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1 Mitä katsaus sisältää?
Käsittelen tässä katsauksessa vuoden 2017 kielipolitiikan tapahtumia Suomessa. Termi kielipolitiikka voidaan
määritellä monella tavalla, mutta sen ydinalueeseen luetaan yleensä kielten yhteiskunnallisen aseman eli
statuksen tarkastelu. Tärkeä kielen asemaan liittyvä kysymys  johon muun muassa lainsäädäntö, yhteisölliset asenteet ja muoti vaikuttavat  on kielen käyttöala. Selvitän katsauksessani erityisesti niitä kielipoliittisia
uutisia, tekoja, tapahtumia ja aiheita, jotka liittyvät kielten käyttöalaan.
Tarkastelen Suomea, mutta suuntaan huomioni ensisijaisesti muihin kieliin kuin suomeen. Suomen kielen
käyttöala ja ennen kaikkea sen kaventuminen on tätä nykyä sidoksissa englannin kieleen. Kun puhumme englannin käyttöalasta, puhumme samalla myös suomesta. Suomen kielen tilanne valottuu katsauksessa englannin kautta.
Käsittelen kielipolitiikan tapahtumia sekä poliittisten päätösten että suomenkielisen mediakeskustelun
avulla. Keskityn isoihin kysymyksiin, mutta otan harkintani mukaan puheeksi myös pieniä, jos ne ovat periaatteellisesti merkittäviä. Käytän lähteinä sähköistä aineistoa: päätöksiä, tiedotteita, verkkojulkaisuja, lehtijuttuja.
Kieleen liittyvää media-aineistoa on sangen paljon, jos kohta aineiston laatu ja käyttöarvo vaihtelevat. Varsinkin sosiaalinen media vilisee eri kieliä ja puhujaryhmiä kohtaan suunnattua herjaavaa ja alatyylistä keskustelua, josta on vaikea löytää kielipolitiikan rakennusaineita. Pitäydyn tarkastelussani toimitetussa mediassa
ja siitäkin poimin lähteeksi usein vain teemaa havainnollistavia nostoja. Esitän lähteet alaviitteinä. Niiden
avulla lukija pääsee helposti tarkastelemaan alkuperäistä aineistoa.
Jäsennän tekstini toisaalta kielen mukaan toisaalta aihealueittain. Aluksi tarkastelen yksittäisiä kieliä ja niihin
liittyviä kielipoliittisia keskusteluita (luvut 26). Luvussa 7 tuon esiin niitä kielikoulutuspolitiikkaan liittyviä
tapahtumia, joilla on olennainen vaikutus kielten asemaan maassamme varsinkin tulevina aikoina. Luku 8
esittelee keskeisiä kielipolitiikkaan liittyviä seurantaraportteja. Sosiaali- terveydenhuollon uudistus on myös
kielipoliittinen kysymys, varsinkin ruotsin kielen ja pienten kielten näkökulmasta. Luvussa 9 selvitän lyhykäisesti tähän uudistukseen liittyvää keskustelua. Lukuun 10 olen valinnut sikermän kielipoliittisia kysymyksiä,
joilla on yleistä mielenkiintoa. Kunkin luvun alussa esitän pääkohdat sen sisällöstä (luvut 19).
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2 Englannin kieli
Englannin kielen asema Suomessa on muodostunut 2000-luvun kielipoliittisen keskustelun vakioaiheeksi, eikä katsausvuosi poikkea aiemmista. Erityispiirteenä voi
pitää näkökulmien ja mielipiteiden polarisoitumista: näkökannat englannin kielen
käyttöön etääntyvät toisistaan. Ääripäiden näkökannat myös hallitsevat keskustelua.
Englannin kielen käyttöala laajenee edelleen. Käyttöalan laajentamisen kannattajat perustelevat näkökulmansa elinkeinoelämän ja työperäisen maahanmuuton
tarpeilla. Englannin käyttöalan laajenemiseen kielteisesti suhtautuvien puheenvuoroissa korostuu oikeus kansalliskielen käyttöön kaikissa yhteiskunnan toiminnoissa. Vuoden 2017 keskusteluissa tähdentyi englannin rooli asiointikielenä ja
kaupunkien palveluiden kielenä.

Kahvia ja ruokaa vain englanniksi?
Palvelutuotanto on keskeinen osa kaupunkien elinkeinorakennetta. Mutta millä kielillä palvelut tuotetaan
ja mikä on asiointikieli? Tätä teemaa käsiteltiin mediassa moneen otteeseen. Kesän korvalla Janne Saarikivi
kirjoitti Image-lehdessä1 kärjekkään esseen englannin ylivallasta ja hallitsevuudesta kielimaisemassamme
(Saarikivi käsitteli teemaa useasti vuoden aikana). Kirjoituksessa hän kuvaa asiointikokemuksensa
helsinkiläisessä kantakahvilassaan. Myyjä puhuu englantia, mutta asiakas tahtoo tilata suomeksi siinä
onnistumatta. Saarikivi pohtii, miten hänestä tuli ummikko kotikaupungissaan.
Suomi kaupungistuu kiihtyvää vauhtia. Kaupunkien kasvustrategioissa korostuu englannin kieli ja sen aseman
vahvistaminen. Englannin käyttöalaa tulee laajentaa ulkomaisen yritystoiminnan ja muulta tulevien työntekijöiden houkuttelemiseksi. Englanninkielistä koulutusta kaivataan lisää varhaiskasvatuksesta lähtien. Kesäkuussa nimitetyn Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren haastattelu kuvaa asenneilmastoa osuvasti:2
Vapaavuoren mielestä vieraskielisten määrän kasvaminen on Helsingin kannalta myönteinen ilmiö. Erityisen mielellään hän kuulisi kaupungilla entistä enemmän englantia. Se olisi hänen mielestään merkki siitä, että Helsinki houkuttelee kansainvälistä yritystoimintaa ja kansainvälistä osaamista. ”Esimerkiksi Supercellin kaltaiset yritykset houkuttelevat kansainvälisiä osaajia. Yksin asuville Helsinki on varmasti jo nyt hyvä paikka, mutta jos haluamme, että
perheelliset tulevat Helsinkiin, meidän pitää pystyä tarjoamaan enemmän englanninkielistä koulutusta, päiväkoteja
sekä työpaikkoja. Tässä koulupuoli voisi ottaa etunojaa”, Vapaavuori sanoo.

Entä millä kielellä tilaus hoituu ravintolassa nyky-Suomessa? Elokuussa mediassa keskusteltiin ravintolan asiointikielestä ja ravintolatyöntekijöiden kielitaidosta. Länsiväylä3 nosti esiin sen, etteivät tarjoilijat välttämättä
enää puhu suomea. Ravintola-ala kärsii työvoimapulasta, eikä ravintolahenkilökunnalta aina vaadita suomen
kielen taitoa. Trendiravintolat puolestaan käyttävät englantia imagosyistä.

1

http://www.image.fi/image-lehti/englannin-kieli-ei-tarkoita-kansainvalisyytta-vaan-ajattelun-kaventumista-janne,
6.6.2017
2
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005244576.html, 8.6.2017
3
http://lehtiluukku.fi/lehti/lansivayla/_read/9.8.2017/155378.html, 9.8.2017
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Ravintoloiden edustajat osallistuivat keskusteluun. Restamaxin toimitusjohtaja Jarno Suominen kertoo muun
osaamisen ja asenteen olevan kielitaitoa tärkeämpää, jos kohta pääkaupunkiseudun ulkopuolella on alueita,
joilla ei pärjää ilman suomen kieltä. 4 Royal Ravintoloiden toimitusjohtaja Aku Vikström kertoo samassa jutussa, että tällä hetkellä 15 prosenttia yhtiön henkilökunnasta on ulkomaalaistaustaisia eivätkä kaikki osaa
puhua suomea. Toisaalta riippuu ravintolasta, miten tärkeää henkilökunnan suomen kielen taito on. Esimerkiksi Helsingin Eteläesplanadilla sijaitsevan Savoyn asiakkaat haluavat palvelua suomeksi.
Tarvitseeko ravintolahenkilökunnan osata suomea pääkaupunkiseudulla? Helsingin pormestari Jan
Vapaavuori summaa keskustelun seuraavasti:5
—

Ei tietenkään tarvitse. Jos asiakkaat eivät pidä henkilökunnan kielitaidosta, he voivat mennä muualle.

Englanti Espoon asiointikieleksi
Syyskuussa Espoon kaupunki6 päätti ottaa englannin viralliseksi asiointikielekseen, mikä nousi keskustelunaiheeksi mediassa.7,8 Tapaus on historiallinen, sillä viranomainen ottaa nyt ohjelmallisesti englannin tasaveroiseksi asiointikieleksi virallisten kielten rinnalle. Toimenpiteet on kirjattu kaupunkistrategiaan näin: ”Englannista tehdään Espoon kolmas asiointikieli” ja ”Kaikki palvelut ja lomakkeet saataville suomen ja ruotsin
kielen lisäksi myös englanniksi”.
Kunnan palveluissa käytettävistä kielistä säädetään kielilaissa.9 Suomen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi.
Maan kielellisen jaotuksen perusyksikkö on kunta, joka voi olla joko yksikielinen tai kaksikielinen. Kunta voi
toki tarjota parempaa kielellistä palvelua kuin kielilaki edellyttää, mihin Espoon päätöskin liittyy.
Espoon päätöksen seurauksia on vaikea arvioida, mutta oletettavasti siitä seuraa jälkipyykkiä. Kiinnostavaa
on esimerkiksi se, muokkautuuko ”asiointikielelle” juridinen status. Käsitteen asiointikieli sisältöä ei ole päätöksessä määritelty, eikä ole lainkaan selvää, minkälaiset kielelliset oikeudet englannin kieltä käyttävälle
muodostuu. Tuleeko englannista de facto virallinen alueellinen kieli niin sanotulla metropolialueella (Helsinki,
Espoo, Vantaa)? Käykö näin, vaikkei lainsäädäntöä varsinaisesti muutetakaan?
Maantieteellisen alueen kieltä koskevia säännöksiä on laeissamme kaksi (jos kuntien kielellinen jaotus jätetään huomiotta). Ahvenanmaan virallinen kieli on ruotsi ja saamen kielten laaja käyttö rajoittuu saamelaisalueeseen. Termiä virallinen alueellinen kieli ei kuitenkaan käytetä näistäkään.
Lienee selvää, että laaja englanninkielisten palveluiden tarjonta vähentää halukkuutta Suomen virallisten
kielten opiskeluun ja käyttöön. Kotimaisten kielten keskuksen kolumnissa10 ehdotettiin paremminkin kielikoulutuksen kuin englanninkielisten palveluiden lisäämistä, jotta maahantulijat saisivat nopeasti riittävän kielitaidon selvitäkseen yhteiskunnassamme.
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https://www.kauppalehti.fi/uutiset/ravintolatyontekijan-ei-tarvitse-enaa-osata-suomea-jatkuvasti-auki-tyopaikkoja--ei-saada-taytettya/2pucryRc?ref=iltalehti%25253Aa07f&_ga=2.190847407.407489921.15025201991474190366.1476345716%25253Fref%25253Dfacebook%25253A694c, 14.8.2017
5
https://www.talouselama.fi/uutiset/jan-vapaavuori-helsinki-tarvitsee-paljon-lisaa-maahanmuuttajia/ded86c065776-3cd4-957f-c4c729375c45, 14.8.2017
6
http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017422539-8, 11.09.2017
7
https://yle.fi/uutiset/3-9836024, 18.9.2017
8
http://www.lansivayla.fi/artikkeli/568278-englanti-asiointikielena-herattaa-myos-kritiikkia-tuntuisi-luontevalta-ettatanne, 12.10.2017
9
https://www.finlex.fi, 423/2003
10
https://www.kotus.fi/nyt/kolumnit/hyvaa_virkakielta/hyvaa_virkakielta_2017/englanti_kunnan_asiointikieleksi.26225.news, 10.11.2017
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Päälehti huolissaan englannin yliotteesta
Nuorten kielitaidon kaventuminen liittyy englannin kielen vahvaan asemaan koulun oppiaineena. Tämän
nosti esiin muun muassa maan päälehti. Helsingin Sanomat11 kaipasi helmikuulla suomalaisten kielitaitoon
laajennusta, sillä valtaosa nuorista oppii koulussa vain kehnon ruotsin ja kohtalaisen englannin. Artikkelissa
todetaan, että kapeaa kielivarantoa on pyritty monipuolistamaan vuosikymmenien ajan laihoin tuloksin. Huumaa nostattavien kampanjoiden jälkeen kieltenopiskelu hiipuu nopeasti ja enin kiinnostus suuntautuu pian
taas englannin kieleen.
Syksyllä Helsingin Sanomat12 nosti teeman uudelleen käsittelyyn pääkirjoituksessaan. Kirjoituksen mukaan
suomalaisten kielitaito tarvitsee sekä leveyttä että syvyyttä. Suomesta on tulossa erikoisella tavalla yksikielinen maa: ruotsin taito heikkenee nopeasti, ja vieraissa kielissä englannin yliote vahvistuu.

Vaalien kielipolitiikkaa
Englannin kieli yhdistyi myös maaliskuussa 2017 pidettyihin kunnallisvaaleihin. Kielipolitiikan kannalta kiintoisa tapaus liittyi vaalimainontaan. Yle13 näet kieltäytyi julkaisemasta ehdokkaan englanninkielistä vaalivideota verkkosivuillaan Ylen vaalikoneessa.
Asiaan otti kantaa yhdenvertaisuusvaltuutettu asian uutisoineen lehden kustantajan Lännen Median yhteydenoton perusteella. Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä totesi, että Ylen vaalikoneen kielirajaus saattaa
johtaa välilliseen syrjintään ja asiaan on perehdyttävä tarkemmin. Pimiän mukaan vaalikone videoineen on
demokratiaa ja yhdenvertaisuutta edistävä, verorahoilla ylläpidetty palvelu. Jos osallistumisen mahdollisuutta kavennetaan rajaamalla sallitut kielet, voi kysyä, rajaako se samalla yhdenvertaisuuslain mukaista
osallistumisoikeutta.
Yle on määritellyt vaalivideoiden kieliksi suomen, ruotsin ja saamen. Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava tuottaja Petri Kejonen esitti perusteluksi sen, että päätöksentekokielinä valtuustoissa ovat suomi,
ruotsi tai saame ja niillä kielillä ehdokkaan on pystyttävä vaikuttamaan kunnallispolitiikassa. Monikielinen
viestintä sitä vastoin koetaan tärkeäksi vaaleista tiedottamisessa. Oikeusministeriö14 julkaisi tietoa kunnallisvaaleista peräti 25 kielellä.

Englantiko syypää kaikkeen?
Kiinnostavan näkökulman englannin kielen asemaan tarjoaa Tampereen yliopiston15 englannin kielen professori Juhani Klemola. Englantia on syytetty tappajakieleksi, jonka laaja käyttö hävittää pieniä ja harvinaisia
kieliä. Klemolan mukaan pelkästään englantia ei kuitenkaan voi syyttää kielten sammumisesta. Suurin uhka
pienille kielille on lähin valtakieli, ei englanti. Esimerkiksi Suomessa saamen kielten uhkana on suomi, Venäjällä taas monien pienten kielten uhkana on venäjä. Englanti on merkittävä kieli myös EU:ssa. Britannian ero
EU:sta vaikuttaa englannin asemaan Manner-Euroopassa, mutta vaikutus on toistaiseksi tietymätön.

11

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005093871.html, 19.2.2017
https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005361294.html, 10.9.2017
13
https://www.lapinkansa.fi/kotimaa/englanninkielinen-vaalivideo-ei-kelvannut-ylen-vaalikoneeseen-yhdenvertaisuusvaltuutettu-epailee-valillista-syrjintaa-15928163/, 2.3.2017
14
http://www.vaalit.fi/fi/index/vaalit/kunnallisvaalit/tietoakunnallisvaaleistaerikielilla.html, 2.3.2017
15
https://www.uta.fi/ajankohtaista/uutinen/englannin-kieli-ei-kaadu-brexitiin, 1.9.2017
12
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3 Ruotsin kieli
Ruotsi on Suomen virallinen kieli, ja se kuuluu peruskoulutuksessa kaikille yhteisiin
oppiaineisiin. Vuoden 2017 merkittävä uutinen on maan hallituksen alulle panema
ruotsin kielen valinnaista opiskelua koskeva kokeilu.
Syyslukukaudesta 2016 on B1-ruotsia opiskeltu jo 6. luokalta alkaen joko ruotsin
aineenopettajan tai luokanopettajan johdolla. Koulutuksen arviointineuvosto
Karvi selvitti, millä eväillä ruotsia opetetaan peruskoulussa. Viranomaisten ruotsin
kielen taito puhuttaa alituiseen.

Kieltenopiskelun lisääminen ja monipuolistaminen on Sipilän hallitusohjelman kärkihanke. Se sisältää kaksi
kielikokeilua: toisen kotimaisen kielen valinnaista opiskelua koskevan kokeilun ja kielenopetuksen varhentamisen kokeilun (ks. luku 7). Hallitus alkoi toteuttaa toisen kotimaisen kielen valinnaista opiskelua koskevaa
kokeilua keväällä 2017.

Kokeilussa ruotsin valinnaisuus
Opetus- ja kulttuuriministeriö 16 lähetti lausuntokierrokselle esityksen toisen kotimaisen kielen valinnaista
opiskelua koskevasta kokeilusta, johon osallistuu enintään 2 200 oppilasta. Syksyllä 2018 alkavaksi kaavailtu
kokeilu edellyttää perusopetuslain väliaikaista muuttamista. Jos lain muutos tulee voimaan, se antaa kunnille
ja muille opetuksen järjestäjille mahdollisuuden hakea poikkeuslupaa Opetushallituksesta (tämän raportin
julkaisuajankohtana maaliskuussa 2018 kokeiluun on ilmoittautunut kuusi kuntaa).
Oppilaan osallistuminen kokeiluun on vapaaehtoista. Kohderyhmään kuuluvat oppilaat, jotka aloittavat 5. tai
6. vuosiluokalla lukuvuonna 2018 eivätkä ole aloittaneet toisen kotimaisen kielen opiskelua. Tieto kielikokeilun alkamisesta kirvoitti arvatenkin vilkkaan ajatustenvaihdon muun muassa mielipidekirjoituksina. Kirjoittelussa toistuu vanha aihe: monipuolistaako ruotsin opiskelun valinnaisuus kielten opiskelua vai ei?17, 18
Miksi ihmeessä opiskella ruotsia? Keskustelussa ruotsin kielen opiskelusta nousee esiin ilottomuus ja pakonomaisuus. Turun Sanomien19 raikkaassa kolumnissa asia käännetään nurin. Mitä jos sanommekin: ruotsia,
miksi ei! Ruotsin kieli liittyy olennaisesti Suomen historiaan ja kulttuuriin ja sitä myöten Suomi yhdistyy skandinaaviseen sivistysperimään. Ruotsin kielen osaaminen voi tuoda myös iloa, naurua ja yhteenkuuluvuutta.

16

http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/toisen-kotimaisen-kielen-vapaaehtoisen-opiskelun-mahdollistava-lakimuutos-lausunnoille?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fminedu.fi%2Fartikkeli%3Fp_p_auth%3DpFFZWNlR%26p_p_id%3D101_INSTANCE_3YYxiAy2Sca, 24.4.2017
17
https://www.hs.fi/paivanlehti/23122017/art-2000005500227.html, 23.12.2017
18
https://www.hs.fi/paivanlehti/30122017/art-2000005506547.html, 30.12.2017
19
http://www.ts.fi/mielipiteet/kolumnit/3502711/Tiina+Lindfors+++Ruatsia+ja+suamea, 9.5.2017
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Sekalaista ruotsin opetusta
Syyslukukaudesta 2016 on B1-ruotsia opiskeltu jo 6. luokalta alkaen joko ruotsin aineenopettajan tai luokanopettajan johdolla. Millä eväillä ruotsia opetetaan peruskoulussa? Tätä kysyy Koulutuksen arviointineuvosto
Karvi20 raportissaan, jossa arvioitiin vuosina 2016–2017 ruotsin kielen opettamiseen kelpoisuuden tuottavat
opettajankoulutukset. Arvioinnissa selvitettiin, millaiset valmiudet opettajankoulutus antaa ruotsin kielen
opettamiseen, erityisesti alakoulussa.
Raportissa todetaan, että luokanopettajakoulutuksessa on kehitettävää. Ruotsin opetuksen määrä vaihtelee
opettajaopintojen tarjoajan mukaan, eivätkä opiskelijat saa tutkintoonsa kuuluvissa pakollisissa ruotsin opinnoissa (2–3 op) riittävää kielitaitoa ruotsin kielen opettamiseen. Luokanopettajaopintoihin ei sisälly yhdessäkään yliopistossa erityisesti ruotsin kielen opettamiseen liittyviä kursseja. Myös koulutuksen edustajat toteavat, että luokanopettajakoulutus valmistaa opiskelijoita ruotsin opettamiseen huonosti, vaikka antaakin jonkin verran eväitä kielten opettamiseen yleisesti. Opettajien koulutustaustan erot sekä tarjottavien oppituntien määrän vaihtelu asettavat oppilaat eriarvoiseen asemaan eri kunnissa.

Viranomaisten ruotsin kielen taito puhuttaa
Viranomaisten heikkoa ruotsin kielen taitoa käsitellään mediassa alituiseen. Vaasan yliopistossa21 tehdyssä
tutkimuksessa käy ilmi, että poliisien ruotsin kielen taito on puutteellinen. Kaksikielisissä poliisilaitoksissa
työskentelevien poliisien kielitaito ei yllä laissa vaaditulle tasolle, toteaa filosofian maisteri Sanna Heittola
väitöstutkimuksessaan. Vajaa kolmannes suomenkielisistä poliiseista arvioi kykenevänsä hoitamaan työnsä
myös ruotsiksi, kun taas yli 80 prosenttia ruotsinkielisistä poliiseista pystyy käyttämään suomea lain edellyttämällä tavalla.

20
21

https://karvi.fi/2017/05/31/milla-evailla-ruotsia-opetetaan/, 31.5.2017
https://www.univaasa.fi/fi/news/poliisien_kielitaidot_puutteellisia/, 11.12.2017
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4 Saamen kielet
Valtio myöntää avustuksia saamen kielen opettamiseksi kotiseutualueen ulkopuolella. Vieraskielisten ohjelmien jälkiäänittämistä eli dubbausta esitetään saamen
kielten elvytyksen avuksi. Saamelaisten oikeus omakielisiin palveluihin toteutuu
heikosti. Kelan saamenkielisten palveluiden kysyntä on ollut vähäistä, syyksi on arveltu muun muassa sähköisen asioinnin kirjainmerkkiongelmia. Sano se saameksi
-projekti sai tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon. Saamen kielikaltion rahoitus on
vaakalaudalla.

Rovaniemen kaupunki22 sai valtiolta 35 000 euroa saamen kielen kielikylvyn ja opetuksen kehittämistä varten
noin kymmenelle oppilaalle. Kielikoulutustarpeen ennakkokartoituksessa selvisi, että saamen opiskelusta
kiinnostuneita oli nelisenkymmentä.

Dubbaus avuksi kielenelvytykseen?
Suomen televisiossa esitettävät vieraskieliset ohjelmat tekstitetään jälkiäänittämisen eli dubbaamisen sijasta. Uhanlaisen kielen elvyttämisen näkökulmasta vieraskielisen ohjelman jälkiäänittäminen voisi olla toimiva keino. Saamelaistaiteilijat esittävät lastenelokuvien dubbausta saamen kielten elvyttämisen avuksi.23 Se
tukisi lasten kielen kehitystä ja vahvistaisi koko kulttuurin elinvoimaisuutta. Saameksi dubattuja lastenelokuvia ei ole tällä hetkellä saatavana.
Sosiaali- ja terveysministeriön teettämän selvityksen mukaan saamelaislasten, -nuorten ja -perheiden oikeus
omakielisiin palveluihin toteutuu heikosti.24 Saamelaisten kotiseutualueella tilanne on parempi kuin muualla
Suomessa, mutta kotiseutualueellakin kielikohtaiset erot ovat suuret. Koltansaamen puhujien tilanne on heikoin. Selvityksessä esitetään, että saamen kielellä tarjottavia sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluita vahvistetaan etenkin saamelaisalueen ulkopuolella. Yli puolet saamen kielten puhujista asuu kotiseutualueen ulkopuolella.
Oikeusministeriö25 esittää saamen kielilakiin muutoksia maakuntauudistuksen vuoksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksen takia. Kielilakia tarkistetaan niin, että perustuslaissa säädetyt kielelliset
perusoikeudet voidaan turvata. Muutosesityksen tavoitteena on, etteivät kielelliset oikeudet heikenny,
vaikka tehtäviä siirretään kunnan viranomaisilta maakuntaan. Saamen kielilain kuntaa koskevat velvoitteet
siirtyvät esityksen mukaan myös maakunnalle. Saamelaiset voivat käyttää saamea Lapin maakunnan edustuksellisissa toimielimissä. Maakunta velvoitetaan kääntämään päätöksentekoon liittyviä asiakirjoja saameksi vastaavalla tavalla kuin kotiseutualueen kunnat.

22

https://yle.fi/uutiset/3-9928292, 14.11.2017
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ihmiset-kulttuuri/saamelaislapsilta-puuttuvat-%C3%A4idinkielelle-dubatutelokuvat-1.176940, 28.1.2017
24
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-saamelaisperheet-eivat-saa-riittavasti-palveluja-omalla-aidinkielellaan, 6.2.2017
25
http://oikeusministerio.fi/fi/artikkeli/-/asset_publisher/saamen-kielilakiin-esitetaan-muutoksia, 4.5.2017
23

7

Kelan merkit
Kela on saamen kielilain mukaan velvollinen tarjoamaan saamenkielisiä palveluita. Yle26 uutisoi saamenkielisten palveluiden kysynnän olevan vähäistä etenkin siihen nähden, kuinka paljon Kela on tehnyt töitä palvelun järjestämiseksi muun muassa tuottamalla lomakkeita, esitteitä ja palveluja. Uutisen mukaan saamelaiskäräjät ja Kela alkavat yhdessä tiedottaa palveluista, jotta tieto niiden olemassaolosta tavoittaisi ihmiset.
Uutinen saamenkielisten palveluiden käytön vähyydestä nosti asian esille puheyhteisössä. Kävi muun muassa
ilmi27, että asiointipalvelussa on kirjainmerkkeihin liittyvä tekninen ongelma: Kelan asiointipalvelu ei huoli
saamen kielen merkistöä. Saamenkielistä tekstiä ei näin muodoin voi välttämättä tuottaa sähköisessä asioinnissa, mikä saa siirtymään suomenkielisen palvelun käyttäjäksi.

Sano se saameksi -projekti sai tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon
Sano se saameksi -projekti 28 sai syyskuussa 15 000 euron suuruisen tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon.
Projektin on rahoittanut Yle ja Pohjoisvision yhteistyökumppani UR (Utbildnings Radio) sekä Nordvisionsfonden, ja se on toteutettu yhteistyönä saamelaisten kanssa.
Palkinnon perusteluissa todetaan, että verkkosivusto perehdyttää käyttäjänsä uhanalaisiin saamelaiskieliin
ja tekee samalla kielen elvytystyötä. Sivusto ottaa huomioon laajan suomalaisen kohderyhmän ja lisää ymmärrystä saamelaiskieliä ja -kulttuuria kohtaan.

Saamen kielikaltion tulevaisuus vaakalaudalla
Saamen kielikaltio (Sámi Giellagáldu) on pohjoismainen saamen kielten ammatti- ja resurssikeskus, joka toimii yhteispohjoismaisen Saamelaisen Parlamentaarisen neuvoston29 alaisena. Se vahvistaa ja kehittää pohjoismaista kieliyhteistyötä ja saamen kieliä saamelaiskäräjien kanssa. Kielikaltion Interreg-projektissa ovat
mukana etelä-, luulajan-, pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielet. Projekti30 uhkaa loppua toukokuussa 2018,
ellei uutta rahoitusta järjesty. Hankerahoitus31 on tullut Euroopan unionin aluekehitysrahastosta.

26

https://yle.fi/uutiset/3-9828337, 12.9.2017
https://yle.fi/uutiset/3-9837368, 18.9.2017
28
https://yle.fi/uutiset/3-9834088, 15.9.2017
29
Saamelaisten Parlamentaarinen Neuvosto perustettiin Karasjoella 2.3.2000. Sen työn tarkoituksena on muun muassa yhdenmukaistaa eri maiden saamelaispolitiikkaa sekä vahvistaa ja tehostaa demokraattisempaa osallistumista
kansainvälisellä ja alueellisella tasolla. Neuvostolla on tärkeä rooli alkuperäiskansojen oikeuksien ajajana YK:ssa. Taustalla ovat YK:n julistama kansainvälinen alkuperäiskansojen vuosikymmen 1995-2004, alkuperäiskansojen vuosi 1993
sekä saamelaisten nykyisen itsetietoisuuden kohoaminen. (http://senc.hum.helsinki.fi/wiki/Saamelaisten_parlamentaarinen_neuvosto, viitattu 5.2.2018)
30
https://yle.fi/uutiset/3-9945280, 23.11.2017
31
http://projektbank.tillvaxtverket.se/projektbanken2020/#page=a852f3b0-b4e8-4521-aa0f-f813665eb4e5, viitattu
1.3.2018
27

8

5 Viittomakielet
Oikeusministeriö julkaisi perustuslaista kertovan esitteen viittomakielellä. Kela julkaisi hoitopaikanvalinta.fi-sivuston viittomakielellä ja käynnisti etäpalveluna tulkkauspalvelun. Viittomakielisten tulkkauspalvelujen saatavuus ja viittomakielen
tulkkien määrä puhuttivat. YK julisti yleiskokouksessaan 19.12. kansainvälisen viittomakielten päivän.

Julkishallinnon toimijat tuottivat viittomakielistä materiaalia. Oikeusministeriö, eduskunta ja Kuurojen Liitto
julkaisivat päivitetyn perustuslaista kertovan esitteen viittomakielellä oikeusministeriön YouTube-kanavalla. 32 Itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi tuotettu esite julkaistiin viittomakielen päivän seminaarissa
12.2.2017.

Kela tikun nokassa
Kela julkaisee Hoitopaikanvalinta.fi-sivustoa, joka tarjoaa terveyspalvelujen käyttäjille ja terveydenhuollon
ammattilaisille tietoa potilaan mahdollisuuksista ja oikeuksista käyttää terveyspalveluja Suomessa ja ulkomailla. Sivuston koko sisältö on ollut aiemmin saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja pohjoissaameksi;
nyt helmikuussa Kela33 julkaisi keskeisen sisällön myös suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä.
Kela34 käynnisti etäpalveluna uuden vammaisten tulkkauspalvelun ja julkaisi etäpalvelun verkkosivut suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä. Palvelu on tarkoitettu lyhyisiin arkipäivän tulkkaustilanteisiin; asiakas voi saada viittomakielistä tulkkausta saman tien. Kela kilpailutti vammaisten tulkkauspalvelut
kolmatta kertaa, ja kilpailutuksen vaikutus palveluiden laatuun ja saatavuuteen herätti vilkkaan keskustelun,
muun muassa mielipidepalstoilla.35, 36, 37
Kelan kustantamien tulkkauspalvelujen tarjonnan kriteerien havaittiin tiukentuneen. Jyväskylän yliopiston
mukaan Kelan linjauksen mukaan yliopiston tulkit eivät voi tulkata yliopistossa työskenteleville kuuroille tutkijoille ja opettajille enää vuoden 2018 alusta.38 Julkisten palveluiden heikennyksistä huolimatta ilonaiheitakin on: Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkkiopiskelijat tulkkaavat teatteriesityksiä ja laakson tapahtumia
Naantalin Muumimaailmassa Viitottu viikonloppu -teemalla jo kuudetta kertaa.39

32

https://www.youtube.com/watch?v=3sVt71-sn3Y&list=PLBOD3s07Ie2yclivPnfUjC0dHFRxVycmK, 10.2.2017
http://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/hoitopaikanvalintafi-tarjoaa-tietoa-myos-viittomakielella?_101_INSTANCE_bXQwrAFx2FGH_redirect=%2F, 9.2.2017
34
http://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/id/3602744,
10.2.2017
35
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005379073.html, 23.9.2017
36
https://www.hs.fi/paivanlehti/28092017/art-2000005385082.html, 28.9.2017
37
https://www.hs.fi/paivanlehti/11102017/art-2000005402980.html, 11.10.2017
38
http://www.kuurojenliitto.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/kelan-uusi-linjaus-uhkaa-akateemisen-tulkkauksen-laatuakuurojen-liitto, 19.12.2017
39
https://www.paivanlehti.fi/muumit-esiintyvat-viittomakielella-satumaailma-tuodaan-lahemmaksi-kaikkia-lapsia/,
31.7.2017
33

9

Viittomakielen tulkkeja liikaa?
Viittomakielen tulkkien koulutusta tarjoavissa korkeakouluissa on pantu merkille, että tulkkien tarve on vähentynyt.40 Lehtijutussa arvellaan kirurgisesti asennettavien sisäkorvaimplanttien vähentäneen tarvetta viittomakielen käytölle (toisaalta edellä todettiin Kelan kustantamien tulkkauspalvelujen kriteerien tiukentuneen, mikä voi vaikuttaa tulkkien tarpeeseen). Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ovat jo muokanneet opetussuunnitelmiaan kehityssuunnan vuoksi. Diakissa valmistuu enää 15 viittomakieleen suuntautunutta tulkkia vuodessa. Määrä voi olla tulevaisuudessa vieläkin pienempi.

YK nimesi viittomakielen päivän
Yhdistyneet kansakunnat41 julisti yleiskokouksessaan 19.12.2017 kansainvälisen viittomakielten päivän. Päivää juhlitaan aina 23. syyskuuta. Kuurojen maailmanliitto (WFD) teki ehdotuksen päivästä ja ensimmäisenä
maana päivää lähti tukemaan Antigua ja Barbuda. WFD:n vaikuttamistyön ansiosta viittomakielten päivää
tuki lopulta 97 YK:n jäsenmaata. Syyskuun 23. päivä valikoitui juhlapäiväksi, sillä WFD on perustettu tuona
päivänä vuonna 1951.

Viiton – olen olemassa
Juhana Salosen omaelämäkerrallinen kirja Viiton – olen olemassa on merkittävä puheenvuoro kuuron nuoren
identiteettikriisistä ja siitä selviytymisestä.42 Kirja ei ole pelkästään yhden nuoren kasvutarina, vaan se avaa
näkymän pienen kielen puhujan arkeen ja vuorovaikutuksen dynamiikkaan. Kirja tarjoaa oivallista tietoa Suomen viittomakielisestä yhteisöstä ja samastumispintaa viittomakielen käyttäjiin.

40

https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Korkeakoulut-Viittomakielen-tulkkien-tarve-laskussa/1049010, 1.10.2017
http://www.kuurojenliitto.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/yk-julisti-kansainvalisen-viittomakielten-paivan, 20.12.2017
42
https://juhanasalonen.jimdo.com/, 26.10.2017
41
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6 Karjalan kieli
Suomen karjalankielisestä väestöstä ilmestyi kattava teos. Suomessa puhuttavan
karjalan kielen asema ja elvytys nousivat sen myötä uudentyyppiseen keskusteluun.

Karjalan kieli kuuluu Suomen kotoperäisiin kieliin, mutta sen asemaan on kiinnitetty huomiota oikeastaan
vasta 2000-luvulla. Karjalan puhujien kielelliset oikeudet on nostettu esiin vasta viime vuosina. Karjalan kielellä on ollut professuuri Itä-Suomen yliopistossa vuodesta 2009. Samana vuonna tehdyllä asetusmuutoksella
Suomi lisäsi karjalan kielen Euroopan alueellisten tai vähemmistökielten peruskirjassa mainittujen suojeltavien kielten joukkoon.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura43 julkaisi Mainzin yliopiston professorin Anneli Sarhimaan teoksen Vaietut
ja vaiennetut, joka on ensimmäinen kattava esitys Suomen karjalankielisestä väestöstä. Se kuvaa historian,
kielen ja kulttuurin lisäksi karjalankielisten asemaa sodanjälkeisessä Suomessa. Kirja sisältää kielipoliittisen
viestin. Kirjoittaja ottaa kantaa siihen, miten karjalan käyttöalaa voisi laajentaa ja miten kieltä voisi siirtää
uusille puhujapolville. Anneli Sarhimaa on käsitellyt samaa teemaa myös muun muassa radiossa.44 Karjalan
sivistysseura45 kokosi kirjanjulkaisutilaisuudessa esitetyt puheenvuorot julkaisuksi.
Karjalan kieli46 soveltuu nykyaikaan. Savonlinnalainen Riina Ylönen puhuu kaksivuotiaalle pojalleen livvinkarjalaa sekä käyttää aktiivisesti karjalan kieltä arjessa ja myös muun muassa sosiaalisessa mediassa. Kieli ei enää
kuulu navetan käsilypsylle tai heinäpellolle. Lähisukukielten sanaston likeisyys on kielenkäyttäjälle sekä etu
että haitta: samankaltaisilla ilmauksilla voi olla kahdessa kielessä eri merkitys. Karjalan riskisanoista ja -ilmauksista on tekeillä sanakirja, jotta väärinymmärryksiltä vältyttäisiin.47
Karjalan kielen elvyttäminen on monisyinen kysymys, sillä kielellä on useita varieteetteja, joita puhutaan Suomessa hajallaan. Kielenelvytystä on helpompi järjestää, jos puheyhteisö on maantieteellisesti yhtenäinen.
Voisiko karjalan kielen elvytystä keskittää esimerkiksi Nurmekseen?48

43

https://www.finlit.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/uhanalaisen-karjalan-kielen-voimaannuttaminen-mahdollista#.WajLWd1GQh, 18.8.2017
44
https://areena.yle.fi/1-4303009, 7.12.2017
45
http://www.karjalansivistysseura.fi/wp-content/uploads/2017/10/oikeutta-karjalan-kielelle.pdf, 31.8.2017
46
https://yle.fi/uutiset/3-9828308, 15.9.2017
47
https://yle.fi/uutiset/3-9505870, 14.3.2017
48
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/161707-nurmes-sopiva-paikka-karjalan-kielen-elvyttamiseen (tilaajille), 9.11.2017
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7 Kielikoulutuspolitiikka
Kielenopetuksen alkamista varhennetaan ja kielivalintoja monipuolistetaan opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen turvin. Professori Riitta Pyykkö teki laajan
selvityksen Suomen kielivarannosta ja arvioi sen perustalta kielikoulutusjärjestelmän muutostarpeita. Selvityksessä nousi esiin yliopisto-opiskelun englanninkielistyminen ja opiskelijoiden kapea kielitaito. Korkeakoulujen kielipolitiikka vaatii uudenlaista, kokonaisvaltaista tarkastelua. Äidinkieleltään vieraskielisten peruskoululaisten määrä kasvaa.

Kielenopetusta varhemmin ja useammassa kielessä
Maaliskuussa alkoi keskustelu varhemmin alkavasta ja monipuolisemmasta kielenopetuksesta. 49 Helsinkiläiskouluissa halutaan aloittaa vieraan kielen opinnot jo ensimmäisellä luokalla. Myös päiväkoteihin halutaan
lisää kielikylpyjä, -suihkuja ja -kerhoja. Helsinki ei tahdo jäädä sivustakatsojaksi, sillä Vantaalla englanninopiskelu ensimmäisellä luokalla alkoi viime syksynä. Espoossa tilanne on lähellä Helsingin nykyistä tilannetta. Pääkaupunkiseudulla keskusteltiin englanninkielisten päiväkotien tarpeellisuudesta.50
Maaliskuussa hallitus päätti jakaa opetuksen järjestäjille avustuksia, joiden avulla kielenopetus voisi alkaa
nykyistä aiemmin. Hankkeeseen osallistuvissa kunnissa on mahdollista aloittaa vieraan kielen opiskelu jo ensimmäisellä luokalla tai varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on sekä lisätä että laajentaa kieltenopiskelua.
Osana peruskoulun uudistamisen kärkihanketta opetus- ja kulttuuriministeriö51 myönsi perusopetuksen järjestäjille 96:een eri hankkeeseen 4 014 000 euroa erityisavustuksia, joilla aikaistetaan ja lisätään kieltenopetusta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Avustus suunnataan A1- tai A2-kielten opetusta koskeviin kokeiluihin. Avustusten turvin kielten opetus voi alkaa nykyistä aikaisemmin tai opetuksen
järjestäjä voi lisätä tarjontaan kieliä, joita paikkakunnalla ei ole ollut mahdollista opiskella.
Toukokuussa opetus- ja kulttuuriministeriö52 julkaisi yksityiskohtaisempaa tietoa elokuussa 2018 alkavasta
kielenopiskelun varhentamiskokeilusta. Varhentamiskokeilussa on mukana 76 kuntaa sekä 19 muuta koulutuksen järjestäjää, eli noin joka neljäs kunta osallistuu kieltenopiskelun varhentamiskokeiluun. Kokeilussa on
tämänhetkisten tietojen mukaan 21 eri kieltä, yleisimpinä englanti (61 järjestäjää), saksa (60), ruotsi (47),
ranska (45) ja venäjä (42). Helsinki53 on mukana kielenopiskelun varhentamiskokeilussa, ja oitis huolta herätti
”koulushoppailu”, joka voi liittyä esimerkiksi siihen, mitä kieliä koulu pystyy tarjoamaan ja kuka kieltä opettaa.

49

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005114754.html, 5.3.2017
https://www.hs.fi/paivanlehti/22052017/art-2000005220385.html, 23.5.2017
51
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kieltenopetus-alkamaan-jo-ensimmaiselta-luokalta-ja-varhaiskasvatuksesta-nelja-miljoonaa-avustuksia-kunnille, 6.3.2017
52
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/joka-neljas-kunta-kokeilee-varhaistettua-kielenoppimista, 15.5.2017
53
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005493957.html, 18.12.2017
50
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Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta
Maaliskuussa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti professori Riitta Pyykön Turun yliopistosta laatimaan selvityksen Suomen nykyisen kielivarannon tilasta ja tasosta.54 Selvityksessä tuli ensinnäkin arvioida Suomen nykyistä kielivarantoa ja kielitaitoon vaikuttavia tulevaisuuden tarpeita. Toiseksi sen
tuli sisältää suosituksia kielivarannon monipuolistamiseksi erityisesti koulutuksessa ja tutkimuksessa. Esitettävien suositusten piti kattaa koko koulutusjärjestelmä. Lisäksi pyydettiin arvio toimenpiteiden kustannuksista ja mahdollisista säädösmuutostarpeista.
Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti 24.8.2017 professori Pyykön selvitystyöhän liittyvän seminaarin, joka
oli suunnattu kielikoulutuksen ja kielten tutkimuksen alan tutkijoille.55 Seminaarissa Kielivarannon monipuolisuus ja kielitaidon kehittämistarpeet kartoitettiin tutkijoiden näkemyksiä kielivarannosta, -koulutuksesta ja
-politiikasta sekä kuultiin ehdotuksia selvityksessä esille nostettaviksi kysymyksiksi.
Professori Pyykön laatima raportti56 julkaistiin 13.12.2017. Raportissa esitetään raikkaita näkökulmia kielivarannon monipuolistamiseksi eikä vähempää kuin 37 toimenpide-ehdotusta, joista useimmat tähtäävät kielitaidon monipuolistamiseen. Ensimmäisen ja toisen asteen koulutusjärjestelmää koskevista ehdotuksista kannattaa nostaa esiin seuraavat:
•
•
•
•
•
•

Kielten opiskelu alkaa viimeistään 1. luokan keväällä ja A1-kielivalinnaksi suositetaan pääsääntöisesti
muuta kuin englantia.
Valinnainen A2-kieli varhennetaan alkamaan 3. luokalta, ja se on pääsääntöisesti englanti.
Lukion rakennetta kehitetään niin, että opetus mahdollistaa joustavan, pitkäjänteisen ja monipuolisen kieltenopiskelun, jossa hyödynnetään oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia.
Ylioppilastutkintoon tulee vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen suullisen kielitaidon koe.
Oppilaitokset tarjoavat eri asteilla kieliin erilaisia polkuja: kielikerhoja, pelillistämistä ja muita digitaalisten sovellusten tarjoamia mahdollisuuksia.
Kuntia kehotetaan laatimaan vuoteen 2020 mennessä kieli- ja kansainvälisyysohjelmat, joissa kieltenopetusta tarkastellaan oppilaiden kielipolkujen jatkumon, kielivalintojen tarjonnan ja jakauman,
kunnan tai maakunnan elinkeinoelämän tarpeiden sekä kansallisten tarpeiden kannalta.

Yliopisto-opinnoissa keskustelua on herättänyt sekä opintojen englanninkielistyminen että opiskelijoiden kapea kielitaito. Lisäksi on kannettu huolta kansalliskielten asemasta korkea-asteen koulutuksen kielinä. Yliopistoja koskevista toimenpide-ehdotuksista mainittakoon seuraavat:
•

•

•

Asetusta yliopistojen tutkinnoista muutetaan niin, että opiskelijalta edellytetään vähintään kahden
vieraan kielen taidon osoittamista. Osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen kehitettäisiin joustavia
malleja yliopistojen, lukioiden ja vapaan sivistystyön yhteistyönä.
Korkeakoulut sopivat Unifin ja Arenen johdolla työnjaosta ja yhteistyöstä Aasian ja Afrikan kielten
perusopetuksesta kielikeskuksissa tai vastaavissa. Tarkastelu tehtäisiin rinnan kielten tutkintokoulutuksen kehittämisen kanssa.
Yliopistot kehittävät uudenlaisia, kieliaineita ja muuta substanssia yhdistäviä tutkinto-ohjelmia.

54

http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/professori-riitta-pyykko-selvittaa-kielikoulutuksen-kehittamista,
2.3.2017
55
http://minedu.fi/tapahtumat/2017-08-24/kielivarannon-monipuolisuus-ja-kielitaidon-kehittamistarpeet-tutkijaseminaari, 24.8.2017
56
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160374/okm51.pdf, 13.12.2017
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Korkeakoulujen kielipolitiikkaan kaivataan moniulotteista keskustelua
Jyväskylän yliopiston Tiedonjyvä-verkkolehdessä 57 esitellään Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen dosentin Taina Saarisen toimittamaa Higher Education -lehden teemanumeroa ”Language” indexing policy,
joka käsittelee kielen roolia korkeakoulupolitiikan rakentumisessa. Lehden mukaan korkeakoulupolitiikkaa
harjoitetaan ennen muuta kansainvälistymisen nimissä. Korkeakoulujen kielipolitiikkaa tehdään enenevästi
muodollisten kielipolitiikkojen ja -strategioiden avulla.
Kielen roolia tehdään näkyväksi keskustelemalla esimerkiksi siitä, mitä yksittäisiä kieliä käytetään tai pitäisi
käyttää yliopistossa. Tämän sijaan kielten käyttöä yliopistossa tulisi tarkastella moniulotteisesti. Korkeakoulujen kielipolitiikkaa muokkaavat näet monet käytänteet, joita ei nähdä kielipoliittiseksi toiminnaksi. Laajamittainen englannin kielen käyttö voi esimerkiksi johtaa siihen, että koulutusalalle ei valmistu riittävästi kansalliskieliä hallitsevia työntekijöitä. Korkeakoulukouluopintojen muuttaminen englanninkieliseksi herättää
keskustelua myös muissa maissa, esimerkiksi Virossa.58

Vieraskielisten opiskelijoiden määrä kasvussa
Opetushallituksen katsauksen mukaan yhä useamman peruskoululaisen äidinkieli on jokin muu kuin suomi,
ruotsi tai saame. 59 Syksyllä 2017 alkavana lukuvuonna vieraskielisten peruskoululaisten osuuden arvioidaan
nousevan 7 prosenttiin. Vuonna 2014 vieraskielisiä peruskoululaisia oli 5,6 % koko oppilasmäärästä. Ammatillisessa koulutuksessa vieraskielisiä on enemmän. Vuonna 2014 vieraskielisiä opiskelijoita oli kaikista ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 7,3 %, ja tulevana syksynä osuuden arvioidaan olevan 9 %. Lukioissa sitä
vastoin vieraskielisten osuus on pienempi. Vuonna 2014 vieraskielisiä opiskelijoita oli 4,8 % kaikista opiskelijoista. Syksyllä 2017 heidän osuutensa arvioidaan olevan 5,4 %.

57

https://www.jyu.fi/tiedonjyva/julkaisut/kieli-tuottaa-politiikkaa-siina-missa-politiikka-kielta/view, 12.4.2017
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005475087.html, 4.12.2017
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8 Seurantaraportteja
Noin neljännes Helsingin asukkaista on vieraskieliä vuonna 2030. Euroopan neuvoston Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirjan
toteutumista seuraavan asiantuntijakomitean viides määräaikaisraportti julkaistiin marraskuussa 2017. Hallitus julkaisee kertomuksen kielilain soveltamisesta
kerran vaalikaudessa. Järjestyksessään neljäs raportti julkistettiin joulukuussa
2017.

Helsingin kaupungin tietokeskus60 julkaisi tammikuussa tilastokatsauksen Helsingin ulkomaalaistaustainen
väestö vuonna 2016, jossa valotetaan kaupungin väestörakennetta myös kielten näkökulmasta. Muuta kuin
suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvia asui Helsingissä vuoden 2016 alussa 88 132. Vieraskielisten osuus Helsingin väestöstä oli 14,0 prosenttia (koko maan tarkastelussa prosenttiosuus on noin 5). Vuoteen 2030 mennessä vieraskielisen väestön määrän arvioidaan olevan 164 000–170 000 henkeä, jolloin vieraskielisiä olisi noin 23 prosenttia kaupungin väkimäärästä. Helsingin väestönkasvusta lähes kaksi kolmasosaa
syntyy ulkomaalaistaustaisista muuttajista.
Vieraskielisen väestön kasvuun liittyy tärkeä, periaatteellinen kielipoliittinen kysymys: pidetäänkö muualta
muuttaneita uhkana vai mahdollisuutena? Maahanmuuttajien koulutus sitoo luonnollisesti resursseja ja kansalliskielten oppiminen vaatii aikaa. Toisaalta maahanmuuton myötä Suomi saa monipuolista kielitaitoa, josta
yhteiskunta voi hyötyä monella tavalla. Maahanmuuttajien kielitaidon hyödyntäminen on tärkeä tekijä kielivarannon monipuolistamisessa (ks. myös viitteet 54 ja 74).
Vuoden lopulla, marras-joulukuussa ilmestyi  sattumalta samana vuonna  kaksi merkittävää kielipoliittista
raporttia. Euroopan neuvoston Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja
(1992) on Euroopan Neuvoston puitesopimus, jolla pyritään vahvistamaan vähemmistökielten asemaa. Peruskirjan täytäntöönpanoa valvoo Euroopan neuvoston ministerikomitea, jota avustaa riippumaton asiantuntijakomitea. Suomen hallitus raportoi peruskirjan täytäntöönpanosta Euroopan neuvostolle. Suomen hallituksen viides määräaikaisraportti peruskirjan täytäntöönpanosta julkaistiin marraskuussa 2017.61 Raportti
on entistä kattavampi, ja se sisältää monipuolista ja yksityiskohtaista tietoa Suomen kielitilanteesta.
Hallituksen kertomus kielilain soveltamisesta on kerran vaalikaudessa annettava seurantaraportti, jossa tehdään selkoa kielilakien toteutumisesta hallituskaudella. Raportti sisältää myös kuvausta suomen kielitilanteesta ja arvioita kieliin liittyvästä asenneilmastosta. Sitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa muun muassa
silloin, kun mietitään kieliä koskevan sääntelyn ja säädösmuutosten tarpeita.
Järjestyksessään neljäs kertomus62 julkistettiin joulukuussa 2017. Siinä otetaan käsiteltäväksi uusia teemoja,
joista mainittakoon digitalisaatioon ja kotoutumiseen liittyvät kielikysymykset. Lisäksi muun muassa kieli-ilmapiiriä ja kielellisiä asenteita sekä kielellistä häirintää ja syrjintää tarkastellaan aiempaa laajemmin.
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https://www.hel.fi/uutiset/fi/tietokeskus/vaestonkasvusta-lahes-kaksi-kolmasosaa-ulkomaalaistaustaisten-ansiota?&pageDesign=helsinkishared/uutisartikkeli-virasto, 13.1.2017
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http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=66823, 5.11.2017
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http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-463-4, 13.12.2017
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9 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja kielet
Tasavallan presidentti antoi harvinaisen lausuman aivan vuoden 2016 lopussa. Yhdenvartaisuusvaltuutettu otti kantaa kielellisiin oikeuksiin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kieliasiain neuvottelukunta esitti huolensa kielellisten oikeuksien toteutumisesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus heijastuu myös kieleen. Maakunta- ja palvelurakenteen muokkaaminen on herättänyt aiheellisen huolen ruotsin kielen sekä saamen kielten ja viittomakielten asemasta.

Tasavallan presidentin lausuma
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö63 antoi harvinaisen lausuman terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain
muutoslakien vahvistamisen yhteydessä. Presidentti Niinistö toteaa, että lain säännöksen soveltamisen tulee
vastata perustuslain vaatimuksia. Perustuslaki turvaa oikeuden käyttää päivystyspalveluissa omaa kieltään,
suomea tai ruotsia. Kielellisen oikeuden takaaminen on laillisuusharkintaa, ei tarkoituksenmukaisuuden arviointia. Eduskunnan säätämä laki, joka toistaa perustuslain vaatimuksen, sisältää siis ehdottoman velvollisuuden turvata kielelliset oikeudet.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanotto
Yhdenvertaisuusvaltuutettu64 otti kantaa siihen, että ruotsinkielisten asiakkaiden kielelliset oikeudet tulee
huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelussa niin, että palvelut toteutuvat myös käytännössä. Valtuutettu muistutti siitä, että terveydenhuoltolain 6. § velvoittaa myös yksikielisiä suomenkielisiä
kuntia järjestämään tarvittaessa tulkkausta päivystykseen tulleelle ruotsinkieliselle potilaalle.

Kieliasiain neuvottelukunnan julkilausuma
Kieliasiain neuvottelukunta käsitteli sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vaikutusta vuoden 2017 kieliasiain neuvottelupäivässä, johon perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko oli pyydetty keskustelemaan eri kieliryhmien kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Neuvottelukunnan julkilausumassa65
nostetaan esiin huoli kielellisten oikeuksien toteutumisessa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Kielelliset oikeudet sosiaali- ja terveydenhuollossa eivät toteudu lain tarkoittamalla tavalla. Kielellisten oikeuksien toteutumista ei ole otettu lakiehdotuksissa riittävästi huomioon, mikä voi vaarantaa muiden oikeuksien
toteutumisen ja hoidon laadun. Lisäksi kielellisiin oikeuksiin sosiaalihuollon palveluissa on kiinnitettävä
enemmän huomiota.
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http://www.tpk.fi/public/default.aspx?contentid=356266&culture=fi-FI, 29.12.2016
https://www.syrjinta.fi/-/vahemmistojen-oikeuksia-kunnioittavat-sote-palvelut-edellyttavat-kaytannonlaheistaotetta, 9.5.2017
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http://oikeusministerio.fi/documents/1410853/4761907/Julkilausuma_neuvottelup%C3%A4iv%C3%A4t_2017.pdf/c7c05b36-7585-4df9-ab70-34762c9ce8fc, 6.10.2017
64

16

10 Kielipoliittista purtavaa
Kela on julkaissut etuuksien pääpiirteet käsittelevät esitteet vuosittain selkosuomeksi ja -ruotsiksi. Sekä painettuina että verkkosivuilla PDF-muotoisina julkaistuissa esitteissä kerrotaan etuuksien pääpiirteet, selkeästi ja tiiviisti. Keväällä 2017 Kela laajensi tarjontaa: se julkaisi esitteet myös viroksi, englanniksi, venäjäksi ja
saameksi.66 Mitä ilmeisimmin hyvin tarpeellinen teko.

Saapuuko Hilari Klintton Suomeen?
Voisiko otsikon kirjoitustapa olla myös suomen oikeinkirjoituksen tulevaisuuden suunta vieraissa nimissä?
Latvian kielessä vieraiden nimien kirjoittaminen poikkeaa esimerkiksi suomen oikeinkirjoituksen periaatteista. Latviassa näet kaikki ei-latvialaiset nimet sovitetaan oman kielen asuun. Käytännössä tämä merkitsee
sitä, että ulkomaalaiset nimet kirjoitetaan ääntämisasun mukaan, latvian kirjoitussääntöjä soveltaen.
Helsingin Sanomat67 käsitteli artikkelissa tätä sinänsä pientä mutta silmäänpistävää asiaa. Latvian kirjoitusasussa Donald Trump on Donalds Tramps, Hillary Clinton on Hilarija Klintone, Sauli Niinistö on Sauli Nīniste
ja Margaret Thacther on Mārgarita Tečere. Nimien kirjoitusasun laajamittainen muuttaminen kahden
latinalaisia aakkosia käyttävän kielen välillä ei ole kovin yleistä, joskin vieraita kirjoitusmerkkejä korvataan
kyllä kohdekielen mukaisiksi.

Tilastokeskuksen lukuja
Tilastokeskus68 uutisoi väestökatsauksessaan arabian kielen nousun kolmanneksi suurimmaksi vieraaksi kieleksi somalin ja englannin kieltä puhuvien ohi vuoden 2016 aikana. Tilastokeskuksen väestörakennetilaston
mukaan Suomessa asui vuoden 2016 lopussa 353 993 äidinkieleltään vieraskielistä henkilöä, joista äidinkielenään arabiaa puhuvia oli 21 783 henkilöä.
Tilastokeskus 69 julkaisi väestötieteellisen tausta-analyysin kuntavaalien ehdokkaista. Siinä todetaan, että
suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvien kunnallisvaaliehdokkaiden kielijakauma noudattaa pääosin maakuntien väestön kielijakaumaa. Sitä vastoin muuta kieltä kuin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvien ehdokkaiden määrä poikkeaa yleisestä väestöjakaumasta. Vieraskielisiä on äänioikeutetuista 5,7 prosenttia,
mutta ehdokkaista vain 2,2 prosenttia. Toisaalta vieraskielisten osuus ehdokkaista on kuitenkin kasvanut hieman vuoden 2012 vaaleista. Ehdokkaita on paradoksaalisesti vähiten alueilla, joissa vieraskielisiä on eniten
eli Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Onko suoratekstitys tulevaisuutta?
Yle on julkisen palvelun tuottaja, jonka kuuluu valtioneuvoston antaman asetuksen mukaan tuottaa ohjelmatekstitys suomen- ja ruotsinkielisiin tv-ohjelmiinsa. Suoria lähetyksiä on tekstitetty toistaiseksi vain vähän.
Suoratekstityksessä tekstiä tuotetaan ruutuun sitä mukaa kuin puhe ohjelmassa etenee. Se onnistuu hyvin
silloin, kun ohjelmasisältö tai osa siitä on saatavilla etukäteen. Tällainen ohjelma on esimerkiksi uutislähetys.
Käsikirjoittamattomien suorien keskusteluohjelmien tekstitys sitä vastoin on toistaiseksi vaikeaa. Yle70 kokeili
kahden suorana lähetettävän keskusteluohjelman tekstittämistä huhtikuussa.
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http://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/kelan-etuuksistaselvalla-suomella?_101_INSTANCE_kg5xtoqDw6Wf_redirect=%2Fajankohtaista-henkiloasiakkaat, 17.2.2017
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https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005133081.html, 20.3.2017
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http://www.tilastokeskus.fi/til/vaerak/2016/vaerak_2016_2017-03-29_tie_001_fi.html, 29.3.2017
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http://www.tilastokeskus.fi/til/kvaa/2017/01/kvaa_2017_01_2017-03-31_kat_001_fi.html, 31.3.2017
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Monikielinen kirjallisuuspalkinto
Kirjallisuuskilpailuissa mittelöön osallistuvien teosten kieli ilmoitetaan yleensä ennakolta. Oulun kirjailijaseura71 poikkeaa valtavirrasta: se jakaa monikielisen Botnia-palkinnoksi nimetyn kirjallisuuspalkinnon. Ehdokasteoksen kielen lisäksi myös tyylilaji on vapaa: se kattaa kaikki kaunokirjallisuuden lajit (romaanit, novellit
ja runot), sarjakuvateokset, tietokirjat sekä lasten- ja nuortenkirjat.
Ruotsin kielen asema on Oulussa perinteisesti vahva, mutta kielimaisema on nyttemmin tullut värikkääksi,
mikä perustelee seuran mielestä monikielistä palkintoa. Toisaalta kilpailun alueellisuus korostuu siinä, että
se on suunnattu kirjailijoille, jotka asuvat tai ovat kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta.

Kielet, pienet kielet ja media
Median keskittyminen on uhka paitsi viestinnän monimuotoisuudella ja vapaudelle myös pienille kielille. Jyväskylän yliopiston72 hankkeessa selviteltiin median monimuotoisuutta uhkaavia tekijöitä Euroopan unionin
jäsenmaissa. Raportin mukaan median keskittymisen lisäksi suurimmat ongelmat liittyvät vähemmistökieliseen viestintään. Suomen kielivähemmistöille tarjotaan niukasti omakielistä mediasisältöä, ja valtion rahallinen ja lainsäädännöllinen tuki vähemmistömedialle on vaatimatonta.
Muun kuin maan virallisella kielellä tuotettu media voi saada avustusta. Hallitus73 jakoi syyskuussa puoli miljoonaa muiden kuin suomenkielisten sanomalehtien tukia. Niillä tuetaan saamen, karjalan ja romanin kielellä
julkaistavien sanomalehtien ja niitä vastaavien sähköisten julkaisujen tuottamista, viittomakielisten sähköisten julkaisujen tekemistä sekä ruotsinkielisten uutispalvelujen tuottamista.
Helsingin Sanomat74 kaipailee pääkirjoituksessa uusia tuulia maahanmuuttoon liittyvään kielikeskusteluun,
jossa on lehden mukaan vallalla kotimainen näkökulma. Näkökulmaa olisi hyvä välillä vaihtaa ja pohtia, millaiseen kieliympäristöön Suomeen muuttava törmää. Lehden mukaan pitäisi löytää yhdistelmä, jossa kansalliset kielet eivät olisi esteenä työelämän kaipaamien osaajien muutolle mutta toisaalta kannustimet kotimaisten kielten opiskeluun olisivat hyvät.
Lingsoft75 julkaisi teoksen Suomen kielet 1917–2017, jonka Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen professori
emeritus Fred Karlsson on kirjoittanut itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi. Karlssonin teos on tiivis ja kokoava esitys itsenäisyyden ajan kielimaisemasta ja tämän maiseman muutoksista.

Brändinimi kaikilla kielillä
Terveyspalvelujen tarjoajat tuotteistavat ja brändäävät palvelujaan ahkerasti. Loppuvuodesta Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirin ilmoitti, että se ottaa lyhenteen HUS käyttöön tuotemerkkinä, joka viittaa niin
yliopistolliseen sairaalaan (HYKS) kuin koko sairaanhoitopiiriin.76 Brändinimi HUS on käytössä suomen-, ruotsin- ja englanninkielisessä viestinnässä. Keskustelua herätti se, ettei sairaalan brändinimi muodostu sen paremmin suomen kuin ruotsin kielen ilmauksesta. Kotimaisten kielten keskuksen nimistönhuoltaja Maria Vidberg muistutti lehtijutussa siitä, että laki antaa selvät ohjeet lyhenteiden muodostamiseksi. Viranomaisen on
muodostettava nimet ja lyhenteet erikseen suomeksi ja ruotsiksi.
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Lausunnoissa kielipolitiikkaa
Valtion organisaatioiden lausuntomenettely on toiminut jo muutaman vuoden ajan sähköisenä palveluna.
Oikeusministeriö ylläpitää verkkopalvelua, jossa julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä ja saada lausuntoina palautetta organisaatioilta ja kansalaisilta. Lausuntoja pyydetään tyypillisesti lakiluonnoksista, selvityksistä, mietinnöistä ja hallinnon rakenteiden muuttamiseen tähtäävistä suunnitelmista.
•
•
•
•
•
•
•
•

Valtioneuvoston kieli- ja käännöslinjaukset 2017-2020 (julkaisupäivä 10.1.2017, diaarinumero:
276/73/2016).
Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle saamen kielilain muuttamisesta (30.1.2017, diaarinumero: OM 6/58/2016)
Nimilain uudistamistyöryhmän mietintö (julkaisupäivä 2.5.2017, diaarinumero: OM 24/41/2015)
Gaudeamus igitur  ylioppilastutkinnon kehittäminen (julkaisupäivä 6.5.2017, diaarinumero: OKM
38/040/2016)
AHVENANMAAN ITSEHALLINNON KEHITTÄMINEN – AHVENANMAA-KOMITEAN 2013 LOPPUMIETINTÖ (julkaisupäivä 16.6.2017, diaarinumero: OM 60/08/2013)
Kysely vähemmistökielilautakuntien ja kielitoimikuntien toiminnasta (julkaisupäivä 16.8.2017, diaarinumero: OM 5/58/2017)
Monikielisyys vahvuudeksi  Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta (julkaisupäivä
20.12.2017, diaarinumero OKM/10/040/2017)
Romaniasiain neuvottelukunnan luonnos Romanipoliittiseksi ohjelmaksi (2018-2022) (julkaisupäivä
22.12.2017, diaarinumero: STM093:00/2016)

Moniin valtion hankkeisiin sisältyy kielen tai kielten asemaan liittyviä näkökohtia. Luetelmassa on esitetty ne
katsausvuonna julki tulleet lausuntopyynnöt, joihin liittyy kielipoliittisia kysymyksenasetteluita.77 Kielen käyttöalaa sivuavia kannanottoja on erityisesti lausunnoissa.

77

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List

19

