantaivieras-monikulttuurisuus-osaksi-myos-parti/3155791. 4.12.2020
272  https://lappilainen.fi/2020/04/21/saamenkielista-partiotoimintaa-inarissa/, 21.4.2020
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Etäopetushanke ja Dihtosis saivat jatkorahoitusta 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut Saamelaiskäräjien koordinoimaa saamen kielten 
etäopetushanketta (2018−2020). Siinä Utsjoen kunta veti kokeilua, jossa tarjottiin perusope-
tukseen ja lukioon inarin- ja pohjoissaamen sekä koltansaamen etäopetusta kaksi viikkotuntia 
opetusryhmää kohden.

Etäopetus mahdollistaa sen, että saamen tunneille voi osallistua saamelaisten kotiseutualueen 
kuntien ulkopuolella kautta Suomen. Oppilasmäärä on kasvanut vuosittain parillakymmenel-
lä. Katsausvuonna saamen kielen opintoihin osallistui noin 90 opiskelijaa yhteensä 67 koulus-
ta. Yhteistyöhön osallistui 36 opetuksen järjestäjää. Pohjoissaamen oppilaita oli yhteensä 45, 
inarinsaamen 27 ja koltansaamen 18.

Etäopetushanke sai jatkorahoitusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi sille 235 000 euron 
rahoituksen vuodeksi 2021.273 Samainen hanke pokkasi myös vuoden 2020 Opetushallituksen 
jakaman Cygnaeus-palkinnon.274,275

Saamen kielikylpyä kaikille -etäopetushanke järjesti yhdessä Saamelaisalueen koulutuskes-
kuksen kanssa Saamen kielikylpyä kaikille! -oppitunnit saamen kielten viikon kunniaksi 
20.–22.10.2020.276 Oppitunneilla tutustutettiin osallistujia saamen kieliin täydellisenä kieli-
kylpynä, sillä opettajat puhuivat oppitunneillaan pääasiassa saamen kieltä. Tunteihin sisältyi 
laulua, loruja ja pelejä.

Dihtosis on vuonna 2018 käynnistynyt saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Nuorten Aka-
temian yhteishanke, jota opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut (1.7.2018−30.6.2020). 
Hankkeessa saamelaisnuoret tekevät toiminnallisia kouluvierailuja, joissa tutustutetaan val-
taväestöä saamelaiskulttuuriin. Käytössä on lisäksi mobiilipeli ja menetelmäpakka. Menetel-
mäpakka sisältää 18 harjoitusta, joiden avulla opettaja voi käsitellä saamelaisuuteen liittyviä 
teemoja oppilaidensa kanssa. Hanke sai jatkorahoitusta vuosiksi 2021–2022.277,278 Sen avulla 
toimintaa laajennetaan eritoten alakouluihin.

273  https://www.lapinkansa.fi/saamen-kielten-etaopetushanke-sai-jatkovuoden-saam/2621404, 17.6.2020
274  https://www.sompio.fi/uutiset/opetushallituksen-cygnaeuspalkinto-saamen-kielten-etaopetushankkeel

le-6.184.1916496.b881cd72cd, 23.11.2020
275 https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/cygnaeus-palkinto-saamen-kielten-pilottihankkeelle-careerialle-

kunniamaininta.html, 24.11.2020
276  https://www.sompio.fi/uutiset/saamen-kielikylpya-kaikille--avoimet-oppitunnit-saamen-kielten-viikolla-

6.184.1894791.0981c2d884, 13.10.2020
277  https://www.lapinkansa.fi/saamelaisuutta-tutuksi-tekevat-kouluvierailut-laaj/2949667, 30.9.2020
278 https://www.enontekionsanomat.fi/artikkelit/dihtosis-sai-jatkorahoituksen-6.179.44637.9dadf6feae

https://www.enontekionsanomat.fi/artikkelit/dihtosis-sai-jatkorahoituksen-6.179.44637.9dadf6feae
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Taide ja kulttuurielämä

Musiikki 

Musiikilla on tärkeä merkitys vähemmistökulttuurin ja -kielen säilyttämisessä. Musiikkielä-
mä on vilkasta, ja se sisältää monentyylistä tuotantoa.279 Jo unohduksiin jääneitä musiikkityy-
lejä herätellään henkiin.280

Saamen kielen ja kulttuurin opinnot voimaannuttavat musiikintekijöitä. Saamen kielen ja 
kulttuurin opiskelu auttoi räppäri Ailu Vallea löytämään merkityksen omalle musiikilleen.281 
”Ennen ajattelin, että saameksi on turha räpätä, koska saamesta ei löydy urbaania sanastoa, 
jonka nuorempana mielsin rap-kieleksi. Opintojen kautta löysin oman tulokulmani musiik-
kiin.” kertoo Valle.

Musiikin kautta otetaan kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Alkuperäiskansojen musiik-
kifestivaali Ijahis idja on järjestetty Inarissa vuodesta 2004. Vuoden 2020 festivaalien teema-
konsertti (Ijahis idja Suomen Käsivarren suurtuntureiden puolesta) antoi tukensa käsivarren 
alueen perinteisille elinkeinoille ja vastusti siellä harjoitettavaa kaivostoimintaa.282,283

Lapin kamariorkesterin aloitti kevätkauden konsertilla, jonka ohjelmistossa oli ensimmäistä 
kertaa mukana joikua.284 Taiteilija Niillas Holmberg esitti joikua ensimmäistä kertaa orkeste-
rin kanssa. Kamariorkesterin ja joikaamisen yhdistelmä on siinä mielessä erikoinen, että joiku 
on tyypillisesti ainakin osittain improvisoitua ja ilman soitinsäestystä esitettävää proosalau-
lua. Joikua säestetään usein jollakin lyömäsoittimella. 

Saamelaismuusikko Hildá Länsman tekee musiikkia, jonka juuret ovat perinteessä, mutta 
latvat kurkottavat moniin musiikkityyleihin.285 Hän yhdistää joikuun poppia, rockia ja suo-
malaista kansanmusiikkia. Kolttasaamelaisten perinnelaulu leuʹdd on ollut osa kolttien arkea, 
mutta ennen suvussa kulkenut taito on nyttemmin pitkälti kadonnut. Nuoret tekijät ovat löytä-
neet laulutavan uudelleen ja elvyttävät lauluissaan koltansaamen katoavia murteita.286

Utsjoella toimivan Saamelaisen musiikkiakatemia järjesti elokuussa 2020 ensimmäistä kertaa 
Sámi musihkkaakademiija  -festivaalit.287 Perinnelaulu taipuu moneksi. Festivaaleilla Anna 
Lumikivi esitti Suõmmkar-yhtyeensä kanssa kolttasaamelaista modernia, souliin vivahtavaa 
leuʹddia. 

279  https://yle.fi/uutiset/3-11494491, 15.8.2020
280  https://www.oulu.fi/yliopisto/uutiset/musiikki-on-pienoiskuva-saamelaisten-maailmasta, 9.6.2020
281  https://www.oulu.fi/yliopisto/uutiset/musiikki-sai-sisallon-saamen-opinnoista, 13.10.2020
282  https://yle.fi/uutiset/3-11415184, 25.6.2020
283  https://www.sompio.fi/kulttuuri/ijahis-idja-konsertti-suoratoistona-elokuussa-6.184.1842504.acef18727e, 26.6.2020
284  https://www.lapinkansa.fi/kohti-aaretonta-niillas-holmbergin-joiku-aloittaa/519697, 8.1.2020
285  https://www.muusikkojenliitto.fi/hilda-lansman-traditio-tuo-mahdollisuuksia/, 27.8.2020
286  Ks. lähemmin Kielipolitiikan vuosi 2019, s. 108, https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.pdf
287  https://www.lapinkansa.fi/koltankielista-soulia-on-harvemmin-kuultu-ensimmai/2809657, 24.8.2020
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Vuonna 2013 perustettu U´lljan & Saauj Cool Band soittaa  rock-  ja blueshenkistä musiik-
kia.288 Yhtyeen laulujen sanat ovat pelkästään koltansaamenkielisiä. Yhtyeen ensimmäinen 
levy julkaistiin kesäkuussa 2020 sähköisissä jakelukanavissa.289,290 Gájanas − saamenkielistä 
etnoprogea esittävä yhtye −  julkaisi ensimmäisen singlensä Diamántadulvvit marraskuussa 
2020.291 Yhtye suunnitteli ensimmäinen pitkäsoittolevynsä julkaisemista saamelaisten kansal-
lispäivänä 6. helmikuuta 2021.

Kolttamuusikko Jaakko Gauriloff sai katsausvuonna saamelaiskäräjien kulttuuripalkin-
non.292  Petsamossa  syntynyt  Gauriloff  on  elvyttänyt  ja  edistänyt  koltankielistä  musiikkia 
pitkällä urallaan. Muusikon ura ja tien raivaaminen musiikkimaailman eturiviin tapahtui 
1960-luvulla iskelmälaulajana – suomeksi. Vasta asemoitumisen jälkeen hän saattoi jatkaa 
työtä koltaksi.

Ensimmäinen pitkä fiktioelokuva koltansaameksi 

Kolttasaamelainen elokuvantekijä Katja Gauriloff suunnitteli tuotantoprojektia, jossa teh-
täisiin ensimmäinen koltansaamenkielinen fiktioelokuva.293 Hän vastaa pitkälti myös Je’vi-
da-työnimen saaneen elokuvan ideoinnista ja käsikirjoituksesta.

Elokuva on kaavailujen mukaan kertomus kolttasaamelaisten elämästä sotien jälkeisessä Suo-
messa. Sijaa siinä saavat muun muassa kolttasaamelaisten Suomeen asuttaminen, kielenme-
netys ja suomalainen sulauttamispolitiikka. Inspiraatio elokuvaan on tullut läheltä. Gauriloff 
on kuunnellut oman sukunsa ihmisten tarinoita: elokuvan kertomus pohjautuu sukulaisten ja 
muiden kolttien kanssa käytyihin keskusteluihin. Mutta mistä löytää koltansaamenkielisiä 
näyttelijöitä?

Dubbaaminen työllistää 

Saamelaiskäräjät teki vuonna 2019 Yleisradiolle aloitteen, jonka mukaan Muumi-sarjan pu-
heäänet tulisi dubata saamen kielille.294 Yleisradio tarttui ehdotukseen, mutta alkuperäisen 
suunnitelman mukaan tarkoituksena oli käyttää äänityössä ainoastaan pohjoissaamen kieltä.295 
Television Muumilaakso-sarjan hahmot alkoivat puhua pohjoissaamea huhtikuussa 2020.296 
Dubbaamiseen  osallistui muun muassa  Rap-artisti  Áilu Valle,  joka  näytteli Muumipeikon 
roolia pohjoissaamenkielisessä Muumilaaksossa.297

288  https://www.kaarina-lehti.fi/2020/07/leuddeja-ja-rockia-toripubista-toisensa-loytaneet-artistit-yhdistavat-rockia-ja-
kolttasaamelaisia/, 16.7.2020

289  https://www.sompio.fi/kulttuuri/kolttasaamelaisen-heidi-gauriloffin-musiikki-on-vuosien-kypsyttelyn-tulos-
6.184.1837428.941492d272, 15.6.2020

290 https://www.top-charts.com/s/kiezz-tobddmos-ulljan-saauj-cool-band
291  https://lappilainen.fi/2020/11/24/gajanas-yhtyeelta-ensimmainen-levy/, 24.11.2020
292  https://www.lapinkansa.fi/kolttamuusikko-jaakko-gauriloff-palkittiin-elaman/565329, 24.1.2020
293  https://yle.fi/uutiset/3-11149190, 9.1.2020
294  https://www.samediggi.fi/2019/01/03/saamelaiskarajien-aloite-muumi-animaatiosarjan-dubbaamisesta-saamen-

kielelle/, 3.1.2019
295  https://yle.fi/uutiset/3-11125656, 19.12.2019
296  https://yle.fi/uutiset/3-11273134, 30.3.2020
297  https://www.lapinkansa.fi/saamenkielinen-muumilaakso-alkaa-ylella-ailu-valle/750165, 30.3.2020
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Yle laajensi kielivalikoimaa sittemmin. Syyskuun alkupuolella 2020 muumit puhuivat inarin-
saamea Muumilaakso-sarjassa, lokakuun lopulla myös koltansaamea.298,299 Kolttayhteisö oli 
odottanut koltansaamenkielisten muumien alkamista hartaasti, sillä koltankielisiä ohjelmia ei 
juuri ole.  Saamenkielinen Muumilaakso-sarja ei ole pelkkä televisio-ohjelma. Sitä voidaan 
käyttää oppimateriaalina kielen tunneilla.

Ääninäyttelijöitä ei ole liioin, ja dubbaaminen voi työllistää yllättävälläkin taholla. Inarin 
seurakunnan kirkkoherran Tuomo Huuskon töihin tuli vaihtelua Muumilaakson ääninäyt-
telijänä.300,301,302 Huusko antoi äänensä Hemulille. Hän oli mukana sekä inarinsaameksi että 
pohjoissaameksi tehdyssä dubbauksessa.

298  https://yle.fi/uutiset/3-11526100, 6.9.2020
299  https://yle.fi/uutiset/3-11607562, 24.10.2020
300  https://yle.fi/uutiset/3-11582944, 10.10.2020
301  https://rauhantervehdys.fi/2020/10/saamelaiskielia-taitava-kirkkoherra-paasi-hemulin-aaninayttelijaksi/, 26.10.2020
302  https://www.kotimaa.fi/artikkeli/kirkkoherra-dubbasi-hemulia-saamelaiskielilla-muumilaakso-sarjassa/, 13.11.2020
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Palkintoja

Vuoden 2020 Inarilaisteko -palkinto toimittaja 
Sara Wesslinille 

Vuoden 2020 Inarilaisteko -palkinto myönnettiin inarilaiselle toimittajalle Sara Wesslinil-
le.303 Wesslin on työskennellyt Ylen saamenkielisessä toimituksessa vuodesta 2013 lähtien. 
Hän  työskentelee  tv-,  radio-  ja  verkkotoimittajana  ja  juontaa Yle Ođđasat  -uutislähetystä. 
Työssään hän käyttää suomen lisäksi niin koltansaamea kuin pohjoissaamea.

Wesslin on saanut tunnustusta työstään myös kansainvälisesti, minkä johdosta saamelaiskult-
tuuri ja saamen kielet ovat tulleet näkyväksi maailmalla. Britannian yleisradioyhtiö BBC lis-
tasi vuonna 2019 sata innoittavinta ja vaikutusvaltaisinta naista maailmassa.304 Wesslin pääsi 
listalle ainoana suomalaisena. Hän oli ehdolla kansainvälisen Vuoden toimittaja -palkinnon 
saajaksi vuonna 2020.305,306 One Young World -foorumi jakaa palkinnon viidelle nuorelle lu-
paavalle toimittajalle, jotka innostavat muita töidensä kautta, voimaannuttavat muita antamal-
la heille äänen ja inspiroivat muuttamaan perinteistä tarinankerrontaa.

Tuomas Maggalle Mikael Agricolan risti 
raamatunkäännöstyöstä 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko otti uuden pohjoissaamenkielisen raamatunkäännöksen 
käyttöön syyskuussa 2019.307 Yhteispohjoismainen käännösprojekti kesti melkein 30 vuotta. 
Siinä vuoden 1998 Uudesta testamentista tehtiin uusi, tarkistettu versio ja Vanha testamentti 
käännettiin kokonaan uudelleen. Edellinen Vanhan testamentin käännös on vuodelta 1895.

Arkkipiispa Tapio Luoma myönsi  filosofian  tohtori Tuomas Maggalle Mikael Agricolan 
ristin katsausvuonna.308 Magga toimi käännösprojektin johtavana kielitieteilijänä Suomen 
Pipliaseurassa. Hän kantoi päävastuun siitä, että käännöksen kieli olisi eri maissa asuville 
puhujille ymmärrettävää.

Käännös on myös merkittävä kielitieteellinen työ. Raamatunkäännös on ensimmäinen laaja 
kirjallinen korpus, jossa käytetty saamen kielen muoto on syntynyt pohjoismaisen yhteistyön 
tuloksena. Se välittää yhtenäisen kuvan kielen rakenteista pelkkää ortografiaa laajemmin.
  

303  https://yle.fi/uutiset/3-11684722, 7.12.2020
304  Ks. lähemmin Kielipolitiikan vuosi 2019, s. 110, https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.pdf
305 https://www.oneyoungworld.com/blog/one-young-world-journalist-year-2020-shortlist-announced
306  https://yle.fi/uutiset/3-11382004, 9.6.2020
307  Ks. lähemmin Kielipolitiikan vuosi 2019, s. 99, https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.pdf
308  https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/mikael-agricolan-risti-tuomas-maggalle-pohjoissaamen-

raamatunkaannostyosta/, 25.3.2020
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Uusi käännös yhtenäistää pohjoissaamen käyttöä. Se on ensimmäinen laaja tekstikokoelma, 
jonka kielellinen muoto on hyväksytty kolmen valtion alueella (Suomi, Ruotsi, Norja). Yhtei-
nen kirjallinen äidinkielen muoto lähentää eri valtioiden alueilla asuvia pohjoissaamen puhu-
jia ja vahvistaa heidän kielellistä identiteettiään.

Gollegiella-kielipalkinto Ellen Pautamolle 

Saamen kielen ja kulttuurin lehtori Ellen Pautamo (Ergon Máreha Ánne Elle-Máret) Tam-
pereelta palkittiin vuoden 2020 pohjoismaisella Gollegiella-kielipalkinnolla.309,310,311 Hän sai 
palkinnon ansioistaan pohjoissaamen kielen opettajana. Pautamo on merkittävä saamen etä-
opetuksen kehittäjä. Hän työskentelee Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa virtuaalikoulus-
sa saamen kielen ja kulttuurin lehtorina ja toimii myös opettajien kouluttajana. Palkinnonsaa-
jaa kuvataan osaavaksi, kekseliääksi ja innostavaksi opettajaksi.

309  https://www.kieliverkosto.fi/fi/ajankohtaista/news/tiedote-saamen-kielipalkinto-gollegiella-ellen-pautamolle-ja-
jonar-thomassonille, 18.11.2020

310  https://www.enontekionsanomat.fi/artikkelit/ellen-pautamolle-saamen-kielipalkinto-6.179.45467.ddcfd4cff9
311  https://oikeusministerio.fi/-/saamelaisasioista-vastaavat-ministerit-ja-saamelaiskarajat-tapaavat-18.11.2020, 

16.11.2020
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Poimintoja

Puhu saamea kanssani 

Inarin kunta halusi viestittää saamenkielisten työntekijöiden kielitaidosta näkyvämmin.312 
Kunta on koonnut verkkosivuilleen listan saamea puhuvista sosiaali- ja terveysalan ammat-
tilaisista. Tieto on saattanut jäädä tästä huolimatta pimentoon. Työntekijöiden saamen kielen 
taidosta viestimiseksi on otettu käyttöön uusi keino − pinssi. ”Puhu saamea kanssani” -pinssiä 
ei ole tarkoitettu ainoastaan kertomaan työntekijän saamen kielen taidosta, vaan se rohkai-
see myös asiakasta käyttämään saamea työntekijän kanssa. Noin 16 prosenttia Inarin kunnan 
työntekijöistä puhuu vähintään yhtä kolmesta saamen kielestä. 

Rovaniemi julkaisee varhaiskasvatussuunnitelman myös 
pohjoissaameksi 

Rovaniemen varhaiskasvatuspalvelut juhlistivat vuoden 2020 saamelaisten kansallispäivää 
julkaisemalla kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman pohjoissaameksi.313 Naapurimaassa 
tehdään isoja tekstitekoja: Norjan YK-liitto julkaisi pohjoissaameksi käännetyt kestävän ke-
hityksen tavoitteet verkkosivuillaan.314,315 Sivuilta löytyy kaikki 17 kestävän kehityksen ta-
voitetta ja 169 alatavoitetta. Tarjolla on lisäksi kestävän kehityksen aiheesta saamenkielistä 
opetusmateriaalia eri kouluasteille ja opiskelijoille.

Metsähallitus teki saamenkielisen 
luonnonhavainnointikalenterin 

Metsähallitus tarjoaa saamenkielistä luontokasvatusta ja -opastusta.316 Saamen kieltä taitavat 
asiantuntijat tekevät koulu- ja päiväkotivierailuja ja järjestävät retkipäiviä Pohjois-Lapissa. 
Metsähallitus on järjestänyt saamenkielisiä luontokasvatustyöpajoja Inarissa, Ivalossa, Rova-
niemellä, Vuotsossa ja Helsingissä. 

Katsausvuoden saamen kielten viikolla Metsähallitus julkaisi luonnonhavainnointikalenterin 
saamen kielillä.317,318 Kalenteri tarjoaa erityisesti saamelaisten kotiseutualueen kouluille ja 
päiväkodeille apuneuvon luonnon tarkkailemiseksi ja luonnonilmiöiden havainnoimiseksi. 
Kalenterissa on tehtäviä vuoden jokaiselle päivälle.

312  https://yle.fi/uutiset/3-11615318, 27.10.2020
313  https://www.lapinkansa.fi/rovaniemi-julkaisee-varhaiskasvatussuunnitelman-po/604502, 6.2.2020
314  https://www.sami.fn.no/
315  https://www.ykliitto.fi/uutiset-media/tiedotteet/kestavan-kehityksen-tavoitteet-loytyvat-nyt-myos-saameksi, 5.2.2020
316  Ks. lähemmin Kielipolitiikan vuosi 2019, s. 109, https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.pdf
317  https://www.metsa.fi/tiedotteet/kouluille-ja-paivakodeille-vinkkeja-saamen-kielilla-luonnon-tarkkailuun-vuoden-

jokaiselle-paivalle/, 26.10.2020
318 https://www.epressi.com/tiedotteet/ymparisto-ja-luonto/kouluille-ja-paivakodeille-vinkkeja-saamen-kielilla-luonnon-

tarkkailuun-vuoden-jokaiselle-paivalle.html, 26.102020
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Suomen passiin ei saa saamenkielisiä tekstejä 

Suomessa ja Ruotsissa passia ei saa saamenkielisillä teksteillä varustettuna.319 Suomen ja 
Ruotsin poliisiviranomaiset kertovat noudattavansa EU-säännöksiä, jotka rajaavat passeissa 
olevia kieliä. Säännösten mukaan kansallisten kielten lisäksi tiedot pitää esittää englanniksi ja 
ranskaksi. Passissa on teksteille vähän tilaa, minkä arvellaan estävän saamen kielen käyttöä.
Nykyisen passimallin tuotanto jatkuu Suomessa vuoteen 2023 saakka. Passin uudistamisen 
yhteydessä pohdittaneen, miten saamen kieli saataisiin lisättyä passin tekstivalikoimaan. Nor-
jassa saamen kieli on vastikään lisätty uusiin passeihin.

Liputus saamelaisten kansallispäivänä yleistyy 

Liputtaminen liittyy Suomessa ennen muuta tilaisuuden tai tapahtuman juhlistamiseen. Suuri 
symbolinen merkitys on erityisesti sillä, että institutionaalinen toimija tai viranomainen juh-
listaa tapahtumaa liputtamalla. Virallisen tahon järjestämä liputus on yleistynyt saamelaisten 
kansallispäivänä viime vuosina. 

Turku liittyi liputtajien joukkoon 2020.320,321,322,323 Monet isot kaupungit – esimerkiksi Tam-
pere ja Helsinki – ovat liputtaneet jo aiemmin saamelaisten kansallispäivänä.324 Helsingin 
yliopisto järjesti keskustakampuksen Porthania-rakennuksen edustalla lipunnostotilaisuuden, 
jossa laulettiin saamelaisten kansallislaulu. Liputtaminen osoittaa arvostusta myös saamen 
kielille.

319  https://yle.fi/uutiset/3-11622788, 30.10.2020
320  https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006397589.html, 6.2.2020
321  https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4820892/

TSn+juttu+heratti+Turun+kaupungin+Saamelaisten+kansallispaivana+liput+salkoon, 7.1.2020
322  https://www.ts.fi/teemat/4817572, 7.1.2020
323  https://yle.fi/uutiset/3-11193160, 6.2.2020
324  https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006397589.html, 6.2.2020
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Viittomakieliasioiden neuvottelukunta 
perustettiin

Viittomakieliasioiden neuvottelukunnan perustaminen on kirjattu pääministeri Sanna Ma-
rinin hallitusohjelmaan. Syksyllä 2020 tavoitetta alettiin konkreettistaa. Valtioneuvosto antoi 
asetuksen viittomakieliasioiden neuvottelukunnasta 9.10.2020.325,326,327 Asetuksessa kuvataan 
muun muassa neuvottelukunnan toimeksiantoa ja laaja-alaisia tehtäviä. Neuvottelukunta

• edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä viittomakieltä käyttävien ja viranomais-
ten välillä

• edistää viittomakieltä käyttävien yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja muiden 
perusoikeuksien toteutumista

• toimii asiantuntijaelimenä antamalla lausuntoja sekä tekemällä esityksiä ja 
aloitteita

• seuraa ja arvioi viittomakielilain sekä viittomakieltä käyttävien yhdenvertai-
suuden, osallisuuden ja muiden perusoikeuksien toteutumista.

Neuvottelukunta koostuu ministeriöiden, muiden viranomaisten, järjestöjen ja kansalaisyh-
teiskunnan edustajista. Valtioneuvosto nimittää sen neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lajiaan en-
simmäinen neuvottelukunta nimitettiin keväällä 2021.

325  https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806df9b1, 9.10.2020
326  https://oikeusministerio.fi/-/viittomakieliasioiden-neuvottelukunnasta-annettiin-asetus, 9.10.2020
327  https://www.kieliverkosto.fi/fi/ajankohtaista/news/tiedote-viittomakieliasioiden-neuvottelukunnasta-annettiin-asetus, 

9.10.2020
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Viittomakielinen tiedottaminen koheni

Koronavirusepidemiassa otettiin askel kielellisesti saavutettavamman yhteiskunnan suuntaan: 
Yleisradion tiedotustilaisuuksien viittomakieliset tulkkaukset alkoivat. Mielipidekirjoitukses-
ta välittyi, kuinka merkityksellistä tulkkauksen alkaminen oli viittomakieliselle yhteisölle.328

Koronaepidemia monipuolisti myös kaupunkien viestintäkäytäntöjä. Jyväskylän kaupunki 
teki koronavirustilanteesta tiedottavan videon viittomakielellä.329 Joensuun kaupunki alkoi 
julkaista korona-aiheisia uutisia viittomakielellä huhtikuussa 2020.330 Kuopion kaupungin-
johtaja Jarmo Pirhosen kevättervehdys tekstitettiin ja tulkattiin suomalaiselle viittomakielel-
le ensimmäistä kertaa keväällä 2020. Mielipidekirjoituksessa toivottiin, että Kuopion kaupun-
ki julkaisisi uutisia ja tuottaisi verkkosivuilleen tietoa kaupungin palveluista viittomakielelle 
tulkattuna.331 Kuopion kaupunginvaltuuston kokous tulkattiin ensimmäistä kertaa viittoma-
kielelle joulukuussa 2020.332 Helsingin kaupungin tiedotustilaisuuksiin ei pyynnöistä huoli-
matta järjestetty viittomakielen tulkkausta, mikä herätti laajaa keskustelua.333,334,335 Helsingin 
kriisiviestinnän linjauksen katsottiin syrjivän viittomakielisiä.

Viittomakielisen tiedonvälityksen kasvun vuosi huipentui Itsenäisyyspäivään: Linnan juhlat 
välitettiin television katsojille ensimmäisen kerran sekä suomalaisella että suomenruotsalai-
sella viittomakielellä.336 Sitä, että valtio paransi korona-aikana viittomakielistä viestintää, kii-
teltiin yleisesti. Kunnilla sitä vastoin todettiin olevan vielä parannettavaa viestinnässään.337 
Kuurojen liiton syksyllä 2020 pitämä liittokokous painotti julkilausumassaan, että koronakrii-
sin luomat käytännöt on syytä vakiinnuttaa pysyväksi osaksi viranomaisviestintää.338

328  https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006505260.html, 13.5.2020
329  https://yle.fi/uutiset/3-11265474, 19.3.2020
330  https://www.karjalainen.fi/maakunta/248602, 22.4.2020
331  https://www.savonsanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/2713363, 16.5.2020
332  https://www.viikkosavo.fi/paikalliset/3190844, 12.12.2020
333  https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006676724.html, 22.10.2020
334  https://www.hs.fi/paivanlehti/24102020/art-2000006697106.html, 24.10.2020
335  https://www.hs.fi/paivanlehti/09112020/art-2000007607579.html, 9.11.2020
336  https://yle.fi/uutiset/3-11682637, 5.12.2020
337  https://kuntalehti.fi/uutiset/paatoksenteko/korona-on-parantanut-valtion-viittomakielista-viestintaa-kunnilla-viela-

parannettavaa-saavutettavuudessa/, 17.8.2020
338 https://www.epressi.com/tiedotteet/kotimaa/kuurojen-liiton-liittokokous-viittomakielisten-tiedonsaanti-tulee-turvata-

myos-jatkossa.html, 19.9.2020
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Etätulkkauksen kysyntä kasvanut

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelujen käyttö on yli kaksinkertaistunut noin 10 vuo-
dessa (vuodesta 2011 vuoteen 2019).339 Erityisesti puhevammaisille tarkoitettujen palvelun 
käyttö on lisääntynyt. Vuonna 2011 tehtiin 88 000 tulkkaustilausta. Vuonna 2019 tilausten 
määrä oli kasvanut 174 000:ään. 

Tulkkaustuntien määrä oli kasvanut suhteellisesti vielä enemmän. Vuonna 2011 asiakkaat 
käyttivät noin 210 000 tulkkaustuntia, vuonna 2019 tuntien määrä oli noin 510 000. Tulkkaus-
palveluun oli vuoden 2019 lopussa oikeutettu yhteensä 5 900 henkilöä. Heistä 3 400 käytti 
palvelua vähintään tunnin vuodessa. Kuulovammaisia asiakkaita oli 2 300, puhevammaisia 
800 ja kuulonäkövammaisia 270.

Tekniikka tarjoaa uusia mahdollisuuksia palveluntarjoajille. Monet yritykset käyttävät jo etä-
tulkkauspalvelua, ja Kela pohti sen käynnistämistä alkuvuodesta 2020.340 Se viestitti maalis-
kuussa 2020, että koronavirusepidemian vuoksi asiakkaat voivat poikkeuksellisesti käyttää 
myös Kelan sopimuskumppaneiden tarjoamaa etätulkkausta, jos sitä on tarjolla.341 Korona-
epidemia lisäsikin Kelan etätulkkauksen kysyntää. Selvityksen mukaan etätulkkaus lisään-
tynee entisestään kriisin jälkeenkin.342 Se on jo muovautunut keskeiseksi viestintätavaksi 
asioinnissa.

339 https://www.epressi.com/tiedotteet/hallitus-ja-valtio/vammaisten-tulkkauspalvelun-kaytto-kaksinkertaistui-10-
vuodessa-anvandningen-av-tolktjansten-for-personer-med-funktionsnedsattning-fordubblades-pa-10-ar.html, 
1.9.2020

340  https://www.diak.fi/2020/02/07/tulkkausalan-tulevaisuudennakymista-on-tulossa-selvitys/, 7.2.2020
341  https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/koronaviruksen-

vaikutukset-vammaisten-henkiloiden-tulkkauspalveluun, 27.3.2020
342 https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/koronapandemia-lisaa-etatulkkauksen-kysyntaa-laatu-varmistettava.

html, 18.9.2020
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Oikeudenloukkauksista tutkimus 
sovintoprosessia varten

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa todetaan, että valtioneuvosto käynnistää so-
vintoprosessin kuuroihin ja viittomakieliseen yhteisöön kohdistuneista oikeudenloukkauk-
sista (ks. myös Saamen kielet, osio ”Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio perustettiin”). 
Siinä tarkasteltaisiin kaltoinkohtelun vaikutuksia aina 1900-luvun alusta nykypäivään saakka.

Valtioneuvosto tilasi sovintoprosessia varten tutkimuksen, jossa selvitetään oikeudenvastaisia 
tekoja.343 Monitieteisen tutkimusryhmään kuuluu jäseniä sekä viittomakielisestä yhteisöstä 
että valtaväestöstä. Tutkimukseen osallistuvat Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos, Tampereen yliopisto, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto. 
Asiantuntijat edustavat ihmisoikeuksiin liittyvää tutkimusta, yhteiskuntatieteellistä vammais-
tutkimusta sekä julkisoikeuden, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimusta.

Tutkimustietoa käytetään sovintoprosessin suunnitteluun. Lisäksi halutaan tietoa siitä, miten 
yhdenvertainen osallistuminen yhteiskuntaan toteutuisi nykyistä paremmin. Haastattelujen ja 
kyselytutkimusten avulla selvitetään, millaiset yhteiskunnan toimet edistävät sitä, että viitto-
makieliset voivat ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan.

343 https://www.humak.fi/uutiset/humak-on-mukana-viitotut-muistot-tutkimushankkeessa/

https://www.humak.fi/uutiset/humak-on-mukana-viitotut-muistot-tutkimushankkeessa/
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Älyhansikas tulkkaa viittomat puhelimeen

Miten viittomakieltä osaamaton voisi viestiä kuulovammaisen henkilön kanssa? Kaliforni-
an yliopiston (UCLA) tutkijat ovat kehittäneet puhelimeen kytkettävän älyhansikkaan, jonka 
avulla voi kääntää viittomakieltä kirjoitukseksi ja puheeksi.344,345,346,347 Hansikkaan sormiosat 
on varustettu liikeantureilla. Anturit rekisteröivät viittomien tuottamisessa käytettävät liikkeet 
ja yhdistävät ne amerikkalaisen viittomakielen sanoihin, fraaseihin ja kirjaimiin. Antureista 
lähtee älypuhelimen sovellukseen signaaleja, jotka muutetaan konepuheeksi. Laitteeseen voi 
liittää myös viittojan kasvoille asetettavat sensorit, jotka tulkkaavat kasvonilmeitä. Hansik-
kaan avulla voi kääntämisen lisäksi myös opettaa viittomakieltä.

344  https://www.tivi.fi/uutiset/haluatko-oppia-uuden-kielen-veda-kateen-hanska/46b1d460-71fc-4e1c-b18e-
39488397ec2e, 3.7.2020

345  https://www.mikrobitti.fi/uutiset/hanska-tulkitsee-viittomakielta-lupaa-yli-98-prosentin-tarkkuuden/4599b371-99d4-
4a10-bd3e-c20acfe4b815, 3.7.2020

346  https://www.stara.fi/2020/07/12/tutkijat-kehittelivat-viittomakielen-puheeksi-muuttavat-alyhanskat/, 12.7.2020
347  https://tieku.fi/teknologia/sahkohansikkaat-tulkkaavat-viittomat-puheeksi, 22.7.2020
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Opetus ja koulutus

Maskit vaikeuttavat kuulovammaisten henkilöiden oppimista

Koronaepidemian takia annettiin kouluille maskinkäyttösuosituksia loppuvuodesta 2020. 
Kuulovammaisten ihmisten asioita ajavat yhdistykset kirjoittivat kannanotossaan, että maskit 
voivat hankaloittaa kuulovammaisten lasten ja nuorten oppimista.348

Monet kuulovammaiset lapset käyvät lähikoulua integroidussa opetuksessa. Viittomakieles-
sä puheen sisältöä päätellään huulten, kielen ja leuan liikkeistä. Viittomakieltä käyttävän on 
tärkeä nähdä puhujan suunliikkeet eli huulio viestin ymmärtämiseksi. Maskit estävät tämän 
vuorovaikutuskeinon käytön, minkä tähden kuulovammaiset oppilaat eivät välttämättä saa 
selvää opettajan puheesta (tai vastaavasti avustajan ja tulkin puheesta). Koulussa pitäisi käyt-
tää läpinäkyviä visiirejä tai ikkunallisia maskeja. Kuulovammaista oppilasta auttaa myös sel-
keä ja rauhallinen puhe sekä teknisten apuvälineiden käyttö. 

Uusia tulkkausalan koulutuspolkuja

Tulkki (ylempi AMK) -koulutus palasi korkeakouluopintoihin kolmen vuoden tauon jäl-
keen.349 Se on tarkoitettu alemman tulkkikoulutuksen suorittaneille viittomakielen tulkeille 
(Tulkki AMK), asioimistulkeille ja puhevammaisten tulkeille. Koulutukseen on tehty kaksi 
uudistusta. Ensinnäkin koulutukseen voivat hakea nyt myös ne, jotka ovat jo suorittaneet 
opistotasoisen viittomakielen tutkinnon. Toiseksi pääsyvaatimuksena on kahden vuoden työ-
kokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen aiemman kolmen vuoden sijaan. Opinnoista 
saa pätevyyden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin ammatteihin.

Koulutus valmentaa opiskelijoita tulkkaustoiminnan kehittämis- ja johtamistehtäviin, joissa 
vaaditaan laaja-alaista asiantuntijuutta. Sen käyneet voivat toimia tulkkausalan yrityksissä 
sekä moniaalla koulutus- ja asiantuntijatehtävissä. Opinnot antavat valmiudet myös tulk-
kausalan yritysten perustamiseen.

Tulkkausala on murroksessa. Se muun muassa kansainvälistyy vauhdilla. Humanistisen am-
mattikorkeakoulun tulkkauksen koulutuksessa alkoi syksyllä 2020 kolme uutta opintojaksoa, 
joilla erityisesti työelämässä olevat viittomakielen tulkit voivat täydentää kansainvälistä osaa-
mistaan.350 Opinnoissa perehdytään monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä tarvittaviin 
tulkkaustaitoihin ja opiskellaan kansainvälistä viittomista.

348  https://www.sttinfo.fi/tiedote/kannanotto-maskit-hankaloittavat-kuulovammaisten-lasten-ja-nuorten-oppimista?publi
sherId=69818336&releaseId=69894670, 23.11.2020

349  https://www.humak.fi/uutiset/tulkki-ylempi-amk-koulutus-myos-opistoasteen-tulkeille/
350 https://www.humak.fi/uutiset/viittomakielen-ja-tulkkausalan-kansainvalinen-osaaminen-opinnot-tulevat-uutuuksina-

avoimeen-amkiin/

https://www.humak.fi/uutiset/viittomakielen-ja-tulkkausalan-kansainvalinen-osaaminen-opinnot-tulevat
https://www.humak.fi/uutiset/viittomakielen-ja-tulkkausalan-kansainvalinen-osaaminen-opinnot-tulevat
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Humanistinen ammattikorkeakoulu järjestää myös viittomakielen tulkeille suunnatun 90 
opintopisteen laajuisen englanninkielisen maisteriohjelman (EUMASLI).351 Kansainvälinen 
koulutusohjelma tuo yhteen asiantuntijoita ympäri Euroopan ja valmentaa opiskelijoita tulk-
kausalan tutkimus- ja johtotehtäviin. Opiskelijat kehittyvät viittomakielen tulkkauksen teori-
an ja käytännön sovellusten asiantuntijoiksi.

Vuoden 2020 toimintakertomus valaisee Humanistisen ammattikorkeakoulun koulutustoi-
mintaa monesta näkökulmasta.  

Viittomakielet KiVAKO-hankkeessa

KiVAKO-hankkeessa (kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa) pyritään laajentamaan 
korkeakoulujen vieraiden kielten opetustarjontaa (ks. Suomen kieli, osio ”Kivako-hanke”). 
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) järjestää hankkeessa suomalaisen viittomakielen A1–
A2-tasoista opetusta verkossa.352 Keväällä 2020 julkaistiin videosarja A1-tasoisesta pilotti-
kurssista. Syksyllä 2020 alettiin toteuttaa A2-tason verkko-opetusta.

Opintokokonaisuus koostuu 16 teemoittain koostetusta opetusvideosta (esimerkiksi esittäyty-
minen, perhe, harrastukset, ruoat, värit, kuukaudet). Videot sisältävät myös ymmärtämishar-
joituksia. Viittojina toimivat Diakin viittomakielen tulkkiopiskelijat ja lehtorit.

351  https://www.humak.fi/uutiset/eumasli-kouluttaa-tulkkausalan-kansainvalisia-osaajia/
352  https://www.diak.fi/2020/04/17/miten-viitotaan-huhtikuu-opiskele-viittomakielta-maksutta-verkossa-videosarjan-

avulla/, 17.4.2020
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Poimintoja

Seitsemälle veljekselle viittomanimet

Viittomakielessä on muuan kiintoisa kieliopillinen piirre – viittomanimet. Henkilön nimi ei 
ole sama asia kuin kirjaimittain sormittamalla viitottu nimi, vaan se on erillinen viittomansa. 
Samannimisillä ei ole ilman muuta samaa nimiviittomaa. Yksilölliset viittomat voivat esimer-
kiksi kuvata jotakin nimen kohteeseen yhdistyvää luonteenpiirrettä tai ominaisuutta. 

Aleksis Kiven Seitsemän veljestä vietti katsausvuonna 150-vuotisjuhliaan. Sen kunniaksi kir-
jailija ja teoksen henkilöt ovat saaneet omat viittomanimensä suomalaisessa viittomakieles-
sä.353,354,355 Esimerkiksi Aleksis Kiven nimiviittomassa poski nojaa nyrkkiin. Se muistuttaa 
Kansallisteatterin edustalla sijaitsevan Aleksis Kiven patsaan visuaalista hahmoa. Viittomani-
met ovat tärkeä osa viittomakielistä puhekulttuuria ja yhteisöä.

Tanssia voi vaikkei kuule musiikkia

Vammansa vuoksi tulkkausta tarvitsevat käyttävät Kelan tulkkauspalvelua monenlaisissa elä-
mäntilanteissa: viranomaisasioinnissa, opiskelussa ja lääkärissä käynnissä. Tulkkauspalvelua 
on tarjolla myös harrastamiseen ja virkistykseen.

Tanssia voi vaikkei kuule musiikkia.356 Tanssin tulkkaaminen vaatii rautaista ammattitaitoa 
−  ja hyvää kuntoa. Musiikin  tulkkaaminen viittomakielelle vaatii erityisosaamista. Tanssin 
tulkkauksessa on vielä lisävaatimuksia. Tulkin kehonkieli korvaa äänen. Ammattitaitoinen 
tulkki eläytyy tanssiin joka solullaan. Ilmeet ja eleet kertovat musiikin lajista ja tunneväristä: 
tanssitaanko lennokasta valssia vai tunteellista rumbaa? Tanssitunnilla sanallisesti annettujen 
ohjeiden kääntäminen on tulkkauksen helpoin osa.

353  https://viittomakielinenkirjasto.fi/video/seitseman-erilaista-veljesta/
354  https://www.savonsanomat.fi/paikalliset/2714129, 7.5.2020
355  https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ihmiset-kulttuuri/artikkeli-1.1094700, 17.5.2020
356  https://elamassa.fi/terveys/hannele-harrastaa-tanssia-viittomakielen-tulkin-valityksella/, 18.2.2020
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Romanikielen elvytysohjelman laatiminen 
käynnistettiin

Suomen romanipoliittisen ohjelman 2018–2022 tavoitteisiin on kirjattu romanikielen elvytys-
ohjelman laatiminen.357 Syksyllä 2019 Kotimaisten kielten keskuksen romanikielen lautakun-
ta kävi keskustelemassa opetusministeri Li Anderssonin kanssa romanikielen tilanteesta sekä 
kielenelvytysohjelmasta ja sen edistämisestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ryhtyi käynnistämään elvytysohjelmaa. Se antoi ohjelman laa-
timisen koordinaatiovastuun Opetushallituksen tehtäväksi. Kesällä 2020 Opetushallitus asetti 
elvytysohjelman laatimisen tueksi kielitieteen, kielenelvytyksen ja romanikielen asiantunti-
joista koostuvan ryhmän. 

Asiantuntijaryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin opetusneuvos Leena Nissilä Opetushalli-
tuksesta ja varapuheenjohtajaksi opetusneuvos Henry Hedman Helsingin yliopistosta. Sih-
teereinä toimivat opetusneuvos Susanna Rajala ja asiantuntija Miriam Schwartz Opetus-
hallituksesta. Muiksi  jäseniksi  kutsuttiin  professori Riho Grünthal (Helsingin yliopisto), 
professori  emerita Leena Huss (Uppsalan yliopisto), romanikielen opettaja Tenho Lind-
ström, erityisasiantuntija Matti Räsänen (Kotimaisten kielten keskus), romanikielen opet-
taja Tanja Svarts Lindgren, toiminnanjohtaja Tuula Åkerlund. Ryhmä alkoi työskennellä 
syksyllä 2020 ja jatkoi toimintaansa seuraavana vuonna.358

Hanke on käynnissä katsauksen kirjoittamisen aikaan. Asiantuntijaryhmä kuulee kielenelvy-
tyksen asiantuntijoita ja romaniväestöä. Tärkeitä uhanalaisen kielen elvyttämiseen liittyviä 
teemoja ovat tutkimus ja kielenhuolto, joiden perusteella kieltä voidaan kirjallistaa useille 
käyttöaloille. Elvytysohjelmaan sisältyy ehdotuksia, jotka koskevat romanikielen opetusta ja 
harrastamista. Romanikielen ja romaanien kulttuuriperinnön tuntemusta pyritään lisäämään. 
Ohjelmaan sisältyy ehdotuksia siitä, kuinka eri kohderyhmille suunnattua romanikielistä kult-
tuuritarjontaa ja mediasisältöjä voisi lisätä. Kieli tarvitsee lisää näkyvyyttä.

357 Suomen romanipoliittinen ohjelma (ROMPO) 2018–2022. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 3/2018. 
Saatavilla https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160845

358  https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/kansainvalinen-romanipaiva-84-suomessa-kansallinen-liputuspaiva, 7.4.2021
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Romano mirits täytti 25 vuotta

Yleisradiolakia uudistettiin 1990-luvulla. Ylen tehtäviin lisättiin tuolloin ohjelmien tuottami-
nen vähemmistökielillä. Romaniaiheiset radio-ohjelmat alkoivat vuonna 1995. Niistä merkit-
tävin − Romano mirits − täytti katsausvuonna 25 vuotta.359 Ohjelma on lajissaan harvinaisuus. 
Se on ainoa valtakunnan mediassa säännöllisesti lähetettävä romaneille suunnattu radio-oh-
jelma.

Ohjelma kestää 15 minuuttia. Siinä käsitellään monenlaisia aiheita. Syksyllä 2020 ohjelmassa 
kuultiin rap- ja mustalaismusiikin eri vaikutteita yhdistävästä GG Caravan -yhtyeestä. Oma-
kohtaiset tarinat, joilla on sidos romanikulttuuriin, ovat keskeisessä asemassa ohjelmistossa. 
Niiden avulla kertoja pääsee lähelle kuulijaa. Romanitaustaisten henkilöiden menestyminen 
elämässään ja urallaan saa ohjelmassa tilaa. Esimerkki kannustaa ja auttaa eteenpäin muita. 
Ohjelma tarjoaa kuulijalle samastumispintaa.

Lähes jokaisen ohjelmajakson lopussa esitetään muutaman minuutin pituiset uutiset roma-
nikielellä. Kielen kannalta se on verraten vähän. Romanikieltä ei juuri kuule julkisissa yh-
teyksissä ja radio-ohjelma voisi tarjota kieltä kuultavaksi enemmänkin. Vähemmistökielistä 
ohjelmaa voi käyttää myös kielenopetuksessa, mikä tekee siitä hyvin merkityksellistä. 

359  https://yle.fi/uutiset/3-11675787, 1.12.2020
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Kuinka nuoret oppisivat romanikieltä?

Suomessa on 10 000−12 000 romania. Heistä arviolta vain kolmasosa osaa romanikieltä. Kie-
lenpuhujien ikäjakauma on merkittävä asia uhanalaisen kielen säilymisen kannalta. Varttunut 
väki osaa romanikieltä, kun taas nuoria puhujia on verraten vähän. Nuoria puhujia tarvittaisiin 
lisää kiireesti.

Romanikieli on tärkeä osa romanikulttuuria. Kieltä kutsutaan tunnekieleksi ja sydämen kie-
leksi,  ja ainakin osa romaneista identifioituu siihen vahvasti. Omaan kieleen on rakentunut 
voimakas kulttuuriside.360 Romaninuorten neuvoston Leif Hagert, 31, osaa romanikieltä hy-
vin.361 Hän on oppinut kielen kotona, ja kodin peruja sitä on luontevaa käyttää. Samaan aikaan 
hän suhtautuu kuitenkin epäillen siihen, voiko romanikieli säilyä elinvoimaisena.362 Kieli on 
uhanalainen, ja sen katoaminen harmittaa nuoria aikuisia.363

Romanilasten ja -nuorten kosketusta kieleensä tulisi parantaa. Paikalliset romaniasiain neu-
vottelukunnan jäsenyhdistykset järjestävät romanikielen opetusta.364 Riittääkö pelkkä kie-
lenopetus?

Pohdin romanikielen kielisosiologista tilannetta Kielipolitiikan vuosi 2019 -katsauksen lo-
puksi.365 Siinä käsitellyt teemat liittyvät olennaisesti kysymykseen, kuinka kieli siirtyisi suku-
polvelta toiselle. Tiivistän tähän kolme mielestäni tärkeää näkökohtaa:

• Romanien asennoituminen kieleensä ratkaisee lopulta sen, säilyykö kieli 
elinvoimaisena.

• Romanikieltä ei opita ensikielenä (äidinkielenä), mutta siitä tulisi saada vä-
hintään vahva kotikieli usealle. 

• Romanikielen käytön kynnystä tulee madaltaa; vähäinenkin kielitaito riittää 
kommunikaation aloittamiseen.

360  Vuolasranta, M. − Schwartz, M. 2020. Romanikielen elvyttäminen edellyttää uskoa demokratiaan. Kieli, koulutus ja 
yhteiskunta, 11(6). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-lokakuu-2020/
romanikielen-elvyttaminen-edellyttaa-uskoa-demokratiaan

361  https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/1480095, 4.4.2020
362  https://www.maailmankuvalehti.fi/2020/2/lyhyet/romaninuorten-neuvoston-puheenjohtaja-tarvitsemme-kipeasti-

esikuvia/, 8.4.2020
363  https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/e89a51b4-baf1-4d5c-8470-0e406caa7a42, 28.9.2020
364  https://yle.fi/uutiset/3-11204512, 12.2.2020
365 Ks. lähemmin Kielipolitiikan vuosi 2019, s. 132: https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.pdf

https://www.kotus.fi/files/8994/Kielipolitiikan_vuosi_2019.pdf
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