
KIELIPOLITIIKAN 
VUOSI 2018

Matti Räsänen



Luet katsausta, joka käsittelee kielipolitiikan tapahtumia vuodelta 
2018. Katsauksen nimeen sisältyvästä kielipolitiikka-termistä on syytä 
sanoa muutama sana. Kielipolitiikka on käsitteenä monimerkityksinen 
ja -ulotteinen. Se viittaa tässä kielen yhteiskunnalliseen asemaan ja  
käyttöalaan. Tarkastelen aineistolähtöisesti suomeen, ruotsiin, saamen 
kieliin, viittomakieliin, karjalaan ja romanikieleen liittyviä teemoja, jotka 
vaikuttavat kieleen yhteisöllisenä käyttövarana ja viestintäresurssina.

Katsauksen sisältöä olen rajannut edelleen seuraavasti. Ensinnäkin 
olen koettanut valita käsittelyyn aiheita, jotka ovat sekä merkittäviä 
että kiinnostavia. Tarkastelen isoja, yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita 
verraten laajasti. Niihin kuuluu esimerkiksi pääministeri Juha Sipilän 
hallituksen hanke englanninkielisen ylioppilastutkinnon säätämiseksi 
suomalaisen lukion päättökokeeksi. Toisekseen annostelen tekstissäni 
myös pikku paloja, joista välittyy ehkä vain hiljaisia signaaleja. Pieni asia 
voi olla iso silloin, kun se kertoo vaikkapa orastavasta kehityssuunnasta. 
Tästä näkökulmasta koltansaamen kielen ja kulttuurin 13 uutta opiskelijaa 
on uutinen.

Kielipolitiikkaa voi käsitellä monenlaisista lähtökohdista. Teksti ei ole 
umpio, sillä se asettuu rooliinsa vasta kohdatessaan lukijansa. Katsaus on 
täyttänyt tehtävänsä, jos se kykenee innoittamaan lukijaa kielipoliittisiin 
pohdintoihin. Toivotan lukijalle ajatuksia synnyttäviä hetkiä tekstin 
parissa.

Parhaat kiitokset tekstiä kommentoineille!
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JOHDANTO

Katsaus valaisee kielipolitiikan tapahtumia vuodelta 2018. Huomion kohteena ovat kielen 
asemaan ja käyttöalaan liittyvät kysymykset ja kielten keskinäiset suhteet. Tarkasteltavia 
kieliä ovat suomi, ruotsi, saamen kielet, viittomakielet, karjala ja romanikieli. Englannin kie-
li heijastuu tätä nykyä joka paikkaan, mutta se vaikuttaa ennen kaikkea kansalliskieltemme 
asemaan. Käsittelen englannin kielen käyttöalaan liittyviä kysymyksiä suomen kieltä käsit-
televässä jaksossa.

Kielen asema ja käyttöala on ymmärrettävä tässä yhteydessä laajasti jo pelkästään sik-
si, että katsauksessa käsiteltävät kielet ovat pohjimmiltaan erilaisessa asemassa toisiinsa 
nähden. Suomi ja ruotsi määritetään perustuslaissamme kansalliskieliksi, mikä takaa niille 
laajan käyttöalan. Saamen kielillä ja viittomakielillä on erilliset kielilakinsa, joissa sääde-
tään näiden kielten käytöstä julkisen vallan alaisissa toiminnoissa. Kielilainsäädäntömme 
ei käsittele englannin kieltä lainkaan, mutta tästä huolimatta englannin käyttöala on niin 
laaja, että kieltä kutsutaan toisinaan kolmanneksi kotimaiseksi.
 
Kielen oikeudellinen asema ja käyttöala eivät siis välttämättä riipu toisistaan, joskin ne 
linkittyvät yleensä toisiinsa. Moninaiset yhteisölliset motiivit ja teot määrittävät kielen to-
siasiallisen käyttöalan. Yhtä kaikki kyse on tekijöistä, jotka vaikuttavat kieleen yhteisöl-
lisenä käyttövarana ja viestintäresurssina. Näitä tekijöitä tarkastelen katsauksessani.

Lähdeaineisto ja sen käyttö
 
Työ on aineistolähtöinen, mikä tarkoittaa, että aineisto on vaikuttanut paljolti käsiteltävien 
aiheiden valintaan. Selvitän seuraavaksi lähdeaineistoa ja sen käyttöä tässä työssä.

Käytän lähdeaineistona suomenkielisiä verkossa esiintyviä mediatekstejä ja muita julkai-
suja. Poikkean tästä vain satunnaisesti. Aineiston ytimen muodostavat mediatalojen verk-
kotekstit (verkkolehdet, uutiset, artikkelit jne.) ja viranomaisten tekstit (mm. tiedotteet, 
pöytäkirjat, raportit). Lähdeaineistona on runsaasti muitakin tekstejä, muun muassa tutki-
musjulkaisuja sekä yhdistysten ja säätiöiden toimintaan liittyviä uutisia ja raportteja. So-
siaalisessa mediassa esiintyvää keskustelua en käytä ensisijaisena lähteenä. Esitän lähteet 
alaviitteinä, jotka toimivat samalla linkkeinä.



2

Aineiston keräämiseen olen käyttänyt sähköisen viestinnän seurantaan tarkoitettuja työka-
luja. Hakukoneita olen käyttänyt paikoitellen, lähinnä täydentävässä tarkoituksessa. Olen 
kerännyt aineistoa jonkin verran myös käsin sellaisesta verkkomediasta, johon seuran-
tatyökalua ei voi käyttää.

Kielipolitiikan aihepiiriin liittyvää dataa on verkossa runsaasti. Paljoudesta saa käsityksen, 
kun mainitsen, että pelkästään verkkolehdistä (uutismediasta) kertyneitä lähteitä on pitkälti 
toista tuhatta. Erotettuani kaikesta raakadatasta käsiteltäviin teemoihin liittyvät keskeiset 
esiintymät aineisto keveni 500–600 lähteeseen.

Medialähteitä (esim. Ylen verkkosivut ja sanomalehtien verkkolehdet) on aineistossa eni-
ten. Ne toteuttavat kahta tehtävää. Ensinnäkin olen löytänyt mediateksteistä keskustelun-
aiheita, joita olen harkintani mukaan ottanut käsittelyyn. Toisekseen olen voinut syventää 
mediatekstien perusteella yleisesti tiedossa olevan aiheen käsittelyä ja tuoda siihen uusia 
näkökulmia (esim. hallituksen ruotsin kielen kokeilu).

Samaa aihetta käsitellään useissa medioissa. Mediateksti poikii mediatekstejä. Tiedo-
tusvälineet lainailevat topiikkeja ja saavat ideoita juttuihinsa toisiltaan. Mediatalojen 
yhteistoimitukset tuottavat tekstejä, joita voidaan julkaista useassa paikassa, jopa täysin 
identtisessä muodossa. Aiheesta esiintyy toisintoja, joissa kaikissa on tosiasiassa sama 
sisältö. Olen koettanut hallita tällaista aineiston moninaisuutta karsimalla samaa teemaa 
käsitteleviä mediaesiintymiä melko reippain ottein. Linkitän viitteitä runsaasti silloin, kun 
arvioin siitä olevan hyötyä aiheen käsittelyssä. Verkkoteksteissä on usein linkin takana yhä 
uusia linkkejä. Lukija voi lähteä seuraamaan niitä mielenkiintonsa mukaan.

Kiintoisa pohdinnanaihe on kirjoittelun määrän perusteella syntyvä tietyn teeman ”media-
näkyvyys”.  Tässä käytetyt menetelmät eivät salli syventyä tähän aiheeseen, mutta pienten 
kielten näkökulmasta voi nostaa esiin yhden havainnon. Koska aineiston keruussa käytetty 
seurantatyökalu kohdistaa hakunsa aina samaan mediajoukkoon, esiintymien määrän pe-
rusteella voi arvioida varovasti sitä, kuinka paljon kieli saa huomiota mediassa. Saamen 
kielistä kirjoitettiin selvästi eniten. Viittomakieliä käsittelevien mediajuttujen määrä kohosi 
noin puoleen ja karjalan kieltä käsittelevien juttujen määrä noin kolmannekseen saamen 
kielistä kirjoitettujen juttujen määrään verrattuna. Romanikieltä ei käsitellä mediassa juuri 
ollenkaan. 

Tekstin laji?
 
Mikä on Kielipolitiikan vuosi 2018 -julkaisun tekstilaji? Olen luokittanut työni katsauk-
seksi, mikä viittaa siihen, että teksti toimii lyhyenä ja tiiviinä yleisesityksenä kielipolitiikan 
tapahtumiin.

Leipätekstin määrän olen pitänyt tarkoituksellisesti varsin niukkana. Kartan laajaa ja seik-
kaperäistä lähteiden referointia, mikä näkyy muun muassa niin, että lyhykäiseen tekstin 
osaan voi olla linkitettynä kymmeniä lähteitä. Pyrin etenkin laajojen teemojen käsitte-
lyssä luomaan yhtenäisen juonen, niin että asiasta voi saada olennaiset tiedot perehtymättä 
lähteisiin. Vältän tekstissäni pitkiä yhteenvetoja.
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Katsaus toimii toisaalta tiedon lähteenä, toisaalta taas virikkeenä. Tekstin tarjoaman 
näkökulman lisäksi lukija voi syventyä aiheeseen tarkastelemalla alkuperäisiä lähteitä. 
Katsaus palvellee myös – tai ehkä varsinkin – lukijaa, joka tahtoo pysähtyä pohdiskele-
maan käsiteltävää teemaa kielen aseman kannalta. Kannustan lukijaa availemaan linkkejä 
ja tekemään uusia löytöjä! 
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SUOMEN KIELI
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Englannin käyttö huolettaa − tai sitten ei

Englannin kielen käyttö lisääntyy ja käyttöala laajenee kaiken aikaa. Asennoituminen englan-
nin kielen käytön laajenemiseen vaihtelee. Osaa se huolettaa, osaa taas ei. Janne Saarikiven 
esseistinen teos Suomen kieli ja mieli herätti keskustelua suomen kielen tilasta ja asemasta. 
Kaksi linkkiä kirja-arvioihin.1,2

Vuoden 2017 kielipolitiikan katsaus3 nosti esiin sen (s. 2), että keskustelu englannin kielestä 
on polarisoitunutta. Näkökannat englannin kielen käytön laajenemiseen esimerkiksi palve-
luissa etääntyvät toisistaan, ja ääripäiden näkökulmat myös hallitsevat keskustelua. Sa-
mantyyppisiä havaintoja voi tehdä myös katsausvuodesta 2018. Pari kolme näytettä.

Englanti tyhmentää kansaa!

Historioitsija Teemu Keskisarja4 arvelee englannin kielen tyhmentävän kansaa. Keskisarjalla 
on omien sanojensa mukaan intohimoinen suhde suomen kielen ilmaisuvoimaan. Sanoilla 
ja sanavalinnoilla on väliä, varsinkin kun viimeistelee kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven 
elämäkertaa. Keskisarja on käyttänyt teoksen kieliasun hiomiseen runsaasti aikaa tavoittee-
naan löytää vahvempia verbejä, ilmaisevampia adjektiiveja ja parempia lauseita. Faktojen 
kerääminen arkistosta on hänen mielestään helppoa kielellisen ilmaisun viimeistelyyn verrat-
tuna. Suomi pursuaa nyansseja, ja siihen verrattuna palveluenglanti tyhmentää meitä kaikilla 
arjen tasoilla.

Englanti joka paikkaan!

Konsulttiyhtiö MDI aloitti ”englanti asiointikieleksi” -tyyliset kampanjat katsausvuonna. 
Se julkaisi 9.1.2018 selvityksen Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn vahvista-
misesta.5,6 Julkaisua ”Kaupunkipolitiikan tiekartta IV” seuraten pääkaupunkiseutu etenee 
”kaupunkien mestarien liigaan”.

Raportin (s. 50) mukaan Helsingin seutu tarvitsee ”kansainvälistymisloikan”, joka vahvistaa 
alueen vetovoimaa ja tunnettuutta. Raportin kielipoliittinen näkökulma on seuraavanlainen:

Panostetaan seudun kansainvälisen vetovoiman ja tunnettuuden vahvistamiseen. 
Parannetaan yritysten edellytyksiä houkutella kansainvälisiä osaajia tekemällä 
englannin kielestä metropolialueella virallinen asiointikieli ja sujuvoittamalla 
sijoittumispalveluja entisestään. Samalla Helsingin seudun yrityksiä on sitoutet-
tava kansainvälistymään ja helpottamaan ulkomaisten opiskelijoiden ja osaajien 
työllistymistä.

1   https://agricolaverkko.fi/review/puhetta-kielesta-ja-kaikesta-sen-ymparilla/, 21.11.2018
2   https://agricolaverkko.fi/review/rakkaudesta-suomen-kieleen/, 14.2.2019
3   https://www.kotus.fi/files/5947/Kielipolitiikan_vuosi_2017_Matti_Rasanen.pdf 
4   https://yle.fi/uutiset/3-10181717, 29.4.2018
5   http://www.mdi.fi/content/uploads/2018/01/kaupunkienmestarienliigaan.pdf, 9.1.2018
6   https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005519699.html, 11.1.2018

https://agricolaverkko.fi/review/puhetta-kielesta-ja-kaikesta-sen-ymparilla/
https://agricolaverkko.fi/review/rakkaudesta-suomen-kieleen/
https://www.kotus.fi/files/5947/Kielipolitiikan_vuosi_2017_Matti_Rasanen.pdf
https://yle.fi/uutiset/3-10181717
http://www.mdi.fi/content/uploads/2018/01/kaupunkienmestarienliigaan.pdf
https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005519699.html
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Konsulttiyhtiö muotoili Uudenmaan metropolialuetta koskevan kärkihankkeen: Englannin 
kielestä tehdään metropolialueella virallinen ja helppokäyttöinen hallintokieli.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK liittyi kuoroon syksyllä. Miten Suomen vetovoimaa lisätään, 
jotta ulkomainen pääoma  ja  työvoima alkavat soljua maahamme? Vastaus: kielen avulla − 
siis englannin kielen. Tämä selvisi Elinkeinoelämän keskusliiton selvityksestä, jonka se tilasi 
viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtajalta Mikael Jungnerilta.7

Selvityksen8 mukaan Suomesta saataisiin vetovoimaisempi muun muassa niin, että englan-
nista tehdään palvelukieli (s. 18, ehdotus 21). Kunta saisi päättää siitä, valitseeko se englan-
nin palvelukielivalikoimaansa. Palvelukieli tarkoittaisi oikeutta saada palvelua englanniksi 
ja oikeutta käyttää työssään englantia. Englanninkielisten palveluiden mitoituksessa otettai-
siin huomioon kunnassa asuvien maahanmuuttajien määrä. Suomen kielen lautakunnan kan-
nanotto ja EK:n tilaama selvitys osuivat ajallisesti lähekkäin, mikä tarjosi lehdistölle9,10 oivan 
kontrastointipinnan kahden kovin erilaisen näkemyksen välille.

Mikael Jungnerin lausunnot suomen kielestä ovat puhuttaneet aiemminkin. Vuonna 2016 hän 
vaati11 oppitekoista suomen kielen rakenteen yksinkertaistamista, niin että kielestä tulisi hel-
pommin hallittava sekä puhujille että tietokoneelle. Samassa yhteydessä puheenparteen levisi 
ilmaus kielitaakka.12 Se alkoi tarkoittaa haittaa, joka aiheutuu yhteisöille tai yksilöille niiden 
käyttämästä (pienestä) kielestä, jota käytetään suppealla alueella. Paradoksaalisesti suomen 
kieli on Suomen kielitaakka!

Edellä kuvatut selvitykset sisältävät kielen statukseen liittyviä termejä ja niistä muodostettuja 
ilmauksia. Pelkistän tekstien kielipoliittiset pääteesit:

englannin kieli metropolialueen viralliseksi asiointikieleksi
englannin kieli metropolialueen viralliseksi ja helppokäyttöiseksi hallintokieleksi
englannin kielestä palvelukieli.

Asiointikieli, hallintokieli, palvelukieli? Sanat viittaavat eri asioihin, minkä tähden on vaikea 
saada selkoa, mitä selvityksissä tarkoitetaan konkreettisesti. Selvää on vain, että ne pyrkivät 
kasvattamaan englannin kielen käyttöalaa viranomaistoiminnassa.

7   https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005881713.html, 29.10.2018
8   https://ek.fi/wp-content/uploads/EK_Paras-Suomi_31-ehdotusta-Suomen-vetovoiman-lisaamiseksi_EK_kommen-
tit_29.10.pdf 
9   https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/181ffb98-0c67-4513-801c-27927069a27c, 30.10.2018
10   https://www.hbl.fi/artikel/gor-engelskan-till-officiellt-servicesprak/, 29.10.2018
11  https://www.talouselama.fi/uutiset/mikael-jungner-ehdottaa-valtavia-muutoksia-kielioppiin-suomen-kieli-on-taak-
ka-kielitieteilijat-kummissaan/0da0298e-b03c-3b89-a4cb-16a369a814ab, 12.12.2016
12  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mikael-jungner-ehdottaa-radikaaleja-muutoksia-suomen-kieleen-asiantuntijoilta-tay-
styrmays/6209024, 12.12.2016

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005881713.html
https://ek.fi/wp-content/uploads/EK_Paras-Suomi_31-ehdotusta-Suomen-vetovoiman-lisaamiseksi_EK_kommentit_29.10.pdf
https://ek.fi/wp-content/uploads/EK_Paras-Suomi_31-ehdotusta-Suomen-vetovoiman-lisaamiseksi_EK_kommentit_29.10.pdf
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/181ffb98-0c67-4513-801c-27927069a27c
https://www.hbl.fi/artikel/gor-engelskan-till-officiellt-servicesprak/
https://www.talouselama.fi/uutiset/mikael-jungner-ehdottaa-valtavia-muutoksia-kielioppiin-suomen-kieli-on-taakka-kielitieteilijat-kummissaan/0da0298e-b03c-3b89-a4cb-16a369a814ab
https://www.talouselama.fi/uutiset/mikael-jungner-ehdottaa-valtavia-muutoksia-kielioppiin-suomen-kieli-on-taakka-kielitieteilijat-kummissaan/0da0298e-b03c-3b89-a4cb-16a369a814ab
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mikael-jungner-ehdottaa-radikaaleja-muutoksia-suomen-kieleen-asiantuntijoilta-taystyrmays/6209024
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mikael-jungner-ehdottaa-radikaaleja-muutoksia-suomen-kieleen-asiantuntijoilta-taystyrmays/6209024
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Pohdintoja − rinnakkaiskielisyyttä vai ainoastaan englantia?

Haitallista suomalaisessa kontekstissa on puhetilanteiden ja käyttöalojen täydellinen englan-
ninkielistyminen, ei englannin kielen käyttö sinänsä. Suomi ei tietenkään hyödy kategorisista 
englannin kielen ”käyttökielloista”. Tärkeää olisi löytää kielenkäyttötilanteittain ratkaisuja, 
jotka antaisivat tilaa sekä kansalliskielille että muille kielille.

Viranomaisten toiminta kaipaa monikielisiä käytänteitä ja tilanteista rinnakkaiskielisyyttä. 
Palveluissa hyödynnetään vain vähän puhujan reseptiivistä kielitaitoa, kielen ymmärtämistä. 
Keskustelukäytäntömme tekevät hallaa suomenoppijoille. Kielen vaihtaminen englanniksi 
esimerkiksi silloin, kun muuten suomenkielisessä seurassa on yksi kieleemme harjaantuva, 
on kohtelias karhunpalvelus. Jos puhuja tarvitsee vain ajoittaista tukea suomen kielen ym-
märtämisessä, (vertais)tulkkaus on parempi vaihtoehto kuin kielenvaihto.

Entäpä englannin käytön hyödyt? Kaivoin esiin julkaisun13 viidentoista vuoden takaa, suomi−
englanti-keskustelun ”ensimmäiseltä kierrokselta”. Englannin kielen professori Irma Taavit-
sainen valottaa siinä englannin kielen käytön etuja tiedemaailmassa. Teksti voisi olla eiliseltä 
päivältä; perustelut eivät ole muuttuneet miksikään. Lainaan tähän artikkelin loppukappaleen 
(s. 17−18) kokonaisuudessaan. Jätän pohdiskelun lukijan huomaan:

Kiteytyneiden konventioiden edut 

Englanti tieteen erikoiskielenä on kiistelty ja ajankohtainen. Aihetta pohditaan sekä 
englantia puhuvassa maailmassa että laajemmin. Suomessakin aiheesta käydään jatku-
vaa keskustelua.

Toisaalta voidaan ajatella, että tieteen erikoiskielen vahvojen konventioiden etuna on, 
että fraaseihin kiteytettyä kieltä oppii englantia vieraana kielenä käyttäväkin kirjoit-
tamaan lähes syntyperäisen tavoin. Ainesosat toistuvat eikä luovuudelle ole juuri sijaa. 
Kun kerran oppii tyylin ja tutkimusartikkelin rakenteen, on niitä helppo soveltaa myös 
seuraavissa tilaisuuksissa. Tätä näkökulmaa eivät äidinkieliset englanninpuhujat koros-
ta, mutta meillä englantia vieraana kielenä käyttävässä maassa ymmärretään käytännön 
puoli. 

Opiskelijalle kielitaidon kartuttaminen ja oman alansa terminologian opettelu ovat olen-
nainen kehittymisvaihe noviisista asiantuntijaksi. Tieteen kieleen ”sosiaalistuminen” 
onkin useilla aloilla opiskelijoiden välttämätön iso urakka. On opittava lukemaan oman 
alan julkaisuja ja hahmottamaan niiden rakenne siten, että informaatio löytyy nopeasti; 
on osattava itse esittää tietoaan ja tuloksiaan julkaisuissa tai seminaareissa; on oltava 
valmis kannanottoihin, keskusteluun, toisten puheenvuorojen ydinten tajuamiseen, kor-
rektiin vastaamiseen ja oman puheenvuoron käyttöön. 

Konventiot, kielen vakiintuneet muotoseikat, auttavat viestin välityksessä sekä kirjoitta-
jaa tai puhujaa että lukijaa tai kuulijaa asettamalla tekstin viitekehykseensä ja tarjoamal-
la tulkinnan avaimen. Nykymaailmassa tieteen lingua franca palvelee maailmanlaajuista 
tiedeyhteisöä, ja tältä kannalta tarkasteltuna voidaan tasaveroisuuden nimissä konventi-
oiden selkeyttä pitää hyvänä. Tieteen erikoiskielenä englanti alkaa olla jo niin konven-
tioihinsa kiteytynyttä ja arkipäivästä irtaantunutta, että äidinkielistenkin on opeteltava 
se vieraan kielen lailla. Tämä on sinänsä demokraattista. Tilanne alkaa tältä kannalta 
ajatellen yllättävästi muistuttaa latinan valtakautta, jolloin kukaan ei puhunut latinaa 
äidinkielenään siinä muodossa kun se oli kirjoitettu.

13   https://journal.fi/tt/article/view/57004 

https://journal.fi/tt/article/view/57004
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Lopuksi ajatusleikki. Harvoin tulee miettineeksi kontrafaktuaalista historian kulkua: miltä 
kielitilanteemme näyttäisi, jos asiat olisivat menneet toisin? Minkälainen maamme olisi, jos 
emme puhuisi suomea? Kulttuurievoluutio synnyttää kielen, mutta valtaapitävät vaikuttavat 
sen elinmahdollisuuksiin. Jos Suomi olisi jäänyt Ruotsin yhteyteen, puhuttaisiinko suomen 
kieltä enää ainakaan virallisena kielenä?14

Suomen kielen lautakunnan kannanotto 
kielipoliittisen ohjelman laatimiseksi

Suomen kielen lautakunta julkaisi kielipoliittisen kannanoton 26.10.2018.15  Lautakunnan 
mukaan englannin kielen käyttöalan laajentuminen uhkaa kansalliskieltemme suomen ja ruot-
sin asemaa. Lautakunta pitää välttämättömänä, että valtiovalta ryhtyy pikaisesti laatimaan 
kokonaisvaltaista kansallista kielipoliittista ohjelmaa. Ohjelmassa tulisi käsitellä seuraavan-
laisia teemoja:

• kansalliskielten käyttöalan kaventuminen
• yhteiskunnan toimintaa vaikeuttava yleiskielen hallinnan heikkeneminen
• suomalaisen kieliyhteisön jäseneksi pääsyn kynnys ja
• vähemmistökielten ja maahan tulleiden oman äidinkielen opetus.

Vanhan kertausta

Ajatus kansallisesta kielipoliittisesta ohjelmasta on esitetty ennenkin. Kannanotossa muistu-
tettiin siitä, että Kotimaisten kielten keskus (silloinen Kotimaisten kielten tutkimuskeskus) 
julkaisi jo vuonna 2009 Suomen kielen tulevaisuus -nimisen kielipoliittisen toimintaohjel-
man.16,17 Ohjelman pääsuositus (s. 9) oli, että ”Suomen valtio asettaa työryhmän laatimaan 
kielipoliittista ohjelmaa, joka ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon Suomessa käytettävät 
kielet”.18 Suomen kielen lautakunta ja tutkijat ovat julkaissut kannanottoja suomen asemasta 
tieteen ja yliopistokoulutuksen kielenä pitkin 2000-lukua.19,20,21,22

14   https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/05/17/mita-kielta-me-puhuisimme-jos-emme-suomea, 17.5.20218
15   https://www.kotus.fi/ohjeet/suomen_kielen_lautakunnan_suosituksia/kannanotot/suomi_tarvitsee_pikaisesti_kansal-
lisen_kielipoliittisen_ohjelman 
16   http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk7/suomen_kielen_tulevaisuus_kotus_verkkojulkaisuja_7.pdf
17   https://www.kielikello.fi/-/suomen-kielen-tulevaisuus 
18   ks. myös https://www.kielikello.fi/-/suomen-kielen-tulevaisuus-on-jokaisen-asia 
19   https://www.kotus.fi/ohjeet/suomen_kielen_lautakunnan_suosituksia/kannanotot/suomen_kielen_asema_tieteen_kiele-
na 
20   https://www.kotus.fi/ohjeet/suomen_kielen_lautakunnan_suosituksia/kannanotot/vetoomus_suomen_kielen_aseman_
turvaamiseksi_tieteen_ja_korkeimman_opetuksen_kielena 
21   https://journal.fi/tt/article/view/1756/1598 
22   https://journal.fi/tt/article/view/2498 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/05/17/mita-kielta-me-puhuisimme-jos-emme-suomea
https://www.kotus.fi/ohjeet/suomen_kielen_lautakunnan_suosituksia/kannanotot/suomi_tarvitsee_pikaisesti_kansallisen_kielipoliittisen_ohjelman
https://www.kotus.fi/ohjeet/suomen_kielen_lautakunnan_suosituksia/kannanotot/suomi_tarvitsee_pikaisesti_kansallisen_kielipoliittisen_ohjelman
http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk7/suomen_kielen_tulevaisuus_kotus_verkkojulkaisuja_7.pdf
https://www.kielikello.fi/-/suomen-kielen-tulevaisuus
https://www.kielikello.fi/-/suomen-kielen-tulevaisuus-on-jokaisen-asia
https://www.kotus.fi/ohjeet/suomen_kielen_lautakunnan_suosituksia/kannanotot/suomen_kielen_asema_tieteen_kielena
https://www.kotus.fi/ohjeet/suomen_kielen_lautakunnan_suosituksia/kannanotot/suomen_kielen_asema_tieteen_kielena
https://www.kotus.fi/ohjeet/suomen_kielen_lautakunnan_suosituksia/kannanotot/vetoomus_suomen_kielen_aseman_turvaamiseksi_tieteen_ja_korkeimman_opetuksen_kielena
https://www.kotus.fi/ohjeet/suomen_kielen_lautakunnan_suosituksia/kannanotot/vetoomus_suomen_kielen_aseman_turvaamiseksi_tieteen_ja_korkeimman_opetuksen_kielena
https://journal.fi/tt/article/view/1756/1598
https://journal.fi/tt/article/view/2498
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Valtaisa mediahuomio

Kannanottoa uutisoitiin mediassa23,24,25,26,27,28,29,30 laajalti heti sen julkaisupäivänä, ja se alkoi 
poikia heti myös muita31,32,33,34,35,36,37,38lehtijuttuja. Kulttuuriministeri Sampo Terho ilmoit-
ti ottavansa kielipoliittisen ohjelman laatimisen puheeksi hallituksessa.39 Huoli kansal-
liskielten asemasta nousi otsikoihin myös Helsingin Sanomien40 lasten uutisten toimituksessa. 
Iltalehti41 repäisi pisimmälle: Suomesta on hyvää vauhtia tulossa ”Yhdysvaltain 51. osaval-
tio”, jonka pääkieli on Bad English. Kotimaisten kielten keskuksen ruotsin kielen lautakunta42 
asettui kannattamaan kielipoliittisen ohjelman laatimista, ja asiaa käsiteltiin myös ruotsinkie-
lisessä43,44,45 lehdistössä. 

Uutispölyn laskeuduttua palattiin kymmenen vuoden takaiseen keskusteluun: suomen 
kielen lautakunnan kannanotossa esitetty hätähuuto suomen kielen puolesta näytti jäävän 
vaille poliittisten toimijoiden vastakaikua.46 Kansainvälisen kääntäjien päivän47 seminaarissa 
− kuukautta ennen suomen kielen lautakunnan kannanoton julkaisemista − kaipailtiin ammat-
tilaisten yhteistyötä Suomen kielipoliittisten linjausten laatimiseksi.

Suomen kielen lautakunnan kannanotto synnytti tuoreeltaan myös vastareaktioita. 
Ravintola-ala ehätti kertomaan, että ongelma on pikemmin liian kovat vaatimukset suomen 
kielessä kuin englannin kielen käyttö.48 Suomen kielen lautakunnan kannanottoa käytettiin 

23   https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005877448.html, 26.10.2018
24   https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2494489, 26.10.2018
25   https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/198833, 26.10.2018
26   https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Suomen-kielen-asemaa-uhkaa-nopea-heikkeneminen-varoittaa-suomen-kie-
len-lautakunta/1275453, 26.10.2018
27   https://www.hbl.fi/artikel/finska-spraknamnden-orolig-for-nationalsprakens-status-engelskan-vinner-terrang-i-arbetsli-
vet-och/, 26.10.2018
28   https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/262869-varoitus-suomen-kielen-asemasta-kotus-vakava-uhka-kahden-vuosisa-
dan-tyo-uhkaa 
29   https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/lautakunta-suomen-kielen-asemaa-uhkaa-nopea-heikkeneminen-palvelun-saami-
nen-ei-enaa-itsestaanselvyyss/7133810#gs.7=qiNLs, 26.10.2018
30   https://yle.fi/uutiset/3-10476774, 26.10.2018
31   https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005878152.html, 26.10.2018
32   https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005878518.html, 27.10.2018
33   https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005879292.html, 28.10.2018
34   https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005880314.html, 28.10.2018
35   https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005882671.html, 31.10.2018
36   https://www.savonsanomat.fi/paakirjoitukset/Suomen-kieli-ja-lukutaito-kehittyv%C3%A4t-yhdess%C3%A4/1278054, 
1.11.2018
37   https://www.journalisti.fi/artikkelit/2018/14/kieli-alkeet/, 30.11.2018
38   http://www.acatiimi.fi/8_2018/16.php, 8/2018
39   https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005878075.html, 26.10.2018
40   https://www.hs.fi/lastenuutiset/art-2000005884692.html, 2.11.2018
41   https://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/a/972f54c2-3542-42e5-a9a6-f6d67823be44, 4.11.2018
42   https://www.hbl.fi/artikel/sprakstrategi-behovs/, 7.11.208
43   https://www.hbl.fi/artikel/finska-spraknamnden-orolig-for-nationalsprakens-status-engelskan-vinner-terrang-i-arbetsli-
vet-och/, 26.10.2018
44   https://www.hbl.fi/artikel/hs-kulturminister-terho-ar-framfor-allt-oroad-for-det-finska-spraket/, 26.10.2018
45   https://www.hbl.fi/artikel/radda-nationalspraken/, 30.10.2018
46   https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005931218.html, 14.12.2018
47   http://www.terminfo.fi/sisalto/paakirjoitus-nakokulmia-kielipolitiikkaan-541.html 
48   https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005877853.html, 26.10.2018

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005877448.html
https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2494489
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/198833
https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Suomen-kielen-asemaa-uhkaa-nopea-heikkeneminen-varoittaa-suomen-kielen-lautakunta/1275453
https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Suomen-kielen-asemaa-uhkaa-nopea-heikkeneminen-varoittaa-suomen-kielen-lautakunta/1275453
https://www.hbl.fi/artikel/finska-spraknamnden-orolig-for-nationalsprakens-status-engelskan-vinner-terrang-i-arbetslivet-och/
https://www.hbl.fi/artikel/finska-spraknamnden-orolig-for-nationalsprakens-status-engelskan-vinner-terrang-i-arbetslivet-och/
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/262869-varoitus-suomen-kielen-asemasta-kotus-vakava-uhka-kahden-vuosisadan-tyo-uhkaa
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/262869-varoitus-suomen-kielen-asemasta-kotus-vakava-uhka-kahden-vuosisadan-tyo-uhkaa
https://yle.fi/uutiset/3-10476774
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005878152.html
https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005878518.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005879292.html
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005880314.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005882671.html
https://www.savonsanomat.fi/paakirjoitukset/Suomen-kieli-ja-lukutaito-kehittyv%C3%A4t-yhdess%C3%A4/1278054
https://www.journalisti.fi/artikkelit/2018/14/kieli-alkeet/
http://www.acatiimi.fi/8_2018/16.php
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005878075.html
https://www.hs.fi/lastenuutiset/art-2000005884692.html
https://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/a/972f54c2-3542-42e5-a9a6-f6d67823be44
https://www.hbl.fi/artikel/sprakstrategi-behovs/
https://www.hbl.fi/artikel/finska-spraknamnden-orolig-for-nationalsprakens-status-engelskan-vinner-terrang-i-arbetslivet-och/
https://www.hbl.fi/artikel/finska-spraknamnden-orolig-for-nationalsprakens-status-engelskan-vinner-terrang-i-arbetslivet-och/
https://www.hbl.fi/artikel/hs-kulturminister-terho-ar-framfor-allt-oroad-for-det-finska-spraket/
https://www.hbl.fi/artikel/radda-nationalspraken/
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005931218.html
http://www.terminfo.fi/sisalto/paakirjoitus-nakokulmia-kielipolitiikkaan-541.html
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myös argumenttina yksikielisen Suomen49puolesta, niin että suomen kieli nimetään ”yhtei-
skuntaa kannattelevaksi yhteiseksi kieleksi”.

Professori Jaakko Hämeen-Anttila50 toi tuoreen näkökulman aiheeseen. Hän esitti, ettei 
suomen kielen asema ole pelkästään ”tunnekysymys”. Kieliä tarvitaan toki eri käyttötar-
koituksiin, mutta englannin kielen liian vahva asema Suomessa pelaisi niiden pussiin, joille 
yhteiskunnan eriytyminen ja luokkayhteiskunta ovat suorastaan tavoite.

Entäs sitten?

Eduskuntakausi päättyy ja hallitusvalta vaihtuu keväällä 2019. Suomen kielen lautakunta 
esitti kannanotossaan, ”että valtiovalta ryhtyy pikaisesti toimiin kokonaisvaltaisen kansal-
lisen kielipoliittisen ohjelman laatimiseksi.” Lausuma poikii liudan kysymyksiä, joihin olisi 
löydettävä vastauksia, ennen kuin ohjelman laatiminen voi alkaa. 

Ensinnäkin mikä on valtiovallan rooli? Tarkoittakoon valtiovalta tässä yhteydessä halli-
tusta sekä ministeriöiden ja niiden alaorganisaatioiden virkakuntaa. Valtiovalta voi toteuttaa 
ohjelman periaatteessa kahdella tapaa: hallituksen käynnistämänä työnä tai sitten (yleisestä 
tarpeesta syntyvänä) virkatyönä. Jäljempi vaihtoehto ei asian luonteen vuoksi tulle kyseeseen, 
joten jäljelle jää ensimmäinen. Tällöin kielipoliittisen ohjelman pitäisi olla hallituksen asialis-
tassa. Kielipoliittisen ohjelman päätyminen hallitusohjelmaan ei poista suunnitteluun liittyviä 
kysymyksiä. Näytteeksi muutama (listaa voi helposti jatkaa):

• Mikä on kielipoliittisen ohjelman sisällön rajaus ja toteuttamistapa?
• Mitä kielipolitiikan lohkoja ohjelma sisältää?
• Mitä kieliä se sisältää?
• Muuttaako ohjelma (pyrkiikö ohjelma muuttamaan) kielilainsäädäntöä?
• Onko ohjelmalla vaikutuksia kielellisiin oikeuksiin?
• Rajoittuuko ohjelma käsittelemään julkista valtaa ja viranomaistoimintaa?

Oikeusministeriö järjesti seminaarin ”Suomen kieli muuttuvassa Suomessa” 21.3.2019. 
Suomen kielen professori Tiina Onikki-Rantajääskö esitti siellä puheenvuorossaan, että 
yhteiskuntamme tarvitsee kokonaisvaltaisen Monikielisen Suomen kielistrategian. Se laadit-
taisiin asiantuntijatyönä, mutta kuitenkin niin, että työllä olisi yhteys valtiovallan päätök-
sentekoon. Pohjatyönä laadittaisiin kokoava kartoitus, jonka perusteella varsinainen strate-
giahanke voitaisiin suunnitella. Tämä voisi olla harkinnanarvoinen etenemistapa. 

49   https://www.ilkka.fi/mielipide/yleisolta/lukijoilta-suomen-kielen-puolesta-1.2803234, 25.11.2018
50   https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005888308.html, 5.11.2018

https://www.ilkka.fi/mielipide/yleisolta/lukijoilta-suomen-kielen-puolesta-1.2803234
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005888308.html
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Englanninkielinen ylioppilastutkinto

Pääministeri Juha Sipilän hallitus valmisteli englanninkielistä ylioppilastutkintoa osana luki-
olain uudistamista. Englanninkielinen ylioppilastutkinto kiinnosti kansaa ja mediaa, ja se 
herätti vilkkaan ajatustenvaihdon.51,52,53,54,55,56,57,58 Näkökantoja esitettiin odotuksenmukaisesti 
hankkeen puolesta ja hanketta vastaan.

Hallitus vei uuden lukiolain eduskuntaan 15.11.2018, ja lakiehdotuksessa oli tuolloin säännös 
englanninkielisestä ylioppilastutkinnosta. Eduskunta hyväksyi 2.2.2019 lain, josta tuo sään-
nös oli poistettu. Kuinka tähän tultiin? Valotan seuraavaksi englanninkielisen ylioppilastut-
kinnon vaiheita sen syntyhetkistä loppukäänteisiin.

Tausta

Koulutusviennin tiekartta

Keskustelu ylioppilastutkinnon sisällöstä käynnistyi keväällä 2016, jolloin (15.3.2016) ope-
tus- ja kulttuuriministeriö julkaisi ”Koulutusviennin tiekartta 2016–2019”-raportin59. Lukio-
koulutuksen kehittämistä koskeva osa on käsiteltävä kokonaan, sillä se taustoittaa jäljempää 
keskustelua englanninkielisestä ylioppilastutkinnosta (s. 18):

Tunnistetut lukiokoulutuksen kehittämistarpeet liittyvät pääasiassa tilauskoulu-
tuksen järjestämiseen ja IB-tutkinnon rooliin. Tämänhetkinen kysyntä painottuu 
etenkin ulkomailta tulevien nuorten urheilijoiden kouluttautumiseen. Esillä on 
ollut mahdollisuus tilauskoulutuksen järjestämiseen, jolloin koulutuksen tuot-
taja ja tilaaja sopisivat lähinnä lukiotasoisesta koulutuskokonaisuudesta, jonka 
sisältö ja annettavat todistukset olisivat sopimusperusteisia. Koulutus ei olisi 
suomalaisen lukiokoulutuksen lainsäädännön, valtionosuuksien, opetussuun-
nitelmien tai muiden lukiosäännösten ja suomalaisen koulujärjestelmän mu-
kaista. Lukiokoulutuksessa koulutusviennin ratkaistavia kysymyksiä ovat mm. 
säännökset, jotka määrittelevät opiskelijaksi ottoa, opetuksen maksuttomuut-
ta, opetuskieltä, todistuksenanto-oikeutta ja valtionosuusjärjestelmää. Näistä 
viimeksi mainittu on rajoittanut sitä, että koulutus ei saa nykyisellään tuottaa 
voittoa (lisäarvoa) koulutuksen järjestäjälle. 

Samoin esille on noussut myös suomalaisen lukiokoulutuksen ja koko tutkin-
non myyminen. Lukion oppimäärän päätteeksi järjestettävä ylioppilastutkinto 

51   https://www.hs.fi/paivanlehti/08012018/art-2000005516189.html, 8.1.2018
52   https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005819799.html, 8.9.2018
53   https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005831090.html, 18.9.2018
54   https://www.hs.fi/paivanlehti/03102018/art-2000005849585.html, 3.10.2018
55   https://www.hs.fi/paivanlehti/12102018/art-2000005860509.html, 12.10.2018
56   https://www.suomenmaa.fi/neo/NeoProxy.dll?app=NeoDirect&com=6/962/356456/21fcd1c97c, 30.3.2018
57   https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005881080.html, 29.10.2018
58   https://www.hs.fi/paivanlehti/02112018/art-2000005885269.html, 2.11.2018
59   http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74852 
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on säädetty kansalliseksi tutkinnoksi, joka toteutetaan kansallisilla kielillä. 
Ylioppilastutkinnon kehittäminen kansainväliseksi tutkinnoksi edellyttäisi asian 
laajempaa selvittämistä ja mahdollista tutkinnon kansainvälisen kysynnän ar-
viointia. Muun muassa sähköinen tutkintokoejärjestelmä ja toimintamallit ovat 
houkuttelevia vientituotteita. Sen edelleen tuotteistamisen haasteena on toteut-
taa se myös yrityslähtöisenä tuotteena.

Vieraskielisen lukiokoulutuksen kehittäminen Suomessa yhdistyy raportissa ”tilauskoulutuk-
sen järjestämiseen”, jonka ”kysyntä painottuu etenkin ulkomailta tulevien nuorten urheili-
joiden kouluttamiseen” Suomessa. Tämä lukiokoulutus ei kuitenkaan olisi suomalaisen kou-
lujärjestelmän mukaista, vaan sillä olisi muun muassa eri opetussuunnitelma (mahdollisesti 
IB-tutkinnon mukainen). 

Koulutusvientiin tai ”myyntiin” tarkoitettu (suomalainen) lukiokoulutus ja sen mukainen 
ylioppilastutkinto pidettiin erillään kansallisesta tutkinnosta. Raportissa todetaan, että ”yliop-
pilastutkinnon kehittäminen kansainväliseksi tutkinnoksi edellyttäisi asian laajempaa selvit-
tämistä ja mahdollista tutkinnon kansainvälisen kysynnän arviointia”. Keskustelu englan-
ninkielisestä ylioppilastutkinnosta suomalaisen lukion päättökokeena loistaa poissaolollaan.

Gaudeamus igitur − ylioppilastutkinnon kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti laajan työryhmän pohtimaan ylioppilastutkintoa 9.6.2016.  
Ryhmä koostui 17 opetusalan asiantuntijasta, ja sitä pyydettiin selvittämään ylioppilastut-
kinnon kehittämistarpeet ja esittämään tarvittavat toimenpide-ehdotukset. Työryhmä julkaisi 
raporttinsa Gaudeamus igitur − ylioppilastutkinnon kehittäminen 18.4.2017.60 

Raportin luku 5.3 käsittelee ylioppilastutkintoa koulutusvientiin tarkoitettuna tuotteena. Työ-
ryhmä esitti, että koulutusvienti voisi perustua kahteen vaihtoehtoon: 

a) ylioppilastutkinnon rakennetaan kansainväliseksi tutkinnoksi, mikä   
 edellyttäisi myös kansainvälisen opetussuunnitelman rakentamista tai 
b) nykyinen ylioppilastutkinto järjestetään englannin kielellä.

Vaihtoehto b sivuaa myös kansallista koulutusta, ja niinpä luvussa käsitellään lyhyesti englan-
ninkielistä ylioppilastutkintoa kansallisen lukiokoulutuksen päättökokeena. Työryhmä päätyi 
siihen, ettei se pidä tätä vaihtoehtoa tarpeellisena (s. 58):

Nykyisen ylioppilastutkinnon järjestämistä englanninkielellä kokeiltiin pienessä 
mittakaavassa 1990-luvulla. Silloin arvioitiin, ettei sille ole tarvetta ja kansallinen 
tutkinto tulee järjestää kansallisilla kielillä. Vaikka yhteiskunnallinen tilanne on 
muuttunut 15 vuoden takaisesta tilanteesta ja maahanmuuttajien määrä on aiem-
paa suurempi, työryhmä ei pitänyt tutkinnon järjestämistä englanninkielellä 
tarkoituksenmukaisena. Maahanmuuttajien vahvin kieli ei ole yleensä englan-
ti vaan jokin muu kieli. Jatko-opintojen ja työelämän edellyttämän kielitaidon 
harjaantuminen tarvitsee suomi/ruotsi toisena kielenä opintojen lisäksi myös

60   http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79746 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79746
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altistumista näille kielille myös muiden aineiden opinnoissa. Tutkinnon laatimi
nen ja arvostelu englanninkielellä voisi tuottaa pienestä kokelasmäärästä joht-
uen lisäkustannuksia myös kokelaiden pääjoukolla, mitä ei pidetty tällöin tar-
koituksenmukaisena. 

Työryhmä  sitä  vastoin  ehdotti  (s.  37−38),  että  kokeen  tausta-aineistoihin  sisältyvää mate-
riaalia voisi olla monikielistä ja sitä voitaisiin esittää eri kielillä, muun muassa englannik-
si. Ylioppilastutkinnon materiaalit käännetään tällä hetkellä suomeksi suomenkielistä koetta 
suorittaville ja ruotsiksi ruotsinkielistä koetta suorittaville.

Hallituksen puoliväliriihi ja lukioselvitys

Hallitus  julkaisi  puoliväliriihessään  28.4.2017  vuosia  2017−2019  koskevan  toimintasuun-
nitelman.61 Sen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää lukiokoulutuksen uudistuk-
sen, jonka tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa (s. 12):

Hallitus käynnistää lukiokoulutuksen uudistuksen. Tavoitteena on lisätä lukiok-
oulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoi-
suuden antavana koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimis-
tuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle. 
Yksilöllisemmät ja joustavammat opintopolut, niiden vaatima ohjaus ja tuki, 
oppiainerajat ylittävät opinnot ja korkeakouluyhteistyö ovat keskeisiä keino-
ja tavoitteen saavuttamiseksi.  Työssä otetaan huomioon ylioppilastutkinnon 
uudistuksesta tehty työryhmäesitys.  Hallituksen esitys lukiolain uudistamisek-
si valmistellaan annettavaksi eduskunnalle keväällä 2018. Lukiouudistuksen 
valmistelussa huomioidaan muun muassa ylioppilastutkinnon uudistuksesta te-
hty työryhmäesitys.

Viimeisessä virkkeessä mainitaan, että valmistelussa otetaan huomioon ylioppilastutkinnon 
uudistamista selvittäneen työryhmän esitys (siis muun muassa se, ettei englanninkielinen 
ylioppilastutkinto ole tarpeellinen kansallisen lukiokoulutuksen päättökokeena). Opetus- ja 
kulttuuriministeriö julkaisi puoliväliriihen jatkoksi ministeriön sisäisenä virkamiestyönä laa-
ditun lukioselvityksen62 21.11.2017. Selvityksen sisältö ja tavoitetta kuvataan näin (s. 3): 

Tämä lukioselvitys on koottu eri tutkimuksista, selvityksistä ja raporteista, jois-
sa on esitelty lukiokoulutuksen nykytilaa ja siihen kohdistuvia kehittämis-
tai muutostarpeita.  Lukioselvitys toimii taustana opetus- ja kulttuuriministeriön 
lukiokoulutuksen uudistamiselle ja se on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön 
virkamiestyönä. Asiantuntijoina ovat olleet Sirkku Kupiainen Helsingin ylio-
piston Koulutuksen arviointikeskuksesta ja Katariina Salmela-Aro Helsingin 
yliopistosta.

Lukioselvityksen luku 3.2 käsittelee ylioppilastutkinnon kehittämistä. Kehittämiskohtee-
na ei mainita englanninkielistä ylioppilastutkintoa. Luvussa 2.5 tarkastellaan vieraskielis-
ten ja maahanmuuttajataustaisten niveltymistä lukio-opintoihin, mutta tarkastelu kohdentuu 

61   https://vnk.fi/documents/10616/4610410/Toimintasuunnitelma+H_5_2017+280417.pdf 
62   https://minedu.fi/documents/1410845/5394394/LUKIOSELVITYS_21_11_2017.pdf/4f173bb6-ed57-4047-9506-
4c50d0647d19, 

https://vnk.fi/documents/10616/4610410/Toimintasuunnitelma+H_5_2017+280417.pdf
https://minedu.fi/documents/1410845/5394394/LUKIOSELVITYS_21_11_2017.pdf/4f173bb6-ed57-4047-9506-4c50d0647d19
https://minedu.fi/documents/1410845/5394394/LUKIOSELVITYS_21_11_2017.pdf/4f173bb6-ed57-4047-9506-4c50d0647d19
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S2-opintoihin, ei suinkaan englanninkieliseen opetukseen ja ylioppilastutkintoon.

Summa summarum asiantuntijatyönä ja virkavalmistelussa syntyneissä selvityksissä kansal-
lisen lukiokoulutuksen päättökokeena suoritettava englanninkielinen ylioppilastutkinto ei ole 
ollut ajankohtainen keskustelunaihe. 

Talent Boost teki englanninkielisestä ylioppilastutkinnosta tarpeellisen

Vuodenvaihteen  2017−2018  tietämillä  kaikki  muuttui!  Poliittisessa  diskurssissa  alettiin 
yhtäkkiä rummuttaa englanninkielisen ylioppilastutkinnon tarpeellisuutta. Opetus- ja kult-
tuuriministeriö julkaisi tiedotteen63 joulukuun lopussa 2017. Sen mukaan englanninkielisen 
ylioppilastutkinnon suunnittelu käynnistetään osana tekeillä olevaa lukiouudistusta. Mieli-
pidekirjoittelu64 englanninkielisen ylioppilastutkinnon puolesta käynnistyi saman tien. Mistä 
muutos?

Pääministeri Juha Sipilän hallitus päätti puoliväliriihessä keväällä 2017 käynnistää hallinnon-
alojen yhteisen Talent Boost65 – Kasvua kansainvälisistä osaajista -toimenpideohjelman. Idea 
englanninkielisen koulutuksen äkkilisäyksestä englanninkielisine ylioppilastutkintoineen pe-
rustui tähän ohjelmaan.

Ohjelman keskeisenä tavoitteena oli houkutella ulkomaisia työntekijöitä (”kansainvälisiä 
osaajia”66) Suomeen. Tavoitteesta tehtiin suora päätelmä: Suomi tarvitsee lisää kunnallista 
englanninkielistä koulutusta kansainvälisten osaajien houkuttamiseksi. Opetusministeri San-
ni Grahn-Laasonen toteaa tiedotteessaan näin:

−  Tarvitsemme  lisää  kansainvälisiä  kouluja  ja  päiväkoteja.  Koulutusmain-
eemme pitää kääntää vahvuudeksi osaajien houkuttelussa. Perheenjäsenten kou-
lutusmahdollisuudet voivat olla yksi ratkaiseva tekijä rekrytointihetkellä.

Opetusministeri nimitti rehtori Harri Rinta-ahon ja dosentti Kati Mikkolan asiainselvittäjik-
si pohtimaan englanninkielisen ylioppilastutkinnon toteuttamista ja sen kustannuksia. Tämä 
tapahtui samassa yhteydessä, kun tiedote englanninkielisen ylioppilastutkinnon suunnit-
telusta julkaistiin 22.12.2017. Vauhdikkaasti laadittu Selvitys suomalaisen ylioppilastutkin-
non järjestämisestä englannin kielellä67 luovutettiin opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle 
9.3.2018. Sen keskeiset päätelmät voi tiivistää seuraavasti:

63   https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ylioppilastutkinto-voitava-suorittaa-myos-englanniksi, 22.12.2017
64   https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005483006.html, 
65   https://tem.fi/talent-boost 
66   Kansainvälisen osaajan määritelmä (https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-talent-boostista): Kansainvälinen osaaja 
on maahanmuuttaja tai suomalainen paluumuuttaja, jolla on korkeaa osaamista, kansainvälistä kokemusta ja asiantunte-
musta sekä verkostoja, jotka voivat tuoda lisäarvoa elinkeinoelämälle. Kansainvälinen osaaja voi olla esimerkiksi ulkomaa-
lainen opiskelija, tutkija, ekspatti, puolisona Suomeen muuttanut tai paluumuuttaja. Maahantulon syyllä ei ole merkitystä. 
Myös humanitaarisista syistä Suomeen muuttanut voi olla kansainvälinen osaaja.
67   http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160633

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ylioppilastutkinto-voitava-suorittaa-myos-englanniksi
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005483006.html
https://tem.fi/talent-boost
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-talent-boostista
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160633
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• Englanninkielinen ylioppilastutkinto edellyttää käytännössä englanninkiel-
istä lukiokoulutusta, sillä tutkinnon suorittaminen sidotaan ensisijaisesti op-
etuskieleen.

• Mahdollisuus suorittaa englanninkielinen ylioppilastutkinto turvataan tiet-
yin ehdoin myös muille kuin englanninkieliset lukio-opinnot suorittaneille. 

• Englanninkieliseen ylioppilastutkintoon sisältyy vähintään yksi kotimaisen 
kielen koe, mutta vieraskielisille kokelaille (äidinkieli muu kuin suomi, 
ruotsi tai saame) esitetään nykyisestä poikkeavaa äidinkielen ja kotimaisten 
kielten koetta.

• Tutkinnon rakenne ja koevalikoima vastaavat suomen- ja ruotsinkielistä tut-
kintoa.

• Ylioppilastutkinto suoritetaan yhdellä tutkintokielellä. 
• Englanninkielisen tutkinnon aiheuttamat lisäkulut katetaan valtion budjetis-

ta. 
• Englanninkielisellä ylioppilastutkinto vahvistaa ylioppilastutkintomme 

kansainvälistä asemaa ja tukee suomalaista koulutusvientiä.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain muuttamisesta 
lähetettiin lausuntokierrokselle68 21.6.2018. Lausuntoja69,70 jätettiin yhteensä 109 kappaletta 
(lausuntopalveluun 84 ja paperisena 25). Englanninkielistä ylioppilastutkintoa käsiteltiin 58 
lausunnossa. 

Selvästi myönteinen suhtautuminen englanninkieliseen ylioppilastutkintoon tuli esiin 25 
lausunnossa (”Englanninkielisen ylioppilastutkinnon sisällyttämistä lakiluonnokseen pide-
tään erityisen  tervetulleena”, ”Möjligheten att  avlägga studentexamen även på engelska är 
en positiv nyhet som stöder internationaliseringen”). Useimmat lausunnonantajat esittivät 
vastaavanlaisia lyhyitä, kannustuksenluonteisia kommentteja.

Varauksellinen tai varauksin myönteinen kanta näkyi 11 lausunnossa (”Englanninkielisen tut-
kinnon toteuttamiselle ei ole esteitä, kunhan varmistetaan, että se kohdistuu englanninkielellä 
opintonsa suorittaneisiin eikä heikennä kansalliskielten asemaa”; ”Tämä [englanninkieli-
nen ylioppilastutkinto] olisi järkevä uudistus mikäli on olemassa muutakin englanninkieli-
stä lukiokoulutusta kuin IB-lukiot”). Lausunnoissa esitettyjen varausten laatu luonnollisesti 
vaihteli kovin.

Englanninkielistä ylioppilastutkintoa käsiteltiin 16 lausunnossa niin, ettei lausunnonantajan 
kanta käy suoraan ilmi tekstistä. Näihin sisältyy muun muassa muutos- ja tarkennusehdo-
tuksia mahdollista sääntelyä varten (”6 §:ssä on kirjattava selkeästi näkyviin, että englan-
ninkieliseksi katsotaan vain koulutus, jota antavan koulun järjestämisluvassa on mainittu 
opetuskielenä myös englanti”; ”Englanninkielisestä ylioppilastutkinnosta ei saa tulla sellaista, 
että se pakottaa koulutuksen järjestäjää järjestämään lukiokoulutusta (muu kuin IB) englannin
kielellä, vaan englanninkielinen kansallinen yo-tutkinto on suunnattu pääosin muille kuin 
suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuville. Englanninkielisen yo-tutkinnon tuleminen ei 
saa siten nostaa ylläpitäjän kustannuksia. Jos kustannuksia tulee, on ne huomioitava valtion-
osuusjärjestelmässä.”). 

68   https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005728720.html, 21.6.2018
69   https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=9e6e52a6-ea67-4cd7-882a-aa807214bbc1 
70   https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM027:00/2018 

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005728720.html
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=9e6e52a6-ea67-4cd7-882a-aa807214bbc1
https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM027:00/2018
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Selvästi kielteinen kanta esitettiin 6 lausunnossa (”…Näillä perusteilla englanninkielisen 
ylioppilastutkinnon suoritusmahdollisuus tulisi poistaa eduskunnalle annettavasta hallituksen 
esityksestä”). Näiden lausunnonantajien mukaan englanninkielisen ylioppilastutkinnon valm-
istelusta (lakiesityksen tarkoittamalla tavalla) pitäisi luopua.

Nostettakoon esiin pari yksityiskohtaa lausunnonantajien jakautumisesta äsken kuvattuihin 
ryhmiin. Englanninkieliseen ylioppilastutkintoon selvästi myönteisesti suhtautuneiden jouk-
ko oli melko kirjava. Siihen sisältyi muun muassa ammattijärjestöjä (Akava, EK, SAK), iso-
ja kaupunkeja (Espoo, Lappeenranta, Tampere) ja yhdistyksiä (Suomen Lukiolaisten Liitto, 
Suomen ylioppilaskuntien liitto ry, Suomen Yrittäjät ry). Selvästi kielteistä kantaa edustaneet 
olivat vallankin kielen ammattilaisia (mm. Kotimaisten kielten keskus, Suomen englanninop-
ettajat ry, Äidinkielen opettajain liitto ry).

Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan71,7215.11.2018, että se antaa eduskunnalle hallituksen 
esityksen laiksi ylioppilastutkinnosta (Hallituksen esitys HE 235/2018 vp: HE laeiksi yliop-
pilastutkinnosta ja lukiolain 1 ja 6 §:n muuttamisesta). Englanninkielistä ylioppilastutkintoa 
koskeva säännös (6 § Oikeus englanninkielisen ylioppilastutkinnon suorittamiseen) esitettiin 
lakiesityksessä täsmälleen samassa muodossa kuin lausuntokierrokselle lähteneessä luonnok-
sessa siitä huolimatta, että lausunnoissa kritisoitiin pykälätekstin epämääräisyyttä (”suorittaa 
lukiokoulutus pääosin englannin kielellä”) ja rehtorille annettavia oikeuksia kielitaidon ar-
vioijana:

6 § Oikeus englanninkielisen ylioppilastutkinnon suorittamiseen 

Englanninkielisen ylioppilastutkinnon voi suorittaa opiskelija, joka suorittaa 
lukiokoulutuksen oppimäärää tai ammatillista perustutkintoa pääosin englannin 
kielellä sekä henkilö, joka on suorittanut 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun tutkin-
non tai koulutuksen pääosin englannin kielellä. 

Rehtorin päätöksellä englanninkielisen ylioppilastutkinnon voi erityisestä 
syystä suorittaa myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö, jolla muutoin 
voidaan katsoa olevan riittävät kielelliset edellytykset englanninkielisen tutkin-
non suorittamiseen.

71   https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f805ebc5d, 15.11.2018
72   https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005900536.html, 15.11.2018

https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f805ebc5d
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005900536.html
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Tilannetta juuri ennen ylioppilastutkintolain uudistamista on tar-
kasteltava hieman. Eduskunta hyväksyi uuden lukiolain73,74 10.8.2018. 
Lukiolaki mahdollistaa sen, että englanninkielisiä lukioita voi perustaa 
sen mukaan, kuin opetus- ja kulttuuriministeriö vain järjestämislupia 
myöntää (pykälät 3 ja 14). Samassa yhteydessä hyväksytty ylioppilas-
tutkinnon järjestämislaki75 toki määrittelee ylioppilastutkinnon kielik-
si suomen ja ruotsin koulun opetuskielen mukaan, minkä ymmärtää, 
olihan englanninkielinen ylioppilastutkinto vasta valmisteilla. Englan-
ninkielisen ylioppilastutkinnon mahdollistava sääntely käynnistet-
tiin toden teolla heti, kun englanninkielisen lukiokoulutuksen mah-
dollistava laki tuli voimaan. 

Siis: ensin kuntiin englanninkielisiä lukioita, sitten englanninkieli-
nen ylioppilastutkinto. Kun lukiolaki mahdollisti kunnallisen englan-
ninkielisen lukion perustamisen ja mahdollisuus englanninkieliseen 
ylioppilastutkintoon alkoi orastaa, se pani heti vauhtia kaupunkeihin.76

Pykälän perustuslaillisuudesta epäselvyys, esitys uuteen 
harkintaan

Eduskunnan sivistysvaliokunta käsitteli lukiolakia marraskuulta 2018. Valiokunnan pöytäkir-
jojen perusteella on pääteltävissä, että englanninkielisestä ylioppilastutkinnosta on käyty 
vilkasta keskustelua. Sivistysvaliokunta jätti mietintönsä 1.2.2019 (Valiokunnan mietintö 
SiVM 15/2018 vp — HE 235/2018 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ylioppilastut-
kinnosta ja lukiolain 1 ja 6 §:n muuttamisesta). ”Englanninkielinen ylioppilastutkinto tyssäsi 
eduskunnan sivistysvaliokuntaan”, totesi maan suurin päivälehti. 77

Valiokunta päätyi mietinnössään78 siihen, että englanninkielisestä ylioppilastutkinnosta 
luovutaan osana nyt käsiteltävän lain uudistamista. Se piti sääntelyä puutteellisena, minkä 
tähden englanninkielistä ylioppilastutkintoa koskevasta esityksestä tulee luopua. 

Valiokunnan mietinnön yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, ettei englannin-
kielistä ylioppilastutkintoa koskeva sääntely välttämättä ole perustuslain mukainen. Epäi-
ly kohdistui erityisesti säännösehdotuksen toiseen momenttiin (ks. pykäläehdotus yllä). 
Sivistysvaliokunnan mukaan lainkohdasta tarvitaan perustuslakivaliokunnan arvio, jota 
kiireinen perustuslakivaliokunta ei ehdi antaa vaalikeväänä 2019. Sivistysvaliokunta piti 
tarkoituksenmukaisena ratkaisuna sitä, että esityksestä poistetaan englanninkielistä ylioppi-
lastutkintoa koskevat säännösehdotukset, jotta lakiesitys voi edetä eduskunnan käsittelyyn 
keväällä 2019.

73   https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=lukiola-
ki#L3P14 
74   https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_41+2018.aspx 
75   https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180715 
76   https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005834294.html, 20.9.2018
77   https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005986867.html, 2.2.2019
78   https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/SiVM_15+2018.aspx, 1.2.2019

+

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_41+2018.aspx
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180715
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005834294.html
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005986867.html
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/SiVM_15+2018.aspx
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Sivistysvaliokunnan päätösehdotuksena esitettiin, että eduskunta hyväksyy hallituksen esi-
tyksen muutettuna. Valiokunnan muutosehdotukseksi tuli, että englanninkielistä ylioppilastut-
kintoa koskeva 6. pykälä poistetaan lakiesityksestä. Valiokunnan päätösehdotukseen sisältyi 
kolme lausumaa, jotka se esitti eduskunnan hyväksyttäväksi. Yksi valiokunnan lausumista 
koski englanninkielistä ylioppilastutkintoa:

Eduskunta edellyttää, että hallitus harkitsee uuden esityksen tekemistä englan-
ninkielisen ylioppilastutkinnon järjestämisen ja suorittamisen mahdollista-
miseksi. Esityksessä tulee ottaa huomioon kansalliskielten asema ja perustuslain 
vaatimukset.

Eduskunta hyväksyi lain ylioppilastutkinnosta79 12.2.2019. Eduskunta hyväksyi myös 
sivistysvaliokunnan lausumat, joten englanninkielinen ylioppilastutkinto jäi säätämättä. 
Eduskuntakausi päättyy kevääseen 2019. Pääministeri Juha Sipilän hallitus erosi 8.3.2019 ja 
jatkaa toimitusministeristönä vaalikauden loppuun. Lausumaehdotuksessa kaavailtua uutta 
esitystä ei tule tällä vaalikaudella.

Koulutuspalvelujen viejät80 harmittelivat tuoreeltaan sitä, että päätös jättää englanninkielinen 
ylioppilastutkinto pois uudesta ylioppilastutkintolaista vaikeuttaa koulutusvientiä. Toisaalta 
englanninkielisen ylioppilastutkinnon kariutumista81 pidettiin hyvänä asiana koulutusviennin 
kannalta. Uudessa lainvalmistelussa voidaan näet tarkastella englanninkielistä ylioppilastut-
kintoa nimenomaan koulutusviennin näkökulmasta.

Pohdintoja − englanninkielinen ylioppilastutkinto palaa kes-
kusteluun

Politiikan asiakysymykset vaihtelevat nopeasti, arvaamattomasti ja poukkoillen. Vielä vuon-
na 2017 englannin kielellä järjestettävä suomalainen ylioppilastutkinto oli asiantuntijakeskus-
teluissa ja virkavalmistelussa tuiki tuntematon asia. Tuli hallituksen puoliväliriihi ja Talent 
Boost. Poliittinen diskurssi loi äkillisen tarpeen englanninkieliselle ylioppilastutkinnolle 
suomalaisen lukion päättökokeena.

Englanninkielisestä ylioppilastutkinnosta järjestettiin kokeilu 1990-luvulla, mutta asia rauke-
si. Tällä kertaa englanninkielinen ylioppilastutkinto jäi sivistysvaliokuntaan. Keskustelu 
englanninkielisestä  ylioppilastutkinnosta  tuskin  laantuu  −  ainakaan  kovin  pitkäksi  aikaa. 
Teema palannee keskusteluun edellistä sykliä nopeammin.

Englanninkielistä lukiokoulutusta sivuava keskustelu on kielipolitiikan näkökulmasta seka-
vaa. Siinä menevät sekaisin ainakin julkisrahoitteinen kunnallinen koulutus (peruskoulutus), 
koulutusvientiin tarkoitetut sisällöt ja tutkinnot ja kansainvälisten toimijoiden tarjoama (eng-
lanninkielinen) koulutus Suomessa. Näillä kaikilla on oma tehtävänsä. Kielipoliittinenkin.

79   https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EV_242+2018.aspx, 12.2.2019
80   https://www.hs.fi/paivanlehti/16022019/art-2000006002792.html, 16.2.2019
81   https://www.hs.fi/paivanlehti/22022019/art-2000006009476.html, 22.2.2019
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Ylioppilastutkinto on kansallisen lukiokoulutuksen päättökoe. Julkisrahoitteisen, kunnallisen 
lukiokoulutuksen tärkeänä tehtävänä on vastata kokelaiden kansallisten kielten taidosta. Muil-
la koulutuksentarjoajilla ei välttämättä ole tätä roolia. Suotavaa olisi, että julkisrahoitteinen 
koulutus voisi sitoutua tempoilun sijasta tähän yksinkertaiseen kielipoliittiseen linjaukseen. 

Maahanmuuttajien suomen kielen taito

Kotouttamisessa tarjottava suomen kielen opetus

Syksyllä keskusteltiin maahanmuuttajien kotouttamisessa tarjottavasta suomen kielen ope-
tuksesta. Maahanmuuttaja ei saa kotoutumiskoulutuksessa82 riittävää kielitaitoa: tavoitellun 
kielitaidon saavutti vain kolmannes kotoutumiskoulutuksen läpikäyneistä. Ely-keskukset83 
painottavat hankinnoissaan enemmän hintaa kuin laatua, mikä paitsi alentaa yleistä koulutuk-
sen tasoa myös lisää alueellista eroja.

Maahanmuuttajien kotouttamisessa84 on pidetty ongelmana muun muassa sitä, että kieli-
kursseja ei ole eriytetty kotoutujan tarpeiden mukaan. Toisaalta kielikoulutuksen tarve85 tun-
nistetaan kunnissa hyvin. Ulkomaiset opiskelijat86 puolestaan moittivat sekä suomalaisten 
eristäytyneisyyttä että suomen kielen opetuksen tasoa. Suomen kielen opetuksen pitäisi nojata 
puhumiseen ja kielenkäyttöön arkisissa tilanteissa.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta87 kiinnitti loppuvuodesta huomiota maahanmuuttajien 
kotouttamisen tehottomuuteen. Valiokunnan mietinnössä88 tarkastellaan myös kielikoulutusta 
(erit. s. 17−21). Valiokunnan mukaan ilmi tullut huoli kielikoulutuksen laadusta on aiheel-
linen eikä kansalliskielten oppimistuloksiin voi olla tyytyväinen. Maahanmuuttajien kieli-
koulutus on tarpeen uudistaa kokonaan oppimistulosten parantamiseksi. 

Nyt jääkin enää kysymään, milloin kielen ja opetuksen asiantuntijat otetaan mukaan kotout-
tamiskoulutusten suunnitteluun!

Kotihoidon tuki jarruttaa kielen oppimista?

Kotihoidon tuki kielitaidon kehittymisen jarruna? Kotihoidon tuki ja sen määräytymispe-

82   https://www.kuntatyonantajalehti.fi/2018/5/kotoutumiskoulutus-ei-aina-takaa-kielitaitoa, 25.10.2018
83  https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/4078113/Vain+joka+kolmas+maahanmuuttaja+oppii+riittavasti+suomea++Varsinais-
Suomessa+koulutuksen+laatu+painaa+vahiten, 7.9.2018
84   https://yle.fi/uutiset/3-10449085, 14.11.2018
85   https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/710047-lisaa-tukea-kielikoulutusta-ja-yhteisollisyytta-vantaa-koettaa-pois-
taa-viiden, 10.10.2018
86   https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005690343.html, 22.5.2018
87   https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/202963, 4.12.2018
88   https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/TrVM_6+2018.pdf, mietintö julkaistiin 18.1.2019
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rusteet ovat olleet pitkään yleinen poliittinen kiistakysymys, mutta tuen uudistaminen89 yh-
distetään nyt myös maahanmuuttajien kotoutumiseen. Tilastot kertovat, että erityisesti maa-
hanmuuttajanaiset työllistyvät90,91 verkkaan. Tämä on johtanut ajatukseen, että kotihoidon 
tuki tekee kotona pysymisen ”liian houkuttelevaksi” maahanmuuttajanaisille. Kotona olemi-
nen voi hidastaa suomen kielen taidon karttumista, millä voi olla vaikutus myös kotihoidos-
sa olevien lasten suomen kielen taitoon. Maahanmuuttajanaisilla92 on vastauksia heikkoon 
työllistymiseen ja kielitaitoon. Somaliasta Suomeen 20 vuotta sitten muuttanut Maryan Jama 
tiivistää asian näin:

– Jos nainen ei ole saanut koulutusta lapsena ja nuorena ja tulee perheensä kaut-
ta Suomeen, hän on pitkään kotiäitinä. Silloin on vaikea oppia kieltä, tai saada 
töitä.

Maahanmuuttajalasten koulutuksessa kirittävää

OECD:n raportin hätkähdyttävin tieto liittyy maahanmuuttajalasten koulumenetykseen (viite 
85). Maahanmuuttajalasten heikompi koulumenestys on nähtävissä myös muissa OECD-mais-
sa, mutta Suomessa havaitut oppimiserot ovat suurimmat, joita tavataan läntisissä teollisuus-
maissa. Esimerkiksi matematiikassa maahanmuuttajien  lapset  ovat OECD:n mukaan  lähes 
kaksi vuotta jäljessä verrattuna suomalaisten vanhempien lapsiin. 

Maahanmuuttajalapsille tarjotaan perusopetukseen valmistavaa opetusta93 (valmo) yleensä 
yhden lukuvuoden verran. Valmistava opetus on tarkoitettu oppivelvollisuusikäisille maahan 
muuttaneille lapsille ja nuorille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei vielä riitä esi- tai 
perusopetuksen seuraamiseen. Toisaalta opetus edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja 
kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Kokemukset valmistavasta opetuksesta ovat olleet 
rohkaisevia, jos kohta siirtyminen valmosta yleisopetuksen ei aina ole pulmatonta.

Vieraskielisten oppilaiden määrä on kasvanut kouluissamme nopeasti 2000-luvulla. Opetta-
jien94 mukaan vajavainen suomen kielen taito haittaa maahanmuuttajataustaisten lasten kou-
lunkäyntiä eniten. Vieraskieliset lapset osallistuvat keskimäärin vähemmän varhaiskasvatuk-
seen: heitä hoidetaan kotihoidon tuella kotona.

Kuulemme usein toteamuksen ”suomi on vaikea kieli”. Klisee? On esimerkkejä siitä, että 
suomen kielen voi oppia nopeasti. Suomeen tullut saksalainen vapaaehtoistyöntekijä95 oppi 

89   https://www.talouselama.fi/uutiset/oecdn-mukaan-suomen-kotihoidon-tuki-heikentaa-naisten-tyomarkkina-ase-
maa-ja-silla-on-vaikutusta-myos-maahanmuuttajalasten-kotoutumiseen/ca32544c-e475-3657-878f-74a53250cc9f, 5.9.2018
90   OECD (2018), Working Together: Skills and Labour Market Integration of Immigrants and their Children in Finland, 
OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264305250-en. 5.9.2018
91   https://yle.fi/uutiset/3-10387279, 5.9.2018
92   https://yle.fi/uutiset/3-10480850, 30.10.2018
93   https://www.opettaja.fi/tyossa/valmo-opetuksessa-maahan-muuttanut-kirii-valmiudet-perusopetukseen-lukuvuodes-
sa-aika-on-opettajan-ja-oppilaan-yhteinen-vihollinen/, 7.9.2018
94   https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005860349.html, 11.10.2018
95   https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/vapaaehtoistyontekijaksi-saksasta-suomeen-puolessa-vuodes-
sa-suomen-kieli-haltuun.html, 27.4.2018
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https://www.talouselama.fi/uutiset/oecdn-mukaan-suomen-kotihoidon-tuki-heikentaa-naisten-tyomarkkina-asemaa-ja-silla-on-vaikutusta-myos-maahanmuuttajalasten-kotoutumiseen/ca32544c-e475-3657-878f-74a53250cc9f
https://doi.org/10.1787/9789264305250-en
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https://yle.fi/uutiset/3-10480850
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https://www.opettaja.fi/tyossa/valmo-opetuksessa-maahan-muuttanut-kirii-valmiudet-perusopetukseen-lukuvuodessa-aika-on-opettajan-ja-oppilaan-yhteinen-vihollinen/
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005860349.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/vapaaehtoistyontekijaksi-saksasta-suomeen-puolessa-vuodessa-suomen-kieli-haltuun.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/vapaaehtoistyontekijaksi-saksasta-suomeen-puolessa-vuodessa-suomen-kieli-haltuun.html
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suomen puolessa vuodessa. Nuorukainen on opiskellut vapaaehtoistyönsä lisäksi suomea ”pa-
rina iltana viikossa”. Onko kielenopetuksessa menty merta edemmäs kalaan? Kielen omak-
suu helpoiten aidossa ympäristössä, aidossa kommunikatiivisessa tilanteessa. Ja silloin tällöin 
mausteeksi kielioppia.

Suomi haaskaa maahanmuuttajien osaamista

Suomi haaskaa maahanmuuttajien osaamista. Koulutettujen maahanmuuttajien96 ammattitaito 
tunnistetaan huonosti. Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien suhteellinen osuus on suurem-
pi kuin kantaväestön, mutta tästä huolimatta maahanmuuttajataustaiset tekevät koulutustaan 
ja osaamistaan vastaamatonta työtä. Syyt vallitsevaan tilanteeseen ovat moninaiset, mutta 
keskeinen syy heikkoon työllistymiseen on mitä ilmeisimmin riittämätön suomen tai ruotsin 
kielen taito.

Erikoistutkija Pasi Saukkosen97 mukaan ulkomaalaistaustaiset tekevät töitä, joihin he ovat 
ylikoulutettuja: korkeakoulutetut esimerkiksi ajavat bussia. Ammattiosaamista vastaamat-
toman työn tekeminen voi toimia tilapäisratkaisuna muttei välttämättä motivoi ajan oloon. 
Toisaalta ”sisäänpääsyammateissa”98 saa kontakteja suomalaisiin ja oppii lisää kieltä.

Urareitti-hankkeessa99 etsittiin malleja muun muassa korkeasti koulutettujen maahanmuutta-
jien kielikoulutukseen. Korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden kielitaidon kehittämi-
nen on avainasemassa; kieli on suorastaan portti ammattiin (s. 129−137). Lääkäriliiton sel-
vityksessä100 taas havaittiin, että lääkärien epävarmuus ja omat pelot ovat suurimpia esteitä 
ulkomaalaistaustaisten lääkärien työllistymiselle Suomessa.

Kaksi asiaa tiedämme nyt varmasti. Ensinnäkin jotta maahanmuuttajataustainen lapsi voisi 
käydä koulua, opiskella ja sittemmin työllistyä, tarvitaan nykyistä laadukkaampaa kielikou-
lutusta. Toiseksi jotta aikuisena maahan muuttanut voisi työllistyä koulutuksensa mukaiseen 
ammattiin, tarvitaan nykyistä laadukkaampaa kielikoulutusta. 

96  https://www.sttinfo.fi/tiedote/koulutetut-maahanmuuttajat-vahvistavat-suomen-taloutta-ja-hyvinvointia?publisher-
Id=26487429&releaseId=69845338, 29.10.2018
97   https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3983065-suomi-haaskaa-maahanmuuttajien-osaamista-moni-maahanmuuttaja-al-
ityollistetty, 31.10.2018
98   https://www.kuntatyonantajalehti.fi/2018/5/suomi-ei-houkuttele-osaajia, 24.10.2018
99   https://www.theseus.fi/handle/10024/152387 
100   https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/pelot-ja-epavarmuus-jarruttavat-ulkomaalaistaustaisten-laakarien-tyol-
listymista/, 22.5.2018
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Suomi akateemisena kielenä

Suomen kielen hiipuva käyttö akateemisissa opinnoissa ja julkaisuissa on puhuttanut koko 
2000-luvun. Vähittäisen kehityksen voi huomata, mutta suuntaa on vaikea kääntää, vaikka 
tahtoa olisi. Hyvät neuvot ovat kalliit tässäkin asiassa.

Suomessa suoritettavien akateemisten opintojen kieli on merkittävä yhteiskuntapoliitti-
nen kysymys. Kyselytutkimuksen101 mukaan puolet korkeakoulujen ulkomaalaisista tutkinto-
opiskelijoista suunnittelee jäävänsä Suomeen. Varsinkin tänne pysyvästi jäävä ryhmä tarvit-
see laadukasta opetusta kansalliskielessä, tyypillisesti suomessa. Tämä unohtuu liian usein 
keskusteluissa yliopistojen opetuskielestä.

Englanninkieliset maisteriohjelmat lisääntyneet

Tilastot puhuvat sen puolesta, että englannin kielen käyttö yliopisto-opinnoissa on lisään-
tynyt merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Havainnollistavan esimerkin tar-
joaa Helsingin yliopiston englanninkielisten maisteriohjelmien määrän muutos kymmenen 
viime vuoden ajalta. Vuonna 2009 julkaistun kielipoliittisen ohjelman102 laskelmien mukaan 
(s. 109−111) Helsingin yliopisto tarjosi vuonna 2008 kaikkiaan 24 englanninkielistä maisteri-
ohjelmaa. Taulukosta 1 havaitaan, että englanninkielisten maisteriohjelmien määrä on miltei 
kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa. Englanninkieliset maisteriohjelmat ovat keskit-
tyneet luonnontieteellisille aloille (nelisenkymmentä ohjelmaa). Tilanne on sikäli muuttuma-
ton, että maisteriohjelmia oli eniten luonnontieteissä myös vuonna 2008.

Taulukko 1. Helsingin yliopiston englanninkielisten maisteriohjelmien lukumäärä tiedekunnittain vuonna 2019. 
Lähde: Opintopolku.fi, luettu 1.3.2019

101   https://www.oph.fi/julkaisut/2018/faktaa_express_6a_2018 
102   http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk7/suomen_kielen_tulevaisuus_kotus_verkkojulkaisuja_7.pdf 

Tiedekunta Englanninkielisten maisteriohjelmien 
lukumäärä

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 15
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 13
Humanistinen tiedekunta 13
Bio- ja ympäristötieteiden tiedekunta 11
Lääketieteellinen tiedekunta 6
Farmasian tiedekunta 2
Kasvatustieteellinen tiedekunta 1
Oikeustieteellinen tiedekunta 1
Eläinlääketieteellinen tiedekunta 0

Yhteensä: 62
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Toisaalta maisteriohjelman ja opetuskielen (ohjauskielen) välinen suhde ei ole yksioikoinen, 
sillä ohjelman kieli ei välttämättä tarkoita opetuskieltä (ohjauskieltä). Suomen- ja ruotsinkieli-
sissä maisteriohjelmissa voi olla tarjolla kosoltikin englanninkielistä opetusta. 

Kandiohjelmiakin englanniksi

Viimeinen pidäke poistui, alusta pitäen täysillä englanniksi! Helsingin yliopiston opetuksen 
ja koulutuksen englanninkielistäminen103 eteni uuteen vaiheeseen: syksyllä 2019 matemaat-
tis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa käynnistyi englanninkielinen Bachelor’s programme 
in Science -kandiohjelma. Ohjelma kattaa kaikki eksaktit luonnontieteet, ja siitä voi jatkaa 
ainakin yhdeksään eri maisteriohjelmaan tiedekunnassa. 

Pääosa maisteriohjelmista ja kaikki tohtoriohjelmat ovat Helsingin yliopiston matemaattis-
luonnontieteellisessä tiedekunnassa tätä nykyä englanninkielisiä, mutta sitä vastoin englan-
ninkielisiä kandiohjelmia ei ole aiemmin ollut. Opiskelija voi suorittaa tutkinnot alimmasta 
korkeimpaan kokonaan englanniksi niin halutessaan. Englanninkielinen ohjelma ei korvaa 
suomen- ja ruotsinkielisiä kandiohjelmia, vaan toimii niiden ohella. Opiskelijat voivat myös 
suorittaa erikielisten ohjelmien opintoja ristiin.

Tutkimusjulkaisujen kieli

Opetuksen, opintojen ohjauksen ja koulutusohjelmien kieli ovat perustutkintoja tekeville 
tärkeitä kysymyksiä. Näihin liittyvä mutta kuitenkin erillinen kysymyksensä on akateemisten 
julkaisujen kieli. Tutkimusjulkaisujen kieleen liittyy ennen kaikkea se, onko uusinta tutki-
mustietoa saatavilla kansallisilla kielillä. Erityisen merkittävä asia on tieteenalan termistö.

Voiko Suomessa enää kirjoittaa tutkimusta suomeksi tai ruotsiksi? Kysymys ei ole enää 
retorinen. Opinnäytteen julkaisukieleen liittyvä keskustelu muuttui kärhämäksi Helsingin yli-
opistossa, sillä väittelijä104 ei saanut kirjoittaa työnsä yhteenvetoa suomeksi maatalous-metsä-
tieteellisessä tiedekunnassa. 

Helsingin Sanomissa käytiin alkukeväästä 2018 keskustelua yliopistollisten opintojen ja eri-
tyisesti tutkimusjulkaisujen105,106,107,108 109,110 kielestä. Kerta ei ole ensimmäinen, minkä tähden 
keskustelu toistaa paljolti samaa. Pari raikasta ajatustakin esitettiin. Suomeksi kirjoitetun

103   https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/luonnontieteet/matemaattis-luonnontieteellisessa-tiedekunnassa-voi-pian-opiskel-
la-kandiksi-englannin-kielella, 2.5.2018
104   https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/kieliriita-karjistyi-helsingin-yliopistossa-vaittelija-ei-saa-kirjoittaa-tyon-
sa-yhteenvetoa-suomeksi/, 16.1.2018
105   https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005510056.html, 2.1.2018
106   https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005526989.html, 17.1.2018
107   https://www.hs.fi/paivanlehti/04012018/art-2000005511599.html, 4.1.2018
108   https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005547080.html, 1.2.2018
109   https://www.hs.fi/paivanlehti/08022018/art-2000005556620.html, 8.2.2018
110   https://www.hs.fi/paivanlehti/08022018/art-2000005556614.html, 8.2.2018
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opinnäytteen111 arveltiin herättävän enemmän kiinnostusta kuin englanninkielisen. Julkaisu-
foorumin edustaja112 puolestaan kannusti tutkijoita rinnakkaiskielisyyteen.

Murregradun uusi merkitys

Kun yliopiston säännöksissä todetaan, että akateemisten opinnäytteiden kieli on suomi, on 
pidetty itsestään selvänä, että tällöin tarkoitetaan yleiskielen kielimuotoa eikä muuta vari-
eteettia. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta venytti julkaisukielen käsitettä pauk-
kuen. Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto hyväksyi pro gradu -tutkielman, joka on 
kirjoitettu murteella.113 

Päätöksen oikeellisuutta114,115,116 perusteltiin puoleen ja toiseen. Tiedekunnan päätöksen jäl-
keen nähtiin asiassa erikoinen käänne.117 Gradun kirjoittaja Jani Koskinen teki yliopiston reh-
torille kantelun dekaani Pirjo Hiidenmaan kielenkäytöstä Helsingin Sanomain julkaisemassa 
lehtiartikkelissa 21.12.2018. Koskisen mukaan Hiidenmaa oli esittänyt lehtijutussa henkilöön 
käyviä ja epäasiallisia kommentteja gradusta. Kantelun seurauksena yliopiston rehtori antoi 
Hiidenmaalle hallinnollisen moitteen. Sen perusteena oli hyvän hallinnon vastainen julkinen 
kommentointi.

Jääkö murregradu ainoaksi laatuaan? Ajoiko tiedekunta itsensä nurkkaan? Oikeudellisesta 
näkökulmasta kiintoisaa on, riittävätkö tiedekunnan päätöksen perustelut tekemään tästä gra-
dusta erityistapauksen vai avasiko tiedekunta Pandoran lippaan. Mikä suomen varieteetti tu-
lee tarkasteluun seuraavaksi?

Ruotsinsuomi

Suomi on virallinen vähemmistökieli 118,119 Ruotsissa. Siitä huolimatta, että suomen kielellä on 
virallisen vähemmistökielen asema, ruotsinsuomen käyttö on vaarassa hiipua. Suomen kielen
opettaminen kouluissa on vähentynyt ja asenteiden muutoksesta suomen kieltä kohtaan120 
on havaintoja. Ruotsissa kansallisten vähemmistökielten opetusta selvittänyt työryhmä121,122 

111   https://www.hs.fi/paivanlehti/29012018/art-2000005542355.html, 29.1.2018
112   https://www.hs.fi/paivanlehti/29012018/art-2000005542354.html, 29.1.2018
113   https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005943013.html, 21.12.2018
114   https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005949833.html, 30.12.2018
115   https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005953781.html, 4.1.2018
116   https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005956043.html, 6.1.2018
117   https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006006750.html, 19.2.2019
118   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600 
119   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-mi-
noriteter-och_sfs-2009-724 
120   https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005607471.html, 17.3.2018
121   https://www.regeringen.se/4ac2cd/contentassets/1223a145243f4c0aa25c0f3dc55b6965/sou-2017_91_webb.pdf 
122   https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005820505.html, 8.9.2018

https://www.hs.fi/paivanlehti/29012018/art-2000005542355.html
https://www.hs.fi/paivanlehti/29012018/art-2000005542354.html
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005943013.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005949833.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005953781.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005956043.html
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006006750.html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/spraklag-2009600_sfs-2009-600
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005607471.html
https://www.regeringen.se/4ac2cd/contentassets/1223a145243f4c0aa25c0f3dc55b6965/sou-2017_91_webb.pdf
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005820505.html


27

esitti, että suomen opetusta lisättäisiin kouluissa. Vähemmistökielten opetusta selvittäneen 
työryhmän raportin jälkeen suomen kielen tuntumäärät ilmeisesti kasvavat.123 Kouluope-
tuksen lisääminen mahdollisesti elvyttäisi myös suomen käyttöä ja parantaisi tosiasiallisesti 
suomen asemaa Ruotsissa. Asia ei ole merkityksetön, sillä suomen kielen erityishallintoalu-
eilla tarvitaan jatkuvasti suomen kieltä taitavia työntekijöitä. Varsinkin kesäisin124 tarve 
kasvaa.

Suomen kielen asema Ruotsissa on ruotsalaisen yhteiskunnan päätäntävallassa oleva asia. 
Toisaalta suomalaiset poliitikot125 kantavat ajoittain huolta myös Ruotsissa puhuttavasta 
suomen kielestä. Suomen kielen asema Ruotsissa on herättänyt myös kansainvälistä keskus-
telua.126

Pikku paloja

No drone zone

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi alkoi merkitä robottilennokkien eli droonien lentokielto-
alueita englanninkielisillä kieltomerkeillä Helsingissä. Katukuvaan ilmestyivät ”no drone 
zone” -kyltit kesällä 2017.127 Englanninkielinen kyltti suututti kansalaisia, ja eduskunnan 
oikeusasiamies saikin kaksi kantelua kylttien kielestä. 

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen antoi asiasta päätöksen marraskuussa 2018, mikä herätti 
myös median128, 129,130,131 kiinnostuksen. Päätöksen132 mukaan robottilennokin lentokieltoaluet-
ta osoittava kyltti ei saa olla pelkästään englanninkielinen. Lentokieltoaluetta osoittavassa 
kieltomerkissä on käytettävä merkin sijaintipaikkakunnan kielitilanteen mukaan joko suomea 
tai ruotsia taikka molempia samanaikaisesti. 

Päätös sointuu oikeusasiamiehen aiempiin päätöksiin ja linjauksiin. Alkusysäys englannin 
kielen käyttöä koskevaan periaatekeskusteluun julkishallinnon nimissä saatiin vuonna 2008.
Silloin yksityishenkilö kanteli Tampereen yliopistollisen sairaalan yksikön nimestä Stroke 
Unit. Oikeusasiamies133 päätyi kantaan, jonka mukaan englanninkielinen nimi Stroke Unit 

123   https://www.opettaja.fi/tyossa/suomen-kielen-opetus-lisaantynee-ruotsissa/, 19.10.2018
124   https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3839736/Boras+palkkaa+kesatyontekijoita+Turussa, 13.2.2018
125   https://demokraatti.fi/tuomioja-pettyi-ruotsin-sosialidemokraatteihin-on-ikavaa-todeta-etta/, 18.3.2018
126   https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/suomen-kielen-kamala-tilanne-ruotsissa-tuntuu-kuin-he-haluaisivat-tuhota-kielem-
me/6807122#gs.A1KRND1r, 13.3.2018
127   https://yle.fi/uutiset/3-10520082, 22.11.2018
128   https://yle.fi/uutiset/3-10520082, 22.11.2018
129   https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005907523.html, 22.11.2018
130   http://www.msn.com/fi-fi/uutiset/kotimaa/oikeusasiamies-pelk%c3%a4st%c3%a4%c3%a4n-englanninkieliset-lennok-
kien-kieltokyltit-ovat-laittomia-%e2%80%93-kyltin-ymm%c3%a4rrett%c3%a4vyydess%c3%a4-on-kyse-kansalaisen-oi-
keusturvasta/ar-BBPYMWK, 22.11.2018
131   http://www.lentoposti.fi/uutiset/oikeusasiamies_no_drone_zone_kylteiss_tulee_k_ytt_kansalliskieli_suomea_ja_ruot-
sia, 23.11.2018
132   https://www.oikeusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/4345/2017, 20.11.2018
133   http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?${APPL}=ereoapaa&${BASE}=ereoapaa&${THWIDS}=0.27/15
51703167_26581&${TRIPPIFE}=PDF.pdf, 21.5.2010
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viranomaisen toimintayksikön ainoana nimityksenä ei ole kielellisten oikeuksien eikä hyvää 
hallintoa koskevan sääntelyn mukainen. Sairaalan yksikön nimeksi ei sovi pelkää vieraskie-
linen nimi, vaan sen kanssa on käytettävä rinnakkain kansalliskielistä vastinetta. Oikeus-
asiamiehen kanta ilmaukseen no drone zone perustuu täten Stroke Unit -päätöksen linjauksiin.

Fomo Live

Kansalliskielten Ylen tv-kanavalla alkoi marraskuussa uusi nuorille suunnattu ajankohtais-
ohjelma, jonka nimeksi tuli Fomo Live. Ohjelman nimen ensimmäinen osa on englanninkie-
linen lyhennesana eli akronyymi, joka muodostuu ilmauksen fear of missing out ‘paitsi 
jäämisen pelko’ alkukirjaimista.

Ohjelman nimi ja sen kieli herättivät keskustelua. Yleä vaadittiin kantamaan vastuuta suomen 
kielestä. Tamperelainen journalistiikan ja viestinnän opiskelija134 puki mielipiteensä sanoiksi 
seuraavasti:

Kävin lukemassa ohjelman kuvausta Ylen sivuilta. Kuvausten mukaan radio-
hostit tapaavat ohjelmassa A-luokan staroja ja influensserit ovat kunniavieraita. 
Ohjelmaa voi mennä seuraamaan paikan päälle Speakers Corneriin. Konseptiin 
kuuluvat myös Fomo Short -lyhytvideot. Sivut kertovat myös, että on perustettu 
uusi Yle Kioski Journal.

Kaikki Fomon sekä Yle Kioski Journalin sisältö on suomenkielistä. On ko-
vin hämmentävää, miksi täysin suomenkielinen kulttuuri täytyy pukea englan-
ninkielisiin kääreisiin. Kun radiojuontaja vaihdetaan radio hostiksi, herää myös 
kysymys Ylen vastuusta suomen kielen ylläpitäjänä. Toivottavasti se kantaa 
vastuunsa jatkossa paremmin.

Yle135 vastasi kritiikkiin: ”Hyvän ja elävän kielen käyttö, vaaliminen ja ylläpito – niin suomen-, 
ruotsin- kuin saamenkielilläkin – on meille sydämen asia.” Niinpä niin.

Kieliteknologia

Suomi on pieni markkina-alue ja suomen kielen puhujia kaupallisten kieliteknologis-
ten sovellusten kannalta vähän. Puheohjaus ja puheentunnistus tekevät läpimurtoa, mutta 
suomen kielellä toimivia palveluja on niukasti. Petteri Järvinen136 toteaa kolumnissaan, että 
Microsoft on lokalisoinnin pioneeri, mutta sen tuotteet eivät vieläkään tue suomen kieltä 
puheentunnistuksessa. Cortana (Microsoftin kehittämä henkilökohtainen puheavustaja) ei ym-
märrä suomea, ja tekstin sanelu Windowsiin vaatii kikkailua. Yhtiöistä Apple ja Google ovat 
kehityksessä pisimmällä. Applen Siri ja Googlen Assistant tunnistavat auttavasti suomea, mutta
 

134   https://www.hs.fi/paivanlehti/12112018/art-2000005896050.html, 12.11.2018
135   https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/11/14/yle-vastaa-yle-edistaa-elavaa-kielta-vastuullisesti, 14.11.2018
136   https://www.tivi.fi/blogit/jos-haluamme-puheohjauksen-suomeksi-meidan-on-itse-kehitettava-teknologiaa-6722395, 
26.4.2018
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palvelun taso jää kauaksi suurista valtakielistä. Googlen puheentunnistus137 on ymmärtänyt 
suomen kieltä jo varsin pitkään, mutta se on vain yksi tarvittava osa-alue tekoälyä hyödyn-
tävän kehittyneen virtuaaliavustajan luomiseksi.

Tekoälyn käyttö palveluissa voi johtaa syrjintään, jolla on yhteys myös henkilön äidinkieleen. 
Luottoyhtiö käytti automaattista pisteytysjärjestelmää, jossa asiakkaan profilointiperusteena 
olivat asuinpaikka, sukupuoli, ikä ja kieli. Syyllistyikö luottolaitosyhtiö syrjintään, kun se oli 
evännyt asiakkaalta verkkokauppaostosten laskuluoton automaattisen profiloinnin perusteel-
la? 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu138 puuttui hakijan kohteluun ja pyysi yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvolautakuntaa tutkimaan oletetun syrjinnän. Lautakunta139 katsoi ratkaisussaan, että luotto-
yhtiön luottopäätös oli syrjivä ja että yhtiön käyttämä pisteytysjärjestelmä syrji hakijoita 
muun muassa äidinkielen ja sukupuolen mukaan.

Riittääkö suomen ilmaisuvoima?

Englanninkielisiä sanoja ja muitakin ilmauksia140,141 liitetään sujuvasti suomen kielen lo-
maan. Esitetään jopa, että muissa kielissä on sanoja, joita on vaikea korvata suomenkielisellä 
vastineella. Suomella sen sijaan on kysyntää ulkomailla: suomenkielisiä iskelmiä142 halu-
taan kääntää muille kielille, erityisesti espanjaksi ja italiaksi. Käännösiskelmien kulta-aikaa 
elettiin Suomessa 1950-luvulta aina 1990-luvulle saakka. Nykyään vieraskielisiä kappaleita 
käännetään suomen kielelle vähemmän kuin ennen, sillä iskelmän kääntämiseen liittyvä lupa-
käytäntö on hankaloitunut.

Murteet muodissa

Media ja erityisesti tv-sarjat ja elokuvat vaikuttavat ihmisten kielellisiin asenteisiin, jotka 
kohdistuvat suomen eri varieteetteihin. Murteilla on tunnetusti statuseroja. Pronomini mie on 
tätä nykyä hyvässä huudossa143 ja kaakkoismurteella myönteinen leima. Poliitikko144 arvelee, 
että nykyisin on luvallista tai peräti suotavaa puhua murteella julkisissakin yhteyksissä. Mur-
realueiden syntyä145 on tarkasteltu uudesta näkökulmasta. Luonnonolot vaikuttavat elinkei-
noihin, minkä taas arvellaan vaikuttaneen maamme murrejaon syntyyn. Elinkeinot tavallaan 
sulkivat itä-, länsi- ja pohjoismurteiden puhujat omiin piireihinsä, joissa varieteetit pääsivät 
syntymään.

137   https://teknavi.fi/elektroniikka/google-assistant-puhuu-nyt-ruotsin-jatkoksi-nyt-myos-norjaa-ja-tanskaa-tuesta-
suomen-kielelle-ei-tietoa, 12.9.2018
138   https://yle.fi/uutiset/3-10176934, 25.4.2018
139  https://www.yvtltk.fi/material/attachments/ytaltk/tiedotteet/zBoCz0PN9/YVTltk-tapausseloste-_21.3.2018-luot-
to-moniperusteinen_syrjinta-S.pdf, 21.3.2018
140   https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/09/27/suomalaiset-kayttavat-sujuvasti-vieraskielisia-sanoja-suomen-kielen-seassa, 
27.9.2018
141   https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/199427, 1.11.2018
142   https://lansi-savo.fi/uutiset/kulttuuri-ja-viihde/4499f1e0-bb77-417e-aa17-075e7e022f83, 29.10.2018
143   https://www.imatralainen.fi/artikkeli/692739-rokka-ja-putous-antsku-hahmot-ja-persoonat-vaikuttavat-murteen-tun-
nettuuteen, 10.8.2018
144   https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005772120.html, 28.7.2018
145   https://www.hs.fi/tiede/art-2000005832668.html, 19.9.2018
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https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/09/27/suomalaiset-kayttavat-sujuvasti-vieraskielisia-sanoja-suomen-kielen-seassa
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/199427
https://lansi-savo.fi/uutiset/kulttuuri-ja-viihde/4499f1e0-bb77-417e-aa17-075e7e022f83
https://www.imatralainen.fi/artikkeli/692739-rokka-ja-putous-antsku-hahmot-ja-persoonat-vaikuttavat-murteen-tunnettuuteen
https://www.imatralainen.fi/artikkeli/692739-rokka-ja-putous-antsku-hahmot-ja-persoonat-vaikuttavat-murteen-tunnettuuteen
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005772120.html
https://www.hs.fi/tiede/art-2000005832668.html
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”Opetelkaa ruotsia, juntit. Maailmankuvanne 
avautuu kummasti.”

Juha Hurmeelle ojennettiin vuoden 2017 kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto marras-
kuun lopussa 2017. Palkinnonsaajien kiitospuheet ovat olleet aiemminkin vivahteikkaita, 
mutta Hurmeen puhe oli poikkeuksellisen värikäs. Sanankäyttö ei rajoittunut korulauseisiin 
eikä kumarrellut kuvia. Puhe oli kaksikielinen; kieli vaihtui ruotsiksi puheen puolivälissä.

Hurme otti väkevästi kantaa Suomessa puhuttavan ruotsin kielen puolesta. Hän kävi puhees-
saan läpi146 suomalaisen kirjallisuuden historiaa ja luetteli puheen ruotsinkielisessä osuudes-
sa tärkeimmät opettajansa, Elmer Diktoniuksen, Gunnar Björlingin, Runar Schildtin ja Lars 
Huldénin. Kaikki mainitut ovat suomenruotsalaisia kirjailijoita.

Puheen loppuhuipennuksesta tuli lentävä lause. Sarkastiseen tyyliinsä Hurme komensi ruotsia 
osaamattomia: ”Opetelkaa ruotsia, juntit. Maailmankuvanne avautuu kummasti.” Kulttuuri-
ministeri Sampo Terho147,148 otti taiteilijan puheet raskaasti ja vaatii Hurmeelta anteeksipyyn-
töä sen vuoksi, että oli nimittänyt ruotsia osaamattomia ”junteiksi”. Hurme lausuikin149,150 
huumorin sävyttämän anteeksipyynnön. Ministeri Terhon loukkaantuminen151,152 herätti sekin 
kulttuurikeskustelua. 

Ruotsinkieliset muuttavat ulkomaille

”Korkeakoulutettu väestö muuttaa ulkomaille.” Lukija on varmaan kuullut tämänkaltaisen 
muuttoliikettä koskevan väitteen. Niin sanottu aivovienti yhdistää ulkomaille muuttavien 
ryhmää, mutta voiko ulkomaille muuttavista löytää muuta yhteistä.

Helsingin Sanomat153 kirjoitti julkaisusta, joka on jäänyt suomenkielisessä mediassa miltei 
huomiotta. Ajatuspaja Magma154 selvitti suomenruotsalaisen väestön viimeaikaista kehitystä. 
Selvityksen pääviesti on, että ruotsinkielisiä (suomenruotsalaisia) on muuttanut ulkomaille 
kiihtyvällä vauhdilla vuosina 2000−2015. Tarkastelujaksolla melkein 26 000 ruotsinkielistä 
eli noin kuusi prosenttia puheyhteisön jäsenistä muutti ulkomaille (s. 7−8). Näistä noin 17 000 
muutti Ruotsiin (s. 10). Korkeakoulutetut muodostavat edelleen muuttajien suurimman 
ryhmän, mutta uusi ryhmä on alemman koulutuksen saaneet nuoret Etelä-Suomesta (s. 29).

146   https://yle.fi/uutiset/3-9954780, 29.11.2017
147   https://yle.fi/uutiset/3-9955151, 30.11.2017
148   https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005469843.html, 29.11.2017
149   https://yle.fi/uutiset/3-9955352, 30.11.2017
150   https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005470325.html, 30.11.2017
151   https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/11/30/toivottavasti-kuulemme-anteeksipyynnon, 30.11.2017
152   https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005471366.html, 30.11.2017
153   https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005886586.html, 3.11.2018
154   http://www.magma.fi/post/2016/9/14/svensksprakiga-nylanningar-toppar-flytten-till-sverige-magma-pamflett-2-2016 

https://yle.fi/uutiset/3-9954780
https://yle.fi/uutiset/3-9955151
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005469843.html
https://yle.fi/uutiset/3-9955352
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005470325.html
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/11/30/toivottavasti-kuulemme-anteeksipyynnon
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005471366.html
https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005886586.html
http://www.magma.fi/post/2016/9/14/svensksprakiga-nylanningar-toppar-flytten-till-sverige-magma-pamflett-2-2016
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Ruotsin kielen kokeilu

Ruotsin kieli kuuluu kaikille yhteisiin oppiaineisiin peruskoulutuksessa. Pääministeri Sipilän 
hallituksen ohjelman myötä vuonna 2015 tilanne muuttui. Siihen155 kirjattiin (s. 17) halli-
tuskaudella valmisteltava hanke, jossa ”mahdollistetaan alueellinen kokeilu kielivalikoiman 
laajentamisesta eduskunnan hyväksymän ponnen mukaisesti”.

Kokeilun tausta

Hallitus alkoi valmistella ruotsin kielen valinnaista opiskelua koskevaa kokeilua156 keväällä 
2017. Kokeilun tarkoituksena oli tarjota peruskoulun toisen kotimaisen kielen opiskelun 
aloittaville oppilaille mahdollisuus opiskella vierasta kieltä toisen kotimaisen kielen sijaan 
kuudennesta vuosiluokasta alkaen. Kokeiluun osallistuvat voisivat suorittaa peruskoulun 
ilman kaikille yhteistä ruotsin kielen opiskelua. Kokeilun oli määrä alkaa syksyllä 2018.

Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti lakiesityksen lausuntokierrokselle 24.4.2017.157 Laki-
esityksestä annettiin yhteensä 59 lausuntoa, joista välittyi kokeilun herättämä ristiriitainen 
vastaanotto.158 Kahdessakymmenessä lausunnossa kokeilua vastustettiin painokkaasti. Noin 
kahdessakymmenessä lausunnossa kanta ei ollut yhtä kielteinen, mutta kokeilussa nähtiin 
monia pulmallisia kohtia muun muassa oppilaiden yhdenvertaisuuden kannalta. Ruotsinkieli-
sissä kouluissa toisen kotimaisen kielen opiskelu alkaa varhemmin kuin suomenkielisissä 
kouluissa, joten ruotsinkieliset koulut rajautuivat käytännössä kokeilun ulkopuolelle. 

Lausunnoissa kiinnitettiin lisäksi huomiota siihen, että ruotsin kielen taidon puute voi haitata 
jatko-opiskelua ja työuraa sekä eriyttää nuoria sosioekonomisen taustan perusteella. Noin 
kymmenessä lausunnossa hanketta kannatettiin, jos kohta osassa näitäkin lausuntoja nostet-
tiin esiin kokeilun ongelmakohtia. Muutamalla lausujalla ei ollut ollut asiaan kantaa.  

Hallitus asetti kokeilun tavoitteeksi kieltenopiskelun monipuolistamisen. Lausunnoissa 
arveltiin, ettei kokeilu monipuolista kieltenopiskelua eikä anna kieltenopiskelun monipuolis-
tamisesta uutta tietoa. Kokeilun ajateltiin jopa vähentävän kielten opiskelua. Myös pätevien 
kieltenopettajien saatavuudesta kannettiin huolta, tuohan kokeilu ainakin periaatteessa uusia 
kieliä alakouluun.

Kielikoulutuspoliittisesti merkittävää on, että viranomaisten näkökannat ruotsin kielen kokei-
luun vaihtelivat melkoisesti. Itä-Suomen aluehallintovirasto159 otti asiaan hyvin myönteisen 
kannan, kun taas isot kaupungit suhtautuivat kokeiluun varauksellisesti. Näkökantojen erot 
olivat paitsi viranomaiskohtaisia myös alueellisia.

155   https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Ratkaisujen+Suomi_FI_YHDISTETTY_netti.pdf 
156   https://www.kotus.fi/files/5947/Kielipolitiikan_vuosi_2017_Matti_Rasanen.pdf 
157   https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/toisen-kotimaisen-kielen-vapaaehtoisen-opiskelun-mahdollista-
va-lakimuutos-lausunnoille 
158   https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM021:00/2017 
159   https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/It%C3%A4-Suomen-aluehallintovirasto-kannattaa-kielikokeilua-ruotsin-tilal-
la-voisi-opiskella-muutakin/997207, 6.6.2017

https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Ratkaisujen+Suomi_FI_YHDISTETTY_netti.pdf
https://www.kotus.fi/files/5947/Kielipolitiikan_vuosi_2017_Matti_Rasanen.pdf
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/toisen-kotimaisen-kielen-vapaaehtoisen-opiskelun-mahdollistava-lakimuutos-lausunnoille
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/toisen-kotimaisen-kielen-vapaaehtoisen-opiskelun-mahdollistava-lakimuutos-lausunnoille
https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM021:00/2017
https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/It%C3%A4-Suomen-aluehallintovirasto-kannattaa-kielikokeilua-ruotsin-tilalla-voisi-opiskella-muutakin/997207
https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/It%C3%A4-Suomen-aluehallintovirasto-kannattaa-kielikokeilua-ruotsin-tilalla-voisi-opiskella-muutakin/997207


35

Ruotsin kielen kokeilun alkutahdit lyötiin ennen pääministeri Sipilän 
hallitusta. Eduskuntaan jätettiin huhtikuussa 2014 kansalaisaloite, jossa 
esitettiin ruotsin kielen muuttamista valinnaiseksi oppiaineeksi kaikil-
la kouluasteilla.160 Valiokuntakäsittelyn jälkeen sivistysvaliokunta esitti 
mietinnössään kansalaisaloitteen hylkäämistä, ja eduskunta hylkäsikin 
aloitteen maaliskuussa 2015.161 Valiokunnan mietinnössä162 tode-
taan, että ruotsin kielen tarve on maan eri osissa erilainen. Valiokunta 
oli keskustellut alueellisesta kokeilusta, jossa ruotsin kieli olisi tietyllä 
alueella valinnainen tai vapaaehtoinen oppiaine, mutta ei kuitenkaan 
päätynyt esittämään tätä vaihtoehtoa lopullisessa mietinnössään.

Sekä ruotsin kielen vapaavalintaisuutta että sen pakollisuutta perus-
teltiin samoin argumentein. Kansalaisaloitteen perusteluissa todetaan, 
että ruotsin kielen pakollisuus johtaa kapeaan vieraiden kielten tai-
toon ja valintamahdollisuuksien kapeutumiseen. Mietintötekstissäkin 
korostuu huoli koululaisten kielitaidon kaventumisesta. 

Sivistysvaliokunnan mietintöön jätettiin kaksi alueellista kokeilua 
puoltavaa vastalausetta: Vastalauseiden lausumaehdotukset kuuluvat 
seuraavasti: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää lainsäädän-
nölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajenta-
miseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua.”

Hallituksen esitystä163,164 käsiteltiin eduskunnassa 19.9.2017. Sivistysvaliokunnan mietintö165 
julkaistiin joulukuun alussa 2017, ja laki toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetukses-
sa hyväksyttiin166,167 joulukuun lopussa 2017. Opetushallitus järjesti kokeilulupien hakukier-
roksen alkuvuodesta 2018 ja informoi keväällä asiasta opetuksenjärjestäjiä.168,169

Toinen todellisuus

Kokeilusta kohistiin ennakolta. Poliittisesta diskurssista sai sen käsityksen, että kokeilu 
saavuttaa suosiota ja että se tulee tarpeeseen. Ministeri Sampo Terho tiesi kertoa syyskuussa 
2017, että varsinkin Itä-Suomesta ja Lapista oli tullut viestiä vapaan kielivalinnan tärkeydestä 
elinkeinoelämälle.170 Viimeistään alkukeväästä 2018 kävi kuitenkin ilmi, ettei kielikokeilu 
kiinnosta laajalti. 

160   https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiat&docid=m+2/2014
161   https://www.hs.fi/politiikka/art-2000002806379.html, 6.3.2018
162   https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=sivm+24/2014 
163   https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8055b1ce 
164   https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_114+2017.pdf 
165   https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/SiVM_18+2017.aspx 
166   https://minedu.fi/paatos?decisionId=0900908f8055b1ce 
167   https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171134 
168   https://www.oph.fi/kehittamishankkeet/kieltenkarkihanke/toisen_kotimaisen_kielen_kokeilut 
169   https://www.oph.fi/download/189986_TKKK_2018_infolehtinen_vanhemmille.pdf 
170   https://yle.fi/uutiset/3-9839587, 19.9.2017

+

https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiat&docid=m+2/2014
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000002806379.html
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=sivm+24/2014
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8055b1ce
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_114+2017.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/SiVM_18+2017.aspx
https://minedu.fi/paatos?decisionId=0900908f8055b1ce
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171134
https://www.oph.fi/kehittamishankkeet/kieltenkarkihanke/toisen_kotimaisen_kielen_kokeilut
https://www.oph.fi/download/189986_TKKK_2018_infolehtinen_vanhemmille.pdf
https://yle.fi/uutiset/3-9839587
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Helsingin kaupunginhallitus käsitteli171,172 kokeilua helmikuun alussa mutta torjui173,174,175 
tuoreeltaan Helsingin kaupungin osallistumisen siihen. Pohjois-Karjalan kunnista vain 
Tohmajärvi oli lähdössä mukaan kokeiluun, mutta sekin perui aikeensa eikä hakenut kokeilu-
lupaa.176 Eteläsavolaisessa Juvan kunnassa asiasta tehtiin valtuustoaloite, mutta aloite kaatui 
eikä kunta hakenut kielikokeiluun.177 Kokeiluun hakemista suunniteltiin muissakin kunnissa, 
muun muassa Imatralla178 ja Mikkelissä179, mutta hankkeista luovuttiin.

Lappeenranta ansaitsee erityishuomion. Ruotsin kielestä koulun oppiaineena keskusteltiin vilk-
kaasti Lappeenrannassa ilmestyvässä Etelä-Saimaassa180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194 
aina siitä lähtien, kun hallitus alkoi tiedottaa kokeilunsa etenemisestä vuonna 2016. Kirjoit-
telun laajuuden ymmärtää, olihan yleisenä käsityksenä se, että kokeilu innostaa nimenomaan 
itärajan isoja kuntia. Lehtikirjoittelussa ei kuitenkaan näkynyt yksituumaisuus, vaan se oli 
voimakkaasti polarisoitunutta.

Kokeilu joutui todelliseen testiin, kun Lappeenrannan kaupunki alkoi toteuttaa sitä. Pian sel-
visi, ettei kokeilu kiinnosta lappeenrantalaisia. Kaupunki tiedusteli kokeiluun osallistumis-
halukkuutta 715 viidesluokkalaisen huoltajalta. Kyselyyn tuli ainoastaan 92 vastausta (noin 
13 prosenttia huoltajista vastasi). Tulos oli kuitenkin selvä. Peräti 70 vastaajaa ei halunnut 
osallistua kielikokeiluun ja vain 13 halusi liittyä siihen. Vastaajista 9 ilmoitti vähäisen kiin-
nostuksensa.

Kiinnostuneita oli 11 eri koulussa, 1−2 oppilasta koulua kohti. Toivottujen vaihtoehtoisten 
kielien hajonta oli laaja. Vastauksissa toivottiin kuutta eri kieltä ensisijaiseksi tai toissijaiseksi 
vaihtoehdoksi, eikä ennakolta suosituksi arveltu venäjän kieli saavuttanut erityisasemaa. Lap-
peenranta lopetti asian valmistelun oitis eikä hakenut kielikokeiluun.195

171   https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005553180.html, 5.2.2018
172   https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/helsingin-kaupunginhallitus-pui-pakkoruotsista-luopumista-kouluissa/6757282#gs.
O6LdkHtO, 5.2.2018
173   https://yle.fi/uutiset/3-10060023, 5.2.2018
174   https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005554134.html, 5.2.2018
175   https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/helsingin-kaupunginhallitus-tyrmasi-sinisten-ehdotuksen-pakkoruotsista-luopum-
isesta/6758232#gs.p77VZJdF, 5.2.2018
176   https://yle.fi/uutiset/3-10055986, 5.2.2018
177   https://www.juvanlehti.fi/2018/04/12/kielikokeilu-ei-ottanut-tulta/, 12.4.2018
178   https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/f3fbe4ba-9bd7-4d99-9b51-f22804df64c4, 18.1.2018
179   https://lansi-savo.fi/uutiset/lahella/25cbf07d-2e9b-42a2-a665-ce75cf70a002, 31.1.2018
180   https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/f7a180b2-3b51-4175-b560-67914abbbf99, 12.9.2016
181   https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/31308d4a-9413-4814-8058-a8ea95c180d0, 12.10.2016
182   https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/fb09b796-f5dc-4184-b499-3816b52aaf11, 7.3.2017
183   https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/684ce871-87aa-4d36-a1e2-6018957f8e95, 2.4.2017
184   https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/e9d2e42c-8ec1-4fb8-b262-73e3b4c19303, 26.4.2017
185   https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/c40cc0a6-ac16-4510-935c-62f60356040c, 29.4.2017
186   https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/15c41ca6-244c-44cf-81d5-a12da11fa558, 9.5.2017
187   https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/9faad3ba-e768-4b93-83a1-0de978ab8670, 19.9.2017
188   https://esaimaa.fi/mielipide/paakirjoitukset/549b9b6a-7c1c-4cf5-97e0-370d0907c16d, 21.9.2017
189   https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/0df320b5-d906-4229-afdd-0e9d3c3c1250, 9.1.2018
190   https://esaimaa.fi/mielipide/lukijalta/b308f965-ee33-4fd8-95a7-59a0e1656a02, 17.1.2018
191   https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/4f739938-6795-4d84-b3ee-b893d1ca6892, 23.1.2018
192   https://esaimaa.fi/mielipide/lukijalta/d97bef3c-3ffa-40cf-aa7a-5e1e8632bd77, 26.1.2018
193   https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/83f9a5aa-e079-4e7e-b62a-31b684cb8c24, 30.1.2018
194   https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/7028b450-7fd4-435c-a1fc-f7077fbba260, 7.2.2018
195   https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/b26f2b8a-6035-4ea0-8fe4-03337d30bda9, 2.2.2018
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https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/c40cc0a6-ac16-4510-935c-62f60356040c
https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/15c41ca6-244c-44cf-81d5-a12da11fa558
https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/9faad3ba-e768-4b93-83a1-0de978ab8670
https://esaimaa.fi/mielipide/paakirjoitukset/549b9b6a-7c1c-4cf5-97e0-370d0907c16d
https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/0df320b5-d906-4229-afdd-0e9d3c3c1250
https://esaimaa.fi/mielipide/lukijalta/b308f965-ee33-4fd8-95a7-59a0e1656a02
https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/4f739938-6795-4d84-b3ee-b893d1ca6892
https://esaimaa.fi/mielipide/lukijalta/d97bef3c-3ffa-40cf-aa7a-5e1e8632bd77
https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/83f9a5aa-e079-4e7e-b62a-31b684cb8c24
https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/7028b450-7fd4-435c-a1fc-f7077fbba260
https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/b26f2b8a-6035-4ea0-8fe4-03337d30bda9
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Kokeilulupaa haki lopulta vain kuusi suomenkielistä kuntaa. Hakijakunnista Kaustinen pe-
ruutti hakemuksensa pian hakuajan umpeuduttua, ja Helsingin Sanomien tietojen196 mukaan 
opetus- kulttuuriministeriössä alettiin pohtia, kannattaako kokeilua järjestää enää lainkaan.

Jämsä, Pieksämäki, Rovaniemi, Savonlinna ja Ylöjärvi saavat 
kokeiluluvat

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 19.3.2018 toisen kotimaisen kielen kokeiluluvan 
kaikille viidelle hakijakaupungille: Jämsälle, Pieksämäelle, Rovaniemelle, Savonlinnalle ja 
Ylöjärvelle.197 Näissä kaupungeissa vapautusta ruotsin kielen opiskelusta tarjottiin yhteensä 
452 oppilaalle, jotka aloittivat kuudennen luokan syksyllä 2018. Alkuperäisten suunnitelmien 
mukaan kokeiluun saattoi osallistua enintään 2 200 oppilasta.

Jämsässä kielikokeilu jäi lähtökuoppaan: vain kaksi oppilasta ilmoittautui mukaan ja kaupun-
ki luopui hankkeesta.198,199,200 Sivistyslautakunta oli päättänyt aiemmin, että Jämsä osallistuu 
kokeiluun, jos siihen ilmoittautuu vähintään 15 oppilasta. Kokeilu ei alkanut myöskään Ylö-
järvellä.201 Kunnan sivistyslautakunta päätti kokeiluun osallistumisesta, mutta kun oppilaat ja 
heidän vanhempansa saivat tehdä valintansa, noin 85 lapsesta ei löytynyt ruotsin korvaavan 
saksan kielen ryhmän perustamiseksi tarvittavaa minimimäärää, 16 oppilasta. Pieksämäen 
kaupungin opetuslautakunta päätti kielikokeiluun osallistumisesta venäjä ruotsin korvaavana 
kielenä ja määritti opetusryhmän minimikooksi 12 oppilasta.202 Venäjän kielen opiskelijoita ei 
kuitenkaan tarjoutunut riittävästi. 

Savonlinnan päätöksenteon vaiheita seurattiin tiiviisti maakuntalehti Itä-Savossa. 203,204,205,206 
Kaupungin sivistyslautakunta kaavaili ruotsin korvaavaksi kieleksi venäjää ja määritteli 
venäjän ryhmän vähimmäiskooksi 15 oppilasta. Kaupunki teetti kielikokeiluun osallistumi-
sesta kyselyn huhtikuussa 2018.

Kyselystä selvisi, ettei Savonlinnan keskustan kouluista löytynyt kiinnostuneita riittävästi, 
jotta venäjän kielen ryhmä olisi voitu muodostaa: yhteensä vain 9 oppilasta ilmaisi kiinnos-
tuksensa venäjän opiskeluun ruotsin sijasta. Ryhmää ei syntynyt keskustan kouluihin.

Savonlinna laajeni vuoden 2013 alussa. Tuolloin kaupunkiin liitettiin kaksi naapuruston 
pikkukuntaa, Punkaharju ja Kerimäki. Kysely osoitti, että Kerimäen ja Punkaharjun kau-

196   https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005609096.html, 19.3.2018
197   https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/viidelle-perusopetuksen-jarjestajalle-toisen-kotimaisen-kielen-kokeilulupa 
198   https://www.jamsanseutu.fi/uutiset/kielikokeilu-tyssasi-ennen-kuin-alkoikaan-vain-kaksi-oppilasta-ilmoittautui-mu-
kaan-200916952, 2.5.2018
199   https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/181172, 2.5.2018
200   https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2455186, 2.5.2018
201   https://ylojarvenuutiset.fi/2018/05/04/kielikokeilu-ei-ala-syksylla-ylojarvella/, 4.5.2018
202   http://tweb.pieksamaki.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1382 
203   https://doc.lianamonitor.com/1d6/3ad/1d63ad7e5b55a08cd84ac715d18e94dee8c7b6c20ff306fb7b86c0201929198f.
html 
204   https://ita-savo.fi/uutiset/lahella/3571a925-fd19-4210-82b5-12ae8b23fb80, 21.5.2018
205   https://ita-savo.fi/uutiset/lahella/d8b6bd28-0194-41fd-a4d9-98e97ffc504f, 23.5.2018
206   https://ita-savo.fi/uutiset/lahella/ab651a42-1738-4c3a-aed3-1c4c6d5cc8b6, 24.5.2018

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005609096.html
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/viidelle-perusopetuksen-jarjestajalle-toisen-kotimaisen-kielen-kokeilulupa
https://www.jamsanseutu.fi/uutiset/kielikokeilu-tyssasi-ennen-kuin-alkoikaan-vain-kaksi-oppilasta-ilmoittautui-mukaan-200916952
https://www.jamsanseutu.fi/uutiset/kielikokeilu-tyssasi-ennen-kuin-alkoikaan-vain-kaksi-oppilasta-ilmoittautui-mukaan-200916952
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/181172
https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2455186
https://ylojarvenuutiset.fi/2018/05/04/kielikokeilu-ei-ala-syksylla-ylojarvella/
http://tweb.pieksamaki.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=1382
https://doc.lianamonitor.com/1d6/3ad/1d63ad7e5b55a08cd84ac715d18e94dee8c7b6c20ff306fb7b86c0201929198f.html
https://doc.lianamonitor.com/1d6/3ad/1d63ad7e5b55a08cd84ac715d18e94dee8c7b6c20ff306fb7b86c0201929198f.html
https://ita-savo.fi/uutiset/lahella/3571a925-fd19-4210-82b5-12ae8b23fb80
https://ita-savo.fi/uutiset/lahella/d8b6bd28-0194-41fd-a4d9-98e97ffc504f
https://ita-savo.fi/uutiset/lahella/ab651a42-1738-4c3a-aed3-1c4c6d5cc8b6
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punginosien kuudensille luokille muodostuisi yksi yhteinen 16 oppilaan ryhmä, joka alkaisi 
opiskella venäjää ruotsin sijaan. Kun hanketta alettiin konkretisoida toukokuussa, kaupunki 
järjesti varmuudeksi vielä uuden kyselyn. Into oli laantunut: Punkaharjulla ja Kerimäellä olisi 
yhteensä enää 7 oppilasta, jotka haluaisivat aloittaa venäjän opinnot.

Savonlinna perui osallistumisensa ruotsin kielen kokeiluun kesäkuun alussa 2018.207 Maakun-
talehdessä kaupunki perusteli luopumistaan sillä, että sen hetken tietojen mukaan kielikokei-
luun osallistuisi koko maassa enää alle 50 oppilasta. Kokeilun tavoitteet eivät vähäisen 
kiinnostuksen takia toteudu. Opetuksenjärjestäjän näkökulmasta riskin muodostaisi se, että 
oppilaalla on koko kuudennen luokan ajan mahdollisuus vaihtaa opiskeltava kieli ruotsiksi.  
Alkuaankin pieni opetusryhmä saattaisi kutistua olemattomiin ja opetus pitäisi lopettaa.

Kokeilu kiinnosti eniten rovaniemeläisiä: siihen ilmoittautui yhteensä 30 oppilasta (20 prosent-
tia ikäluokasta). Kaupungin toimielinten kokouspöytäkirjojen mukaan Rovaniemi ole vielä 
toukokuun lopussa lähdössä mukaan kokeiluun. Rovaniemi208 jäi kuitenkin hankkeeseen yksin 
ja luopui niin ikään osallistumisesta, viimeisenä kokeiluluvan saaneista. Koulutuslautakunnan 
pöytäkirja (14.6.2018, 73. §) tiivistää asian näin:

Koulutuspalveluissa on päätetty luopua hankkeen jatkovalmistelusta. Rovanie-
men kaupunki luopuu hankkeen toteuttamisesta, kuten kaikki muutkin hankkee-
seen hyväksytyt kaupungit. Muiden osapuolten vetäytyessä hankkeen tutkimuk-
sellinen tavoite ei toteutuisi.

Kokeilu päättyi mahalaskuun

Kaikki viisi kokeiluluvan saanutta kaupunkia luopuivat kokeilusta. Jämsässä, Pieksämäellä ja 
Ylöjärvellä ei löytynyt alun perinkään riittävästi oppilaita kokeilun aloittamiseksi. Savonlin-
nassa näytti aluksi valoisalta (16 oppilasta), mutta konkreettisen päätöksentekohetken koit-
taessa määrä oli kutistunut 7:ään. Kaupunki ilmoitti luopuvansa kokeilusta. Rovaniemellä oli 
alustavien kyselyjen mukaan eniten intoa (30 oppilasta, 20 prosenttia ikäluokasta). Rovaniemi 
jäi kokeiluun yksin, koulutuslautakunta lopetti jatkovalmistelun ja kaupunki luopui kokeilus-
ta viimeisenä 14.6.2018. Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemät avustuspäätökset luonnol-
lisesti raukesivat kokeiluluvan saaneiden perusopetuksen järjestäjien luovuttua kokeilusta.

Ruotsin kielen kokeilulaki ”Lex Terho” jää historiaan kummajaisena. Lakia ei ehditty sovel-
taa käytäntöön lainkaan, sillä sääntelyn kohde lakkasi olemasta. Kokeilun tulosten piti näyttää 
suuntaa tuleville kielikoulutuspoliittisille päätöksille. Tuloksia ei päästy koskaan analy-
soimaan, sillä oppilaat ja heidän huoltajansa äänestivät jaloillaan, minkä jälkeen kunnat 
luopuivat yksi toisensa jälkeen hankkeesta. Kokeilu päättyi mahalaskuun.

207   http://dynasty.savonlinna.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20185081-21 
208   http://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Koulutuslautakunta/Kokous_1462018/Valtuustoaloite_Rovaniemi_pois_
ruotsin_k(34522), 14.6.2018

http://dynasty.savonlinna.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20185081-21
http://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Koulutuslautakunta/Kokous_1462018/Valtuustoaloite_Rovaniemi_pois_ruotsin_k(34522)
http://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Koulutuslautakunta/Kokous_1462018/Valtuustoaloite_Rovaniemi_pois_ruotsin_k(34522)
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Kouluruotsia

Milloin päätettiin siitä, että ruotsin kieli tulee kaikille yhteiseksi aineeksi (perus)kouluumme? 
Päätös syntyi peruskoulu-uudistuksen yhteydessä209 vuonna 1968, jolloin Johannes Virolai-
nen oli opetusministerinä. Janne Väistö väitteli210 alkuvuodesta ruotsin kielen tulosta pakol-
liseksi oppiaineeksi koulussamme. On sitä osattu ennenkin!

Ruotsin ylioppilaskoetta hyvästelemässä

Toinen kotimainen kieli kuuluu nykymuotoisessa ylioppilastutkinnossa vapaasti valittaviin 
kokeisiin. Lainmuutos kirjattiin syksyllä 2004 silloiseen lukiolakiin. Siitä lähtien suomen-
kielisessä koulussa opiskelleiden motivaatio suorittaa ruotsin kielen ylioppilaskoe on vähen-
tynyt tasaisesti (ruotsinkielisissä kouluissa suomen kielen kokeen suorittamisessa ei ole juuri 
vähentynyt). Ruotsin kirjoittaneiden määrä tosin vaihtelee alueittain, ja varsinkin kaksikieli-
sillä alueilla ruotsi on pitänyt paremmin pintansa. Kajaanissa211 kevään 2018 ruotsin kielen 
ylioppilaskokeeseen osallistui kokonaista kaksi abiturienttia! 

Taulukko 2. Suomenkielisessä lukiossa toisen kotimaisen kielen kirjoittaneiden kokelaiden määrä 2008–2017. 
Lähde: Poiminta ylioppilastutkintorekisteristä 30.11.2018.  Ylioppilastutkintolautakunta.

Suomenkielisessä lukiossa ruotsin kirjoittaneiden abiturienttien määrä on vähentynyt noin 
15 prosenttiyksikköä vuosina 2008−2017 (Taulukko 2). Taulukon luvuista voi päätellä myös 

209   https://www.talouselama.fi/uutiset/kuka-keksi-pakkoruotsin-johannes-virolainen-kavi-usein-juttusilla-kylasep-
pa-bjorkmanin-kanssa/ccb7fc42-c470-344b-a684-15ae83f2e5ec, 25.8.2018
210   https://www.sss.fi/2018/02/salolaistutkija-vaitteli-ruotsin-tulosta-peruskouluun/, 25.2.2018
211   https://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kainuu/vain-kaksi-osallistui-ruotsin-yo-kokeeseen-kajaanissa/, 
20.3.2018

Vuosi Ei 
suoritusta %

Keskipitkä 
oppimäärän      
suorittaneita

%
Pitkä 

oppimäärän      
suorittaneita

% Kokelaiden 
määrä %

2008 9 200 30,2 19 054 62,6 2 207 7,2 30 461 100,0
2009 10 442 34,3 17 729 58,2 2 314 7,6 30 485 100,0
2010 11 047 36,7 16 896 56,2 2 135 7,1 30 078 100,0
2011 11 738 38,9 16 445 54,4 2 027 6,7 30 210 100,0
2012 12 102 41,2 15 298 52,1 1 970 6,7 29 370 100,0
2013 12 918 43,9 14 718 50,0 1 794 6,1 29 430 100,0
2014 13 765 46,8 13 894 47,3 1 725 5,9 29 384 100,0
2015 14 388 50,7 12 415 43,8 1 556 5,5 28 359 100,0
2016 14 802 52,2 12 044 42,5 1 501 5,3 28 347 100,0
2017 15 394 54,7 11 359 40,4 1 370 4,9 28 123 100,0

https://www.talouselama.fi/uutiset/kuka-keksi-pakkoruotsin-johannes-virolainen-kavi-usein-juttusilla-kylaseppa-bjorkmanin-kanssa/ccb7fc42-c470-344b-a684-15ae83f2e5ec
https://www.talouselama.fi/uutiset/kuka-keksi-pakkoruotsin-johannes-virolainen-kavi-usein-juttusilla-kylaseppa-bjorkmanin-kanssa/ccb7fc42-c470-344b-a684-15ae83f2e5ec
https://www.sss.fi/2018/02/salolaistutkija-vaitteli-ruotsin-tulosta-peruskouluun/
https://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kainuu/vain-kaksi-osallistui-ruotsin-yo-kokeeseen-kajaanissa/
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sen, ruotsin kirjoittaneiden määrä laski noin 30 prosenttiyksikköä melko pian sen jälkeen, kun 
valinnaisuuden salliva laki tuli voimaan (vuosina 2005−2008). Opiskelijoiden ruotsin kielen 
taito on heikentynyt niin paljon, että yliopistojen ruotsin opetusta212 täytyy mukauttaa. Åbo 
Akademi213 höllentää ruotsin kieltä koskevia kielitaitovaatimuksia niiltä, jotka pyrkivät kieli-
kylpyyn suuntautuneisiin opettajankoulutuksiin. Media214 jaksaa vielä välistä mainita ruotsin 
kielen osaamisen hyödyistä. Milloin saavutamme kipuraja, jonka jälkeen edes ”pienen virka-
miesruotsin” suorittamista ei tohdi vaatia korkeakouluopiskelijoilta?

Äänekosken ihme

Keski-Suomessa sijaitseva Äänekoski peittoaa tilastot: yli 60 prosenttia ylioppilaskokelaista 
kirjoittaa ruotsin kielen.215 Ruotsin suosio ylioppilaskirjoituksissa on jatkunut pitkään, samal-
la kun muualla ruotsin kirjoittaminen tuntuu olevan ”förbi”. Millä keinoilla alle 20 000 asuk-
kaan teollisuuskaupungissa on onnistuttu motivoimaan ruotsin kielen opiskelua? Oppilaat 
luettelevat syitä ruotsin kielen opiskeluintoon:

• Koulussa on ammattitaitoiset kieltenopettajat, jotka innostavat ja tulevat   
toimeen opiskelijoiden kanssa. 

• Kieltenopettajat toimivat saumattomasti yhteen.
• Kokonaisvaltainen ajattelutapa: opettajat innostavat kieltenopiskeluun laa-

jalti ja arvostavat kieliä.
• Koulun ilmapiiri on salliva ja suvaitseva: opiskelijat kokevat ruotsin opiske-

lun myönteisenä asiana.
• Opettajalla on epätavallinen aineyhdistelmä: ruotsi ja liikunta.
• Opetuksessa painotetaan viestintätaitoja ja kommunikatiivisuutta (tehdään 

esimerkiksi näytelmiä ruotsiksi).
• Puhumista harjoitellaan runsaasti, pelkkä kirjoittaminen ja lukeminen 

puuduttaa. 
• Ruotsin kieli taito nähdään mahdollisuutena (työmahdollisuudet länsi-

naapurissa jms.).
• Opiskelijoille tarjotaan yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettyjä  

(ulkomaan)matkoja.
• Äänekosken kaupunki arvostaa lukiokoulutusta ja ohjaa siihen varoja.

Opiskelumotivaatiota tuottavan pedagogiikan ydin on helppo tiivistää: ammattitaitoiset 
opettajat keksivät luovia ja käytännönläheisiä tapoja opettaa kieltä. Siitä vain muutkin kunnat 
soveltamaan ja panostamaan koulutukseen!

212   https://yle.fi/uutiset/3-10118284, 16.3.2018
213   https://www.aamuset.fi/uutiset/4140480/bo+Akademi+alentaa+kielitaitovaatimuksia+kielikylpyyn+suuntautuneis-
sa+opettajankoulutuksissa, 1.11.2018
214   https://yle.fi/uutiset/3-10120326, 16.3.2018
215   https://yle.fi/uutiset/3-10134017, 28.3.2018

https://yle.fi/uutiset/3-10118284
https://www.aamuset.fi/uutiset/4140480/bo+Akademi+alentaa+kielitaitovaatimuksia+kielikylpyyn+suuntautuneissa+opettajankoulutuksissa
https://www.aamuset.fi/uutiset/4140480/bo+Akademi+alentaa+kielitaitovaatimuksia+kielikylpyyn+suuntautuneissa+opettajankoulutuksissa
https://yle.fi/uutiset/3-10120326
https://yle.fi/uutiset/3-10134017
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Koulujen yhteistyötä ja innostamista

Suomen- ja ruotsinkielisten oppilaitosten yhteistyötä kaivataan lisää. Yhteistyö hyödyttää 
kumpaakin osapuolta, mutta erityisesti suomenkielisten opiskelijoiden ruotsin kielen taito 
karttuu. Suomussalmen ja Mustasaaren lukiot216 ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2005. 
Teuvan ja Närpiön lukiot217 aloittavat yhteistyöhankkeen, jossa parannetaan oppilaiden kieli-
taitoa. Kolmivuotinen hanke on saanut 20 000 euron avustuksen Svenska kulturfondenin 
Hallå!-ohjelmasta.

Ruotsin kielen ammattikorkeakouluopiskelua218 toteutetaan uudella tavalla koulujen välisenä 
yhteistyönä. Kuopiossa toimivan Savonia-ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijat 
viettävät ruotsin kielen intensiiviviikon Vaasassa Novia-ammattikorkeakoulussa.

Ruotsin kielen opiskeluun voi innostaa monella tavalla. Tuore tempaus on Kansalliskielet-
yhdistyksen Kielilähettiläs-projekti.219,220 Kielilähettiläät ovat suomen- tai ruotsinkielisiä, 
jotka kertovat inspiroivan kielitarinansa.  Tavoitteena on parantaa asenteita kaksikielisyyttä 
kohtaan ja tuoda esille monikielisyyden hyödyt ja mahdollisuudet. 

Ruotsinkielisenä suomenkielisessä koulussa, ruotsin tunnit tylsistyttävät. Porvoossa221 ke-
hitetään kaksikielisille oppilaille vaativampaa ruotsin kielen opetusta, jonka lyhennenimeksi 
on muokkautunut ”äiru” (äidinkielen omainen ruotsin kielen opetus).

Pääkaupunkiseudulle lisää kielikylpyä

Ruotsinkielinen kielikylpy on selvästi suosituinta pääkaupunkiseudulla. Helsingin kaupunki 
järjestää jo nyt useita kielikylpyryhmiä, mutta kaupunki 222 päätti lisätä ruotsin kielikylpy-
opetusta 1.8.2019 alkaen. Vantaalla ruotsin kielikylpyopetukseen223 osallistuu 135 oppilasta 
kahdessa alakoulussa (Viertola ja Uomarinne) ja yhdessä yläkoulussa (Kilteri). Loppuvuodes-
ta raportoitiin kuitenkin Vantaan kielikylpyopetuksen toteuttamisen ongelmista. Ongelmien 
syy224 on niin kovin tuttu: pula ruotsinkielisestä henkilökunnasta.
 
Ruotsin kielikylpy225 hätäännytti espoolaisvanhemmat: englannin opiskelu alkaa liian 
myöhään.  Opetushallituksen linjauksen mukaan ruotsin kielikylvyssä A1-kieli on aina ruotsi,

216   https://yle.fi/uutiset/3-10496158, 9.11.2018
217   https://www.tejuka-lehti.fi/uutiset/yhteishankkeella-kielitaito-paremmaksi-6.107.500872.916c4e8ad3 
218   https://www.novia.fi/tietoa-noviasta/lehdistotiedotteet/uusi-ruotsin-kielen-malli-suomessa, 9.4.2018
219   http://www.kansalliskielet.fi/yleinen/kielilahettilaat-sprakambassadorerna-projekti/ 
220   https://www.uutis-jousi.fi/ruotsin-kielen-lahettilas-innostaa-lukiolaisia/, 14.12.2018
221   https://www.uusimaa.fi/artikkeli/702848-ruotsinkielinen-tylsistyy-suomenkielisten-ruotsin-tunnilla-aidinkieleno-
maisen, 13.9.2018
222   https://www.sttinfo.fi/tiedote/helsingin-peruskoulujen-a1-kielten-tuntijako-ja-koulukohtaiset-a2-kielet-paatetty?pub-
lisherId=60577833&releaseId=67547797, 24.4.2018
223   https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/594716-asiantuntija-kielikylvyssa-perusarki-sujuu-ruotsiksi-jo-muutamas-
sa-viikossa, 4.1.2018
224   https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/729023-kielikylpyeskarissa-on-ollut-pulaa-ruotsinkielisesta-henkilokunnasta, 
16.12.2018
225   https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005717730.html, 13.6.2018

https://yle.fi/uutiset/3-10496158
https://www.tejuka-lehti.fi/uutiset/yhteishankkeella-kielitaito-paremmaksi-6.107.500872.916c4e8ad3
https://www.novia.fi/tietoa-noviasta/lehdistotiedotteet/uusi-ruotsin-kielen-malli-suomessa
http://www.kansalliskielet.fi/yleinen/kielilahettilaat-sprakambassadorerna-projekti/
https://www.uutis-jousi.fi/ruotsin-kielen-lahettilas-innostaa-lukiolaisia/
https://www.uusimaa.fi/artikkeli/702848-ruotsinkielinen-tylsistyy-suomenkielisten-ruotsin-tunnilla-aidinkielenomaisen
https://www.uusimaa.fi/artikkeli/702848-ruotsinkielinen-tylsistyy-suomenkielisten-ruotsin-tunnilla-aidinkielenomaisen
https://www.sttinfo.fi/tiedote/helsingin-peruskoulujen-a1-kielten-tuntijako-ja-koulukohtaiset-a2-kielet-paatetty?publisherId=60577833&releaseId=67547797
https://www.sttinfo.fi/tiedote/helsingin-peruskoulujen-a1-kielten-tuntijako-ja-koulukohtaiset-a2-kielet-paatetty?publisherId=60577833&releaseId=67547797
https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/594716-asiantuntija-kielikylvyssa-perusarki-sujuu-ruotsiksi-jo-muutamassa-viikossa
https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/594716-asiantuntija-kielikylvyssa-perusarki-sujuu-ruotsiksi-jo-muutamassa-viikossa
https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/729023-kielikylpyeskarissa-on-ollut-pulaa-ruotsinkielisesta-henkilokunnasta
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005717730.html
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 ja A1-kieliä voi olla lapsella vain yksi. Jos linjausta noudatetaan, lapsi voisi aloittaa englannin 
aikaisintaan valinnaisena A2-kielenä neljännellä luokalla. Vanhempien mielestä kielikylpyyn 
osallistuvat lapset joutuvat kieltenopiskelussa muita huonompaan asemaan. Espoo226 lisää 
myös yläkoulun ruotsin kielen opetusta. Turussa227 pääsevät aikuisetkin kielikylpyyn.

Lehtikirjoittelun ikuisuuskysymys − kouluruotsi

Kaikille yhteinen kouluruotsi on mielipidekirjoitusten kestosuosikki vuodesta toiseen. Kir-
joittajalla on usein tunneperäinen suhtautuminen ruotsin kieleen, asenne on usein kieltei-
nen.228 Kirjoittelu229 synnyttää uutta affektista termistöä: pakkoruotsista tuleekin ”raipparuot-
si”. Myönteinen asennoituminen saa niin ikään kuvakielisiä ilmauksia. Parikkalan lukiossa230 
opetetaan ”riemuruotsia”: innostunut ja iloinen ruotsin opettaja toteuttaa siellä opetusta luo-
kan ulkopuolella käytännön tehtävien kautta. Ruotsin kielen opiskelua puoltavia näkökanto-
ja231,232,233esittävät varsinkin nuoret. Niksi-Pirkkakin234 neuvoo, kuinka ruostunut kouluruotsi 
elvytetään.

Kuntien opetustoimessa on rahapula. Ulvilan kaupunki ei ole hankkinut kaikille oppilaille 
ruotsin oppikirjoja, minkä tähden osa vanhemmista on hankkinut lapsille kirjat omalla kustan-
nuksellaan. Ulvilan nuorisovaltuusto235 älähti, sivistyslautakunta jyrähti ja rehtori perääntyi. 
Kunta hankkii kirjat, mutta välikohtauksella oli myös kauaskantoisempi seuraus. Ulvila alkaa 
kehittää ruotsin kielen opetusta ja oppilaiden motivointia ruotsin kielen opiskeluun!

Kielisaarekkeet kasvussa

Suomen ruotsinkieliset ja kaksikieliset alueet sijoittuvat melko yhtenäiseen nauhaan länsi-, 
lounais- ja etelärannikolla. Kielisaarekkeeksi kutsutaan yksikielisen ympäristön sisään jäävää 
muunkielistä yhteisöä (ks. esim. Kingelin-Orrenmaa236,237). Ruotsinkieliset kielisaarekkeet 
ovat erillään (selvästi) kaksikielisistä alueista, niin että suomenkielinen puheyhteisö tavallaan 
ympäröi ruotsinkielisen yhteisön. 

226   https://www.lansivayla.fi/artikkeli/628234-ruotsin-opetusta-lisataan-espoon-kouluissa, 15.4.2018
227   https://www.aamuset.fi/teemat/4070782/Opi+ruotsia+kielikylvyssa, 1.9.2018
228   https://esaimaa.fi/mielipide/lukijalta/21ac8416-6f3d-438c-8264-270f8f143374, 3.2.2018
229   https://ita-savo.fi/mielipide/lukijalta/9465d034-36d2-47b8-9851-1fb025e901db, 15.2.2018
230   https://ita-savo.fi/uutiset/lahella/0f2f158c-0cf7-4844-8f9a-03ea0e715fac, 21.4.2018
231   https://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/4157048/Lukijalta+Ruotsi+on+englannin+ohella+suomalaisten+hyodylli-
sin+vieras+kieli, 17.11.2018
232   https://www.ess.fi/Mielipide/art2484960, 15.9.2018
233   https://www.lapinkansa.fi/uusirovaniemi/lukijalta-vetoamme-koulutuslautakuntaan-ruotsin-opetukses-
ta-ei-saa-enaa-leikata-3367841/, 13.12.2018
234   https://www.pirkka.fi/niksi/opettele-ruotsia-aikakauslehdesta 
235   https://yle.fi/uutiset/3-10495008, 6.11.2018
236   http://tampub.uta.fi/handle/10024/82101, 
237   https://www.doria.fi/handle/10024/109277, 

https://www.lansivayla.fi/artikkeli/628234-ruotsin-opetusta-lisataan-espoon-kouluissa
https://www.aamuset.fi/teemat/4070782/Opi+ruotsia+kielikylvyssa
https://esaimaa.fi/mielipide/lukijalta/21ac8416-6f3d-438c-8264-270f8f143374
https://ita-savo.fi/mielipide/lukijalta/9465d034-36d2-47b8-9851-1fb025e901db
https://ita-savo.fi/uutiset/lahella/0f2f158c-0cf7-4844-8f9a-03ea0e715fac
https://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/4157048/Lukijalta+Ruotsi+on+englannin+ohella+suomalaisten+hyodyllisin+vieras+kieli
https://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/4157048/Lukijalta+Ruotsi+on+englannin+ohella+suomalaisten+hyodyllisin+vieras+kieli
https://www.ess.fi/Mielipide/art2484960
https://www.lapinkansa.fi/uusirovaniemi/lukijalta-vetoamme-koulutuslautakuntaan-ruotsin-opetuksesta-ei-saa-enaa-leikata-3367841/
https://www.lapinkansa.fi/uusirovaniemi/lukijalta-vetoamme-koulutuslautakuntaan-ruotsin-opetuksesta-ei-saa-enaa-leikata-3367841/
https://www.pirkka.fi/niksi/opettele-ruotsia-aikakauslehdesta
https://yle.fi/uutiset/3-10495008
http://tampub.uta.fi/handle/10024/82101
https://www.doria.fi/handle/10024/109277
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Suomessa on useita ruotsinkielisiä kielisaarekkeita. Oulu, Pori ja Kotka ovat rannikkokau-
punkeja, joissa on ruotsin kielisaareke. Nämä kaupungit jäävät suomenkielisen rannikko-
alueen sisään. Suuntaa-antavan käsityksen kielisaarekkeista saa sen perusteella, järjest-
etäänkö suomenkielisessä kunnassa ruotsinkielistä perusopetusta. Ruotsinkielistä perusope-
tusta järjestetään 14 suomenkielisessä kunnassa: Pori, Hyvinkää, Kerava, Kotka, Kouvola, 
Lahti, Nurmijärvi, Salo, Kaarina, Tampere, Tuusula, Oulu, Varkaus ja Vihti.238 Useimmissa 
näistä kunnista on (hyvin) pieni ruotsinkielinen yhteisö. 

Ruotsin kielellä on kielisaarekkeessa tavallisesti pitkä historia, ja sen perua kunnassa voi olla 
ruotsinkielistä infrastruktuuria, mikä on luonut edellytyksiä kielen säilymiselle. Kieliyhteisön 
infrastruktuuriin kuuluu esimerkiksi ruotsinkielinen koulutus (päivähoito, varhaiskasvatus, 
peruskoulu ja lukio) sekä yhdistys- ja järjestötoiminta. 

Väestörekisterissä ruotsin äidinkielekseen ilmoittavien määrä on hienoisessa laskussa, kun 
tarkastellaan koko maata. Kielisaarekkeissa ruotsin puhujien määrä sitä vastoin kasvaa. 
Väestötilastot eivät tosin anna kovin tarkkaa kuvaa kielitilanteesta, sillä kielisaarekkeen asuk-
kaat lienevät miltei poikkeuksetta kaksi- tai monikielisiä, mikä ei näy tilastoissa. Toisaalta 
kun ruotsin kielen äidinkielekseen merkinneiden määrä kasvaa, se on aina kielisosiologinen 
tosio, jota on tarkasteltava lähemmin.

Käsittelen seuraavaksi kahta kiintoisaa kielisaareketta, Tamperetta ja Lahtea. Kaarina on 
monin tavoin poikkeuksellinen Suomen kuntien joukossa. Tarkastelen sitäkin.

Tampere

Tampere on sisämaan suurin kielisaareke. Tampereella on asunut vanhastaan ruotsinkielisiä, 
ja mediakin239 kiinnostuu ajoittain Tampereen ”ankkalammikon” sosiaalisista verkostoista. 
Sitten 1900-luvun alun ruotsinkielisten määrä on hiipunut, mutta on kääntynyt taas nousuun. 

Silmäys kaupungin väestörakenteen historia valaisee asiaa. Vuonna 1920 suoritetussa väestön-
laskennassa240 Tampereen väkiluku oli 47 865, ja kaupunki oli tuolloin Suomen kolmanneksi 
suurin Helsingin ja Turun jälkeen. Väestönlaskennassa selvitettiin myös asukkaiden (äidin)
kieli, minkä lisäksi suomen ja ruotsin puhujilta tiedusteltiin sekä suomen että ruotsin kielten 
taitoa. 

Luokkaan ”ainoastaan suomea taitava” kuului 42 022 ja luokkaan ”ainoastaan ruotsia taitavia” 
302 kaupunkilaista.  Kaksikielisten luokkaan ”(taitaa) sekä suomea että ruotsia” sijoittui yh-
teensä 5 302 henkeä. Tähän luokkaan sijoittuvista kaupunkilaisista suomen kielen osaamisen 
pani etusijaan (”Paremmin suomea kuin ruotsia”) 3 949 ja ruotsin kielen (”Paremmin ruotsia 
kuin suomea”) 1 353 henkeä. Jos ymmärrämme muut kuin puhtaasti suomenkieliset kaksi-
kielisiksi, Tampereen asukkaista noin 12 prosenttia olisi puhunut ruotsia.

238   https://www.oph.fi/utbildning_och_examina/grundlaggande_utbildning/utbildning_pa_svenska_i_finska_kommuner 
239   https://www.aviisi.fi/2018/11/lansi-tampereella-ruotsinkielinen-keskittyma-aviisi-pulahti-pyynikin-ankkalammik-
koon/, 28.11.2018
240   SVT VI : 55 ; 4: Tampereen väestölaskenta joulukuun 8 p. 1920. Luettavissa http://www.doria.fi

https://www.oph.fi/utbildning_och_examina/grundlaggande_utbildning/utbildning_pa_svenska_i_finska_kommuner
https://www.aviisi.fi/2018/11/lansi-tampereella-ruotsinkielinen-keskittyma-aviisi-pulahti-pyynikin-ankkalammikkoon/
https://www.aviisi.fi/2018/11/lansi-tampereella-ruotsinkielinen-keskittyma-aviisi-pulahti-pyynikin-ankkalammikkoon/
http://www.doria.fi
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Vuoden 1990 väestötietojen241 mukaan 1 037 tamperelaista ilmoitti äidinkielekseen ruotsin 
kielen. Määrä on vähentynyt 1900-luvun alusta huimasti sekä suhteellisesti että absoluuttises-
ti. Kaupungin väkiluku oli 172 560 henkeä vuonna 1990, joten ruotsinkielisten osuus oli noin 
puoli prosenttia.

Kuvio  1. Ruotsinkielisten määrä Tampereella  vuosina  2000−2017. Kuvio  koostettu  lähteestä: Tilastokeskus, 
StatFin-tilastotietokanta/väestö/väestörakenne

Kuviosta näkyy Tampereen ruotsinkielisten määrän kehitys 2000-luvulla. Ruotsinkielisten 
määrä on kasvanut melko tasaisesti varsinkin kymmenen viime vuoden aikana. Väenlisäys on 
ollut noin 25 henkeä vuodessa. Kasvu on tasaista, mutta vauhti voi toki noustakin erilaisten 
kumulatiivisten vaikutusten vuoksi. 

Ruotsinkielinen infrastruktuuri tukee ruotsinkielisten (kaksikielisten) määrän kasvua 
Tampereella. Yksityiskoulu Svenska samskolan i Tammerfors on 242perustettu jo vuonna 1895, 
jolloin myös kaupungin ruotsinkielisten osuus oli suurimmillaan. Ruotsinkielisten määrä 
kasvoi 1900-luvun taitteessa sen vuoksi, että Tampereen teollistumisessa ruotsinkielisillä yri-
tyksillä ja työntekijöillä oli merkittävä rooli. Svenska samskolan i Tammerforsin peruskou-
lussa ja lukiossa on nykyään noin 300 oppilasta ja päiväkodissa noin 120 lasta Tampereelta 
ja naapurikunnista. 

Ruotsinkielisten määrä Tampereella ei ole aivan vähäinen. Ruotsinkielisessä koulutuksessa 
olevien määrä ylittää roimasti pienen ja jopa keskisuurenkin kunnan oppilasluvun!

241   Lähde: Tilastokeskus, StatFin-tilastotietokanta/väestö/väestörakenne
242   http://www.samskolan.fi/ 

http://www.samskolan.fi/
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Lahti

Lahdessako ruotsinkielisiä? Kyllä vain. Lahden kaupunki on tällä hetkellä kielisosiologisesti 
hyvin kiintoisa alue, sillä ruotsin kieli tekee uutta tulemista alueelle. 

Sata vuotta sitten Lahden243 asukasluku oli 12 556. Väestönlaskusta selviää, että kaupungin 
asukkaista ”ainoastaan suomea taitavia” oli 11 136 ja ”ainoastaan ruotsia taitavia” 23. Tilas-
toinnissa käytettiin myös luokkaa ”(taitaa) sekä suomea että ruotsia”, johon sijoittui yhteensä 
1 315 henkeä. Tämän luokan sisäisessä jaottelussa suomen kielen pani etusijaan (”Paremmin 
suomea kuin ruotsia”) 1 062 ja ruotsin kielen (”Paremmin ruotsia kuin suomea”) 253 henkeä. 
Jos arvioi luokkaan ”(taitaa) sekä suomea että ruotsia” kuuluvat kaksikielisiksi, Lahden asuk-
kaista olisi ollut kaksikielisiä noin 10 prosenttia vuonna 1920.

Lahdessa oli vuoden 1990 väestötietojen244 mukaan 108 272 asukasta, joista ruotsin ilmoitti 
äidinkielekseen 312 henkeä. Ruotsinkielisten suhteellinen osuus on tätä nykyä hyvin pieni, 
promilleluokkaa. Lahti on yksikielinen kaupunki, mutta kiinnostavaksi kysymykseksi nousee 
ruotsinkielisen (kaksikielisen) yhteisön kehitys 2000-luvulla. 

Kuvio 2. Ruotsinkielisten määrä Lahdessa vuosina 2000−2017. Kuvio koostettu lähteestä: Tilastokeskus, Stat-
Fin-tilastotietokanta/väestö/väestörakenne

Ruotsin äidinkielekseen ilmoittaneiden määrä on kasvanut kaupungissa koko 2000-luvun 
(kuvio 2). Tasaisella vauhdilla ruotsinkielisten määrä nousee yli viidensadan lähivuosina, 
mutta kasvuvauhti voi nopeutuakin, sillä ruotsinkielinen infrastruktuuri, muun muassa ruot-
sinkielinen koulutus, laajenee koko ajan.

243   SVT VI : 55 ; 9: Lahden väestölaskenta joulukuun 8 p. 1920. Luettavissa http://www.doria.fi  
244   Lähde: Tilastokeskus, StatFin-tilastotietokanta/väestö/väestörakenne

http://www.doria.fi
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Lahteen perustettiin ruotsinkielinen koulu vuonna 2006 (Svenska skolan i Lahtis245 − Lah-
den ruotsinkielinen koulu). Se tarjoaa alakoulun ruotsinkielistä opetusta Lahden ja lähi-
kuntien ruotsinkielisille oppilaille. Tällä hetkellä koulussa on vähän yli 70 oppilasta. Svenska 
skola i Lahtis ottaa ruotsinkielisiä oppilaita sekä esikouluun että luokille 1−9. Yläkoululuokat 
7−9 oppilaat käyvät Tiirismaan koulua246,247, jossa järjestetään Lahden ruotsinkielisen koulun 
yläkouluopetus. 

Ruotsinkielisen koulun perustamisvuonna 2006 oppilaita oli kymmenkunta. Ruotsinkieliseen 
varhaiskasvatukseen osallistuu vuosittain noin 40 lasta, ja ruotsinkielistä koulupolkua etenee 
Lahdessa tällä hetkellä noin 130 oppilasta. Lahden ruotsinkieliseen kouluun tulee oppilaita 
myös naapurikunnista ja alueelle muuttaa enenevästi kaksikielisiä perheitä, mikä kasvattanee 
koulutuksen suosiota vastedes. 

Mistä innostus alkoi Lahdessa? Ruotsinkielisen koulutuksen ja koko ruotsinkielisen yhteisön 
nousu Lahdessa henkilöityy vahvasti yhteen ihmiseen, Karin Ihalaiseen. Karin Ihalainen on 
syntyjään ruotsalainen, joka muutti Ruotsista Lahteen suomalaisen aviomiehensä kanssa. Hän 
alkoi pitää ruotsinkielistä lastenkerhoa 1990-luvun alussa muutamalle lapselle. Samalla hän 
kehitteli ideaa ruotsinkielisestä koulutuksesta ja alkoi esitellä sitä kaupungin päättäjille.
 
Kaupunki ryhtyi toimeen. Ruotsinkielinen päiväkoti aloitti toimintansa vuonna 2003 ja ruot-
sinkielinen koulu vuonna 2006. Vuonna 2019 avataan Svenska gården248,249, ruotsinkielinen 
koulukeskus ja kokoontumistila.

Kaarina

Kaarina250 on ruotsin kielen näkökulmasta poikkeus Suomen kuntakartalla. Kuntaluokituk-
sessa suomenkielinen Kaarina sijaitsee maantieteellisesti kaksikielisten Turun ja Paraisten 
”välissä”. Naapurikuntien kielisuhteet ovat seuraavat. Turussa on suomenkielisiä asukkai-
ta enemmän (su 158 343, ru 10 310), Paraisilla ruotsinkielisiä (ru 8 463, su 6 375). Muut 
ympäryskunnat Lieto (su 18 750, ru 274), Paimio (su 10381, ru 106) ja Sauvo (su 2860, ru 72) 
ovat koko lailla suomenkielisiä. Jos kielisaarekkeen käsitettä venyttää, Kaarinan kaupungissa 
voisi nähdä varsinkin idän suunnasta katsottuna kielisaarekkeen piirteitä. 

Kaarinassa on suomenkielisistä kunnista eniten ruotsinkielistä väestöä. Kaupungissa on 33 099 
asukasta, joista 1 433 on ruotsinkielisiä ja 1500 muuta kieltä puhuvia (31.12.2017). Kaarina 
poikkeaa muista kunnista myös siten, että sen keskimääräinen ruotsinkielisen väestön lisäys 
on suomenkielistä nopeampaa (Kuvio 3). Ruotsinkielistä väkeä virtaa etenkin lähikunnista.

245   https://peda.net/lahti/koulut/svenskaskolanilahtis 
246   https://peda.net/lahti/koulut/tiirismaa 
247   https://www.lahti.fi/palvelut/perusopetus/kielitarjonta/ruotsinkielinen-opetus 
248   https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2412789, 6.11.2017
249   https://peda.net/lahti/koulut/svenskaskolanilahtis/sg 
250   Aiheen käsittelyyn olen saanut tietoja Kaarinan kaupunginjohtajalta Harri Virralta. 

https://peda.net/lahti/koulut/svenskaskolanilahtis
https://peda.net/lahti/koulut/tiirismaa
https://www.lahti.fi/palvelut/perusopetus/kielitarjonta/ruotsinkielinen-opetus
https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2412789
https://peda.net/lahti/koulut/svenskaskolanilahtis/sg
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Kuvio 3. Suomen- ja ruotsinkielisen väestön kehitys Kaarinassa vuosina 2007−2017. Kuvio koostettu lähteestä: 
Tilastokeskus, StatFin-tilastotietokanta/väestö/väestörakenne

Kunnan yksi- ja kaksikielisyydestä säädetään valtioneuvoston asetuksella kymmenen vuoden 
välein (voimassa oleva määritys koskee ajanjaksoa 2013–2022). Kaksikielisen kunnan kriteeri 
on, että vähintään 8 prosenttia asukkaista tai yhteensä 3 000 asukasta puhuu äidinkielenään 
toista kansalliskieltä. Kunta voi kuitenkin anoa vapaaehtoisesti muutosta kaksikieliseksi kun-
naksi251 myös kesken määrityskauden. Lohja252 on toistaiseksi ainoa suomenkielinen kunta, 
joka on vapaaehtoisesti hakenut kaksikieliseksi kunnaksi. Se on hakenut kaksikielisen kunnan 
statusta peräti kaksi kertaa, ensin vuosiksi 2003–2012 ja uudelleen vuosiksi 2013–2022.  

Kaarinassa on harkittu useaankin kertaan kunnan muuttamista vapaaehtoisesti kaksikielisek-
si, viimeksi vuoden 2018 keväällä.253 Kunta on pysynyt yksikielisenä, mutta se tarjoaa kaksi-
kielisiä palveluja.254 Ruotsinkielisen koulutuksen ja kasvatuksen saralla tarjotaan päivähoito, 
esikoulu  ja alakoulu (luokat 1−6). Kaarina-lehti255 kertoo, että S:t Karins svenska skolanin 
noin 85 prosenttia oppilaista tulee kaksikielistä ja 15 prosenttia yksikielisten kodeista. Ruotsi 
on 160 oppilaan äidinkieli väestörekiserissä, lopuilla se on jokin muu, yleensä suomi. 

Kaarinan  profiili  poikkeaa  esimerkiksi  pääkaupunkiseudun  isoista  kaksikielisistä  kunnista 
siinä, ettei kunta tarjoa kielikylpyä. Ruotsin kielen taitoa edellytetään jo koulua aloitetta-
essa, joskin suomenkielisten oppilaiden ruotsin osaamista vahvistetaan etenkin koulutaipaleen

251   https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/691727/Kuntien+kaksikielistyminen+helpottumassa++Kaarina+yksi+halukkaista, 
23.10.2014
252   http://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?alo=1&page=meeting_search&kas=&txt=kaksikieli&koh=1&p-
vm=&siv=50&dir=1&jar=1 
253   http://ktweb.kaarina.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=KVA&pvm=23%2e4%2e2018%2018%3a00 
Pöytäkirjan 54. pykälän liitteessä on kuvattu seikkaperäisesti prosessin kulku.
254   https://www.kaarina.fi/se/sv_SE/ 
255   http://www.kaarina-lehti.fi/2018/11/ruotsinkielisten-osuus-kaarinassa-kasvaa/, 6.11.2018
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https://www.kaarina.fi/se/sv_SE/
http://www.kaarina-lehti.fi/2018/11/ruotsinkielisten-osuus-kaarinassa-kasvaa/
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alussa. Koulu voi olla joillekin oppilaille ainoa paikka, jossa he käyttävät ruotsia. Toisaalta 
suomen kieli kuuluu monen koulupäivään, ja esimerkiksi välitunneilla puhutaan suomea ylei-
sesti. 

Olisiko tästä kehiteltävissä tulevaisuuden koulu, jonka opetuskieli on ruotsi? Vai peräti 
kaksikielinen koulu? Se, ettei vieraskielinen oppilas puhu alkuun suomea kovin hyvin, on 
suomenkielisissä kouluissa yleistyvä ilmiö. Voisiko ruotsinkielisessä koulussa olla oppilaita, 
jotka eivät alkuun puhu ruotsia hyvin? Kaksikieliset päiväkodit ja koulut256, 257ovat kirvoit-
taneet vuosikymmenten saatossa vilkasta keskustelua, ja niiden tulemista on väläytelty niin 
suomen-, ruotsin- kuin kaksikielisten joukoista.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto258 teki vuonna 2017 kuntakyselyn: puolet kaksi-
kielisten kuntien työntekijöistä ei osaa toista kotimaista kieltä. Kaupunginkanslian mukaan 
ruotsinkieliset palvelut toimivat Kaarinassa verrattain hyvin. Ruotsiksi asiointi neuvolassa, 
kirjastossa, terveyskeskuksessa ja kunnassa luonnistuu. Jos työntekijä ei hallitse ruotsia riit-
tävästi, asiointitilanteeseen pystytään järjestämään ruotsia taitava.

Kaupunginjohtajan mukaan Kaarina on valinnut ainakin toistaiseksi vapaaehtoisuuden tien. 
Se voi tarjota siedettävät ruotsinkieliset palvelut, vaikkei se ole virallisesti kaksikielinen. 
Kaupunki tunnistaa kaksikielisen identiteettinsä, ja se vetää väkeä kuntaan: ruotsinkielistä, 
kaksikielistä ja monikielistä. Asenne kieleen ratkaisee, varsinkin myönteinen asenne. 

Ruotsinkielinen viranomaistoiminta 

Viranomaisen  toiminta  ja  ruotsin  kieli  −  ikuisuusaihe,  josta  riittää  puhuttavaa  joka  vuosi. 
Hätäkeskusten päivystäjistä on pula. Suurin tarve on kaksikielisistä päivystäjistä, eikä paine 
helpota vastedeskään. Tulevaisuudessa nimittäin kaikissa hätäkeskuksissa täytyy olla valmius 
palvella soittajia suomeksi ja ruotsiksi. Uusi kaksikielinen hätäkeskuspäivystäjän tutkinto-
koulutus259 sai hakijat liikkeelle sen jälkeen, kun pelko hakijoiden vähyydestä sai julkisuutta. 
Koulutukseen tuli lopulta yli 360 hakemusta; aloituspaikkoja on 16.

Käräjäoikeuksien määrä vähenee vuoden 2019 alussa kahdeksasta viiteen. Oikeusministeri 
Antti Häkkänen on pitänyt tärkeänä tavoitteena turvata tuomioistuinten kaksikieliset palvelut 
muutoksesta huolimatta. Huhtikuussa 2018 annettiin valtioneuvosten asetus, joka pitää eri-
tyistä kielitaitoa edellyttävien tuomarinvirkojen eli ”kielituomareiden” määrän käräjäoikeuk-
sissa ennallaan. 260 Tämä on elintärkeää ruotsinkielisen palvelun säilyttämiseksi.

256   https://svenska.yle.fi/artikel/2018/01/03/taxells-paradox-far-mothugg-den-ar-gammal-och-borde-ses-over-inga-klass-
rum-med, 3.1.2018
257   https://yle.fi/uutiset/3-10003635, 3.1.2018
258   https://www.aamuset.fi/uutiset/3812391/Sosiaali+ja+terveydenhuollon+henkiloston+kielitaidossa+parantamisen+va-
raa, 23.1.2018
259   https://pelastustieto.fi/pelastustoiminta/operatiivinen-toiminta/kaksikieliseen-paivystajakoulutukseen-hakijoi-
ta-yli-360/, 2.2.2018
260   https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410853/kaksikielisiin-karajaoikeuksiin-myos-ruotsinkielisia-ka-
rajanotaarin-virkoja, 19.4.2018
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Englannin kielen käyttö kasvaa kaikissa palveluissa, niin julkisissa kuin yksityisissä. Syynä 
on useimmiten se, että vieraskieliset asiakkaat käyttävät englantia, koska omakielinen vaih-
toehto puuttuu. Teleyhtiö Elisan palveluissa261 ruotsia ja englantia käytetään tätä nykyä 
suunnilleen saman verran. Englannin kielen käyttö on kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa, 
ja samansuuntainen kehitys jatkuu. Ennustan, että ruotsinkielinen palvelu hankaloituu vastai-
suudessa myös yksityissektorilla. Ei löydy enää ruotsin kieltä taitavaa henkilökuntaa!

Poliisin on puhuttava ruotsia

Poliisin ruotsi on miltei jokavuotinen keskustelunaihe. Oikeusasiamiehelle toimitettiin kan-
telu, jossa oikeusasiamiestä pyydettiin tutkimaan Helsingin poliisilaitoksen tiedottamista 
suomen ja ruotsin kielellä.262,263 Kantelun mukaan Helsingin poliisilaitoksen suomenkielinen 
tiedottaminen poikkeaa ruotsinkielisestä. Suomenkielisissä verkkotiedotteissa ja poliisilai-
toksen täysin yksikielisissä sosiaalisen median kanavissa (esimerkiksi Twitterissä) on tiedo-
tettu useista sellaisista poliisin toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista, jotka puuttuvat 
Helsingin poliisilaitoksen ruotsinkielisistä tiedotteista. 

Oikeusasiamiehen ratkaisun mukaan kaksikielisen poliisilaitoksen on tiedotettava enemmän 
ruotsin kielellä. Oikeusasiamies toteaa, että poliisin verkkosivuilla on tiedotettu suomen 
kielellä merkittävästi enemmän kuin ruotsin kielellä, eikä ero mahdu kielilain sallimiin rajoi-
hin. Kantelija toi esiin myös Helsingin poliisilaitoksen toiminnan sosiaalisen median kana-
vassa, jossa poliisin toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista on tiedotettu liki yksinomaan 
suomeksi. Oikeusasiamiehen ratkaisun mukaan kaksikielisyyden tulee näkyä nykyistä parem-
min myös Helsingin poliisilaitoksen sosiaalisen median tiedottamiskanavassa.

Vuoden 2017 lopulla ilmestyi väitöskirja264 kaksikielisissä poliisipiireissä työskentelevien 
poliisien ruotsin kielen taidosta. Pula ruotsinkielisistä poliiseista (saattaa) helpottaa tulevina 
vuosina: Poliisiammattikorkeakoulun ruotsinkielinen kurssi265 saatiin täyteen lisähaun avulla.

Työntekijän sähköpostin automaattinen poissaoloilmoitus

Kelan sähköisiä palveluita käyttänyt henkilö teki sähköpostin poissaoloilmoitusten kielestä 
kantelun oikeusasiamiehelle. Asia uutisoitiin mediassa266 267 268 laajalti. Oikeusasiamies on 
linjannut, että virkamiehen lomaillessa sähköpostin automaattisten poissaoloilmoitusten teks-
tin pitäisi olla ilmoituksessa sekä suomeksi että ruotsiksi. Tästä velvollisuudesta ei vapaudu 

261   https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/englanti-kirii-ruotsin-ohi-palvelukielena-kolmessa-vuodessa-kaytto-on-tuplaantu-
nut/, 24.10.2018
262   https://www.oikeusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/3635/2017 
263   https://www.oikeusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/3806/2017 
264   http://www.kauhajoki-lehti.fi/kauhajoki-lehti/uutiset/16096.html, 9.2.2018
265   https://yle.fi/uutiset/3-10377850, 21.9.2018
266   https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/ict/virkamiehen-sahkopostin-lomaviestista-kielikantelu-oikeusasiamies-pois-
saoloilmoitus-on-tehtava-myos-ruotsiksi-6750089, 22.11.2018
267   https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/099111c8-e375-49bf-9b56-3f53189ffaab, 22.11.2018
268   https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/265330-virkamiehelle-huomautus-lomaviestista-poissaoloilmoitus-tehta-
va-myos-ruotsiksi, 22.11.2018
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sen vuoksi, että kyseessä on ruotsia osaamaton ulkomaalainen työntekijä. Oikeusasiamies 
edellyttää, että silloin joku muu auttaa häntä tekstin kirjoittamisessa ruotsiksi.

Rahoitusta ja lahjoituksia

Ruotsin kielen elinvoimaisuutta ja ruotsinkielistä koulutusta pidetään yleisesti tärkeänä. 
Säätiöt ja yleishyödylliset yhdistykset tukevat merkittävästi ruotsinkielistä toimintaa ja kult-
tuuria. Helsingin Sanomien269 artikkeli valottaa ruotsinkielisten säätiöiden toimintaa ja rahan-
jaon painotuksia myös kielen näkökulmasta.

Arcada-ammattikorkeakoulu270 käynnisti varainkeruukampanjan vuoden 2018 alussa. Maal-
iskuun alkuun mennessä Arcada oli kerännyt jo kaksi miljoonaa euroa lahjoitusvaroja (Stif-
telsen Brita Maria Renlunds minne sr -säätiö (1 000 000 euroa), Stiftelsen Tre Smeder -säätiö 
(500 000 euroa), Föreningen Konstsamfundet r.f. -yhdistys (400 000 euroa) ja Espoon ja 
Kauniaisten Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla -säätiö (100 000 euroa). Arcada tiedotti jou-
lukuussa, että Liikesivistysrahasto ja Tre Smeder lahjoittavat Arcadalle271 yhteensä 335 000 
euroa. Varainkeruukampanja jatkuu vuodet 2018 ja 2019. Oppilaitoksille varojen kerääminen 
on tähdellistä, sillä nykykäytännön mukaan valtio palkitsee oppilaitoksia kerättyihin varoihin 
suhteutetulla vastinrahoituksella. Valtioneuvoston palkintorahoitus suhteutetaan vuoden 2018 
loppuun mennessä kerättyjen varojen määrään.

Svenska Kulturfonden lahjoitti 10 000 euroa Humanistiselle ammattikorkeakoululle272 kaksi-
kielisen koulutuksen kehittämiseen.

Hallå!

Svenska Kulturfonden käynnisti katsausvuonna erittäin merkittävän ohjelman. Se273,274myöntää 
apurahoina ja hankerahoituksena peräti kuusi miljoonaa euroa kaksikielistä Suomea tukeviin 
hankkeisiin vuosiksi 2018−2021 (Hallå − Strategiskt program för en levande flerspråkighet 
i Finland 2018−2021). Rahoitettavien hankkeiden tarkoituksena on auttaa suomenkielisiä ja 
maahanmuuttajia viestimään paremmin ruotsiksi tai ruotsinkielisiä kommunikoimaan parem-
min suomeksi. Kielipoliittisesti kiintoisan asiasta tekee se, että tällä kertaa apuraha on suun-
nattu myös suomenkielisille hakijoille.

269   https://www.hs.fi/talous/art-2000005696946.html, 28.5.2018
270   https://www.arcada.fi/fi/ajankohtaista/arcada-saanut-lahjoituksina-kaksi-miljoonaa-euroa, 5.3.2018
271   https://www.arcada.fi/fi/ajankohtaista/liikesivistysrahasto-ja-tre-smeder-lahjoittavat-arcadalle-yhteensa-335-000-eu-
roa, 20.12.2018
272   https://www.humak.fi/uutiset/svenska-kulturfonden-gav-10-000-euro-til-humaks-penningsamlingskampanj/, 
18.12.2018
273   https://www.kulturfonden.fi/2018/06/19/kulturfonden-myonsi-kuusi-miljoonaa-euroa-halla-apurahaa/, 19.6.2018
274   https://www.sttinfo.fi/tiedote/kulturfonden-jakaa-kuusi-miljoonaa-euroa-apurahaa-suomen-ja-ruotsin-oppimiseen?-
publisherId=66321504&releaseId=66321532, 15.2.2018
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Projektirahoituksella275 tarjotaan täydennyskoulutusta niille Pohjois-Suomen luokan-
opettajille, jotka opettavat ruotsia kuudennella luokalla ilman ruotsin kielen aineenopettajan 
pätevyyttä. Hallå-projektin  rahoituksella voidaan myös Kustavin Volter Kilpi  -kirjallisuus-
viikolla276 järjestää kaksikielistä ohjelmaa. Jyväskylän yliopisto277 sai 220 000 euroa hanke-
rahoitusta ruotsin kielen opetuksen kehittämiseen. Ammattikorkeakoulu Metropolian278 ruot-
sinkielinen oopperaproduktio sain 24 000 euron apurahan. Ruotsinkielinen oopperaproduk-
tio on ensimmäinen laatuaan. Kansalliskielet ry sai Svenska Kulturfondenin Hallå-hankeesta 
250 000 € rahoituksen Kielilähettiläät-Språkambassadörerna -projektiin. Projektin käytännön 
toteutus alkaa keväällä 2019 ja päättyy vuoden 2021 kesäkuussa.

Ahvenanmaan kielikysymys

Ahvenanmaa on virallisesti yksikielinen, sen kieli on ruotsi. Kieleen liittyvä lainsäädäntö 
koskee vain viranomaistoimintaa. Ahvenanmaan viranomaiset279 tähdentävät sitä, että 
muuttajien tulee oppia ruotsin kieltä, jotta he voivat toimia ruotsinkielisessä yhteisössä. 
Radikaaleja näkökantojakin esiintyy: ruotsin kielen heikentyvää asemaa manner-Suomessa 
käytetään vipuna ajaa Ahvenanmaan itsenäisyyttä.280

Ahvenanmaan kieliasenteet suomen kieltä kohtaan herättävät ajoittain kirpeää keskustelua. 
Iltapäivälehdet281,282 repivät aiheesta otsikoita. Ahvenanmaan koulujen opetuskieli on ruotsi, 
ja suomea voi opiskella valinnaisena kielenä alakoulun viidenneltä luokalta. Uudessa Ahve-
nanmaan perusopetuslaissa283 ”kotikielestä” tulee vapaaehtoinen oppiaine, ja sen opiskelun 
voisi aloittaa jo ensimmäisellä luokalla.

Ahvenanmaahan liittyy välillisesti myös muuan episodi. Syyskuussa Suomi teki Pohjois-
maiden neuvostossa esityksen siitä, että suomen kieli nousisi neuvostossa tasavertaiseen ase-
maan ruotsin,  tanskan  ja norjan  rinnalle. Ahvenanmaan edustaja Britt Lundberg −  joka on 
neuvoston puheenjohtaja − ei kuitenkaan äänestyksessä kannattanut ehdotusta. Ehdotus hävi-
si äänin 6−5. Tästä nousi Suomessa kohu.284 Asiaa käsittelevissä kolumneissa285 toiminta sai 
täyslaidallisen.

275   https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/oulun-yliopiston-projektissa-taydennyskoulutetaan-luokanopettajille-ruotsin-kie-
len-opetustaitoa/808256/, 19.10.2018
276   https://www.aamuset.fi/teemat/4114983/Kustavin+Volter+Kilpi+viikolla+myos+ruotsinkielista+ohjelmaa, 10.10.2018
277   https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2018/10/jyvaskylan-yliopiston-hankkeille-220-000-euron-rahoitus-svens-
ka-kulturfondenilta, 26.10.2018
278   https://www.metropolia.fi/ajankohtaista/uutiset/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6317&cHash=5737a95b66a8c45161b-
d1b47e3e732ff, 25.6.2018
279   https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201806082200992332, 9.6.2018
280   https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201806082200989649, 12.6.2018
281   https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201806072200983067, 8.6.2018
282   https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201806072200982059, 9.6.2018
283   https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201806082200989646, 10.6.2018
284   https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005377032.html, 21.9.2018
285   https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201709222200412071, 22.9.2018

https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/oulun-yliopiston-projektissa-taydennyskoulutetaan-luokanopettajille-ruotsin-kielen-opetustaitoa/808256/
https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/oulun-yliopiston-projektissa-taydennyskoulutetaan-luokanopettajille-ruotsin-kielen-opetustaitoa/808256/
https://www.aamuset.fi/teemat/4114983/Kustavin+Volter+Kilpi+viikolla+myos+ruotsinkielista+ohjelmaa
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2018/10/jyvaskylan-yliopiston-hankkeille-220-000-euron-rahoitus-svenska-kulturfondenilta
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2018/10/jyvaskylan-yliopiston-hankkeille-220-000-euron-rahoitus-svenska-kulturfondenilta
https://www.metropolia.fi/ajankohtaista/uutiset/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6317&cHash=5737a95b66a8c45161bd1b47e3e732ff
https://www.metropolia.fi/ajankohtaista/uutiset/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6317&cHash=5737a95b66a8c45161bd1b47e3e732ff
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201806082200992332
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201806082200989649
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201806072200983067
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201806072200982059
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201806082200989646
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005377032.html
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201709222200412071
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Hyödytön ruotsin kieli

Kokoon kuivunut hallituksen ruotsin kielen kokeilu pyrki lisäämään muiden kielten opiskelua 
ruotsin kustannuksella. Kokeiluun ryhtymistä motivoitiin hyötynäkökohdilla. Ruotsin tilalle 
tarvitaan kieli, josta on hyötyä. Itä-Suomen liike-elämässä ja palveluissa se olisi ollut venäjä. 

Perustelut ovat tarttuneet Ylä-Lappiin. Suomen pohjoisimmat kunnat286 Inari, Enontekiö ja 
Utsjoki haluavat niin ikään eroon kaikille yhteisestä ruotsin kielen opiskelusta. Tilalle tah-
dotaan norjan kieli, koska siitä on enemmän hyötyä. Norjan kielen taitoa pidetään tärkeänä, 
sillä rajakuntien asukkailla on yhteyksiä Norjaan. Peruskouluissa norjaa voi lukea valinnais-
aineena. Enontekiön kunnanvaltuutettu Elina Rousu-Karlsen on tehnyt valtuustoaloitteen 
norjan kielen saamiseksi osaksi opetussuunnitelmaa.

Ei uskoisi, että kielitaitoa voi olla myös liikaa. Vaasasta Kuopioon muuttanut kaksikielinen 
liikunnanohjaaja287 tuskailee sitä, ettei voi käyttää suomenkielisessä ympäristössä ruotsia mi-
hinkään ”hyödylliseen”.  Liikunnanohjaaja kertoo, että käytti alkuun ryhmäliikuntatunneil-
laan spontaanisti ruotsinkielisiä ilmaisuja, muttei enää. Nyt tuntuu siltä, ”että ruotsin kieli 
ruostuu Kuopiossa”. Kuka kertoisi liikunnanohjaajalle, että koko kielivarannon käyttö peda-
gogiikassa on päivän sana?

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Kielellisten oikeuksien toteutuminen liittyy olennaisena osana sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistukseen. Kansalliskielten näkökulmasta kyse on miltei aina ruotsinkielisten oikeuksien 
toteutumisesta. Suurin kuohunta288,289,290 on syntynyt Vaasan sairaalan päivystyksestä, jolla on 
olennainen kytkös ruotsinkielisiin päivystyspalveluihin.

Hallitus päätti vuonna 2016, että Suomessa on 12 keskussairaalaa, jotka saavat ylläpitää laa-
jaa päivystystä. Vaasan sairaalassa ei uusien kaavailujen mukaa järjestetä enää laajaa, ympäri-
vuorokautista päivystystä, vaan Etelä-Pohjanmaan maakunnan päivystys keskitetään Seinä-
joelle. Seinäjoen keskussairaalan on järjestettävä päivystyspalvelut sekä suomen että ruotsin 
kielellä, mutta ruotsinkielisten palvelujen toteutumista on vahvasti epäilty.

286   https://yle.fi/uutiset/3-10396478, 11.9.2018
287   https://www.kaupunkilehti.fi/voisinpa-kayttaa-ruotsia-johonkin-hyodylliseen/, 7.12.2018
288   https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005844201.html, 28.9.2018
289   https://yle.fi/uutiset/3-10429629, 28.9.2018
290   https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/262080-jupakka-vaasan-sairaalasta-unohtuiko-hallitukselta-sauli-niiniston-vaka-
va-viesti, 18.10.2018

https://yle.fi/uutiset/3-10396478
https://www.kaupunkilehti.fi/voisinpa-kayttaa-ruotsia-johonkin-hyodylliseen/
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005844201.html
https://yle.fi/uutiset/3-10429629
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/262080-jupakka-vaasan-sairaalasta-unohtuiko-hallitukselta-sauli-niiniston-vakava-viesti
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/262080-jupakka-vaasan-sairaalasta-unohtuiko-hallitukselta-sauli-niiniston-vakava-viesti
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Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen liittyi myös asiakaskyselynä toteutettu Uusimaa 
2019 -hanke.291. Siinä selvitettiin ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuutta 
Uudellamaalla: sipoolaiset ovat tyytyväisimpiä. Ruotsalaisuuden viikkoa292 (Svenska veckan) 
vietetään vuosittain marraskuussa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri293 vietti ruotsa-
laisuuden viikkoa työn merkeissä: se rohkaisi työntekijöitään puhumaan ruotsia potilaiden ja 
työntekijöiden kanssa. Konkreettinen alku sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukselle!

Pikku paloja

Folktinget294 jakaa vuosittain ansiomitalin henkilölle, joka on tehnyt merkittävää työtä ruotsin 
kielen turvaamiseksi Suomessa. Vuonna 2018 mitali myönnettiin HUSin toimitusjohtajalle 
Aki Lindénille ruotsin kielen edistämiseksi tehdystä merkittävästä työstä HUSin sairaan-
hoitopiirin alueella.

Termi- ja sanastotyö hyödyttää ennen muuta erikoisalojen kielenkäyttöä, mutta se on myös 
merkittävää kielipoliittista työtä. Ruotsissa julkisin varoin tuetun termityön rahoitusta295 alet-
tiin arvioida vuonna 2014. Arvioinnin perusteella Ruotsin termityön keskusorganisaatio Ter-
minologicentrum TNC lopettaa toimintansa vuoden 2018 lopussa (Suomen vastaava organi-
saatio on Sanastokeskus TSK). Hallitus siirsi vastuun yleishyödyllisestä sanastotyöstä Ruotsin 
kielineuvostolle Språkrådetille. Julkisen tuen määrää ei ole ainakaan toistaiseksi vähennetty.

Se, millä keinoin Suomessa puhuttava ruotsi säilyy elinvoimaisena, puhuttaa alituiseen. Kes-
kusteluun osallistuu myös suomenkielinen lehdistö.296,297 Poliittisten puolueiden ja toimijoiden 
näkemykset298 ruotsin kielen taitoisten turvaamiseksi eroavat toisistaan kuin yö ja päivä. 

Taide on ollut iän kaiken politiikan ja myös kielipolitiikan tekemisen väline, jos kohta usein 
kyse on tulkinnoista taikka peräti tahattomista tai tiedostamattomista ratkaisuista. Tekeekö 
valmisteilla oleva elokuva299,300 oikeutta taidemaalari Helen Schjerfbeckin kielitaustalle? 
Totta on, että suomen kielellä käytävä kulttuurikeskustelu usein häivyttää kulttuuripersoonien 
kielitaustan.

291   https://www.itavayla.fi/uutiset/uudenmaan-ruotsinkieliset-haluavat-sotepalvelunsa-aidinkielellaan--sipoolaiset-tyyty-
vaisimpia-palveluihin-6.2.35851.41363264a1 
292   https://www.aamuset.fi/uutiset/4141665/Ruotsalaisuuden+viikolla+innostetaan+kayttamaan+ruotsin+kielta, 2.11.2018
293   https://www.sttinfo.fi/tiedote/vaga-tala-hus-kannustaa-puhumaan-ruotsia?publisherId=23980819&relea-
seId=69845824, 5.11.2018
294   https://www.aamuset.fi/uutiset/4146321/Aki+Lindn+palkittiin+tyostaan+ruotsin+kielen+hyvaksi, 6.11.2018
295   http://www.tsk.fi/tsk/fi/terminologicentrum_tnc_lopettaa_toimintansa_vuoden_2018_lopussa-1111.html, 16.4.2018
296   https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005785608.html, 10.8.2018
297   https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005735199.html, 28.6.2018
298   https://yle.fi/uutiset/3-10120689, 16.3.2018
299   https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005878239.html, 27.10.2018
300   https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005879293.html, 28.10.2018

https://www.itavayla.fi/uutiset/uudenmaan-ruotsinkieliset-haluavat-sotepalvelunsa-aidinkielellaan--sipoolaiset-tyytyvaisimpia-palveluihin-6.2.35851.41363264a1
https://www.itavayla.fi/uutiset/uudenmaan-ruotsinkieliset-haluavat-sotepalvelunsa-aidinkielellaan--sipoolaiset-tyytyvaisimpia-palveluihin-6.2.35851.41363264a1
https://www.aamuset.fi/uutiset/4141665/Ruotsalaisuuden+viikolla+innostetaan+kayttamaan+ruotsin+kielta
https://www.sttinfo.fi/tiedote/vaga-tala-hus-kannustaa-puhumaan-ruotsia?publisherId=23980819&releaseId=69845824
https://www.sttinfo.fi/tiedote/vaga-tala-hus-kannustaa-puhumaan-ruotsia?publisherId=23980819&releaseId=69845824
https://www.aamuset.fi/uutiset/4146321/Aki+Lindn+palkittiin+tyostaan+ruotsin+kielen+hyvaksi
http://www.tsk.fi/tsk/fi/terminologicentrum_tnc_lopettaa_toimintansa_vuoden_2018_lopussa-1111.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005785608.html
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005735199.html
https://yle.fi/uutiset/3-10120689
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005878239.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005879293.html
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Aika ajoin lehdistössäkin301 muistutetaan siitä, että ruotsin kielellä ja ruotsinkielisillä vaikutta-
jillamme on ollut kulttuurihistoriassamme merkittävä rooli. Toisaalta suuri osa suomalaisuu-
den ytimestä on syntynyt ruotsin ja suomen dynaamisesta vuorovaikutuksesta, ei pelkästään 
jommallakummalla kielellä. 

Älylaitteiden ääniohjaus on päivän sana. Yle302 sisällöt on käytettävissä Google Assistentin 
kautta. Googlen ääniohjattu assistentti tukee myös ruotsin kieltä (muttei suomea). Uutisia, 
podcasteja, ajankohtaisohjelmia ja radiokanavia voi käyttää älylaitteissa ääniohjauksella.

Pohjanmaan rannikolla, varsinkin Vaasan seudulla, on käyty pitkään kiivasta(kin) kuntalii-
toksiin liittyvää kielikeskustelua. Keskustelua yhdistävänä tekijänä on ruotsin kielen asema 
kuntien yhdistymisissä. Vaasan ja Mustasaaren kuntaliitoksesta käytävä keskustelu303 on eri 
näkökantojen ilmentymä. Kannanottoja304 siivitetään musiikin ja videoiden avulla.

Vanhastaan on ajateltu, että suomi syö ruotsia Suomessa. Tuoreessa ajatuspaja Magman 
julkaisemassa tutkimuksessa305 on kuitenkin havaittu, että englanti on ruotsin kielen rinnalla 
merkittävä osa suomenruotsalaisen nuorison arkea. Suomen käyttö (koodinvaihto) sen sijaan 
vaihtelee enemmän. Nuorisobarometri, joka perustui Taloustutkimuksen tekemään kyselyyn, 
vastasi 800 ruotsinkielistä 15–19-vuotiasta.

301   https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005889322.html, 6.11.2018
302   https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/10/17/svenska-yle-ottaa-aaniohjauksen-kayttoon-ensimmaisten-joukossa-nyt-voit, 
17.10.2018
303   https://yle.fi/uutiset/3-10426996, 28.9.2018
304   https://www.ilkka.fi/uutiset/maakunta/ruotsalainen-kieliaktivisti-ida-asplund-sohii-jalleen-kuntaliitoskeskustelua-lau-
laa-videolla-itse-luomansa-virren-itsenaisesta-mustasaaresta-1.2701082, 7.8.2018
305   http://www.magma.fi/post/2018/12/12/englanti-valtaa-sijaa-ruotsinkielisen-nuorison-arjessa 

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005889322.html
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/10/17/svenska-yle-ottaa-aaniohjauksen-kayttoon-ensimmaisten-joukossa-nyt-voit
https://yle.fi/uutiset/3-10426996
https://www.ilkka.fi/uutiset/maakunta/ruotsalainen-kieliaktivisti-ida-asplund-sohii-jalleen-kuntaliitoskeskustelua-laulaa-videolla-itse-luomansa-virren-itsenaisesta-mustasaaresta-1.2701082
https://www.ilkka.fi/uutiset/maakunta/ruotsalainen-kieliaktivisti-ida-asplund-sohii-jalleen-kuntaliitoskeskustelua-laulaa-videolla-itse-luomansa-virren-itsenaisesta-mustasaaresta-1.2701082
http://www.magma.fi/post/2018/12/12/englanti-valtaa-sijaa-ruotsinkielisen-nuorison-arjessa
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Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. 
Pohjoissaame306  on niistä levinnein. Sitä puhuu Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa yhteensä noin 
25 000 henkeä, joista parisentuhatta Suomessa asuu. Inarinsaamea puhutaan vain Suomessa, 
kun taas koltansaamen puhujia on jonkin verran myös Venäjällä. Inarinsaame307 ja koltan-
saame308 ovat vakavasti uhanalaisia kieliä, niillä kummallakin on vain 300−400 käyttäjää.

Kuinka saamenkieliset palvelut järjestetään kotiseutualueen ulkopuolella?

Saamen kielten kielisosiologinen tilanne poikkeaa muista kielistämme. Saamen kielen puhu-
jilla on vahvat kielelliset oikeudet saamelaisten kotiseutualueella, joka kattaa melko tarkasti 
Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kuntien alueen.309 Pulmia syntyy siitä, että suurin 
osa saamelaisista asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolelle. Opiskelu ja työt vetävät 
varsinkin saamelaisnuoria etelään.310

Saamelaiskäräjien vuonna 2015 keräämien tietojen mukaan Suomessa on kaikkiaan 10 463 
saamelaista, joista kotiseutualueella asuu 3404 saamelaista.311 Väestöjakaumaa kuvataan 
seuraavasti: 

Suomen saamelaisista jo noin 64,69 % (6681) asuu saamelaisalueen ulkopuolel-
la, heistä 653 ulkomailla. Yli 45-vuotiaista saamelaisista 61,5 % asuu saame-
laisalueella ja alle 45-vuotiaista 70 % asuu saamelaisalueen ulkopuolella. Alle 
kymmenen  vuotiaista  lapsista  yli  74 %  asuu  saamelaisalueen  ulkopuolella  ja 
vastaavasti yli 75- vuotiaista 76 % asuu saamelaisalueella. Näin ollen reilu en-
emmistö lapsista, nuorista ja parhaassa työiässä olevista aikuisista asuu saame-
laisalueen ulkopuolella. Pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla asuu yhteensä 
1294 saamelaista, Tampere-Jyväskylä alueella 540, Oulussa ja sen lähialueilla 
919, Kemi-Tornion alueella 268 ja Rovaniemen alueella 1095.

Kuinka saamen kielet elävät Suomen kaupungeissa, miten tarjotaan saamenkieliset palvelut? 
Pelkästään jo se, että melkein kolmeneljäsosaa alle 45-vuotiaista saamelaisista asuu saame-
laisalueen ulkopuolella, hankaloittaa saamenkielisten palvelujen järjestämistä. 

Lapin  yliopiston  SÁRA-tutkimushankkeessa  (2016−2018)  selvitettiin  saamelaisalueen 
ulkopuolella asuvien saamelaisten hyvinvointia ja palvelutarpeita.312,313,314 Kaupunkisaame-

306   https://www.ethnologue.com/language/sme 
307   https://www.ethnologue.com/language/smn 
308   https://www.ethnologue.com/language/sms 
309   https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20031086?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=saamen%20
kielilaki#L3 
310   https://yle.fi/uutiset/3-10554723, 31.12.2018
311   https://stm.fi/documents/1271139/4067344/SAAMELAPEselvitys110117_final.pdf/f1418169-7e37-4d7a-803d-
30d192ffed5f/SAAMELAPEselvitys110117_final.pdf.pdf, s. 5, viitattu 21.12.2018
312   http://agon.fi/article/yhteisollisyys-ja-eettisyys-saamentutkimuksessa/ 
313   https://www.ulapland.fi/news/Kysely-kaupungeissa-asuvien-saamelaisten-hyvinvoinnista-/2q4r5vrp/e6f2da7e-34da-
445a-ad76-1e9406be358c, 3.4.2017
314   https://yle.fi/uutiset/osasto/sapmi/sara_keraa_kokemuksia_saamenkielisista_palveluista_kaupungeissa/8790824, 
6.4.2016

https://www.ethnologue.com/language/sme
https://www.ethnologue.com/language/smn
https://www.ethnologue.com/language/sms
https://yle.fi/uutiset/3-10554723
https://stm.fi/documents/1271139/4067344/SAAMELAPEselvitys110117_final.pdf/f1418169-7e37-4d7a-803d-30d192ffed5f/SAAMELAPEselvitys110117_final.pdf.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/4067344/SAAMELAPEselvitys110117_final.pdf/f1418169-7e37-4d7a-803d-30d192ffed5f/SAAMELAPEselvitys110117_final.pdf.pdf
http://agon.fi/article/yhteisollisyys-ja-eettisyys-saamentutkimuksessa/
https://www.ulapland.fi/news/Kysely-kaupungeissa-asuvien-saamelaisten-hyvinvoinnista-/2q4r5vrp/e6f2da7e-34da-445a-ad76-1e9406be358c
https://www.ulapland.fi/news/Kysely-kaupungeissa-asuvien-saamelaisten-hyvinvoinnista-/2q4r5vrp/e6f2da7e-34da-445a-ad76-1e9406be358c
https://yle.fi/uutiset/osasto/sapmi/sara_keraa_kokemuksia_saamenkielisista_palveluista_kaupungeissa/8790824
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laisuus315 edellyttää kovaa työtä. Omakielisiin palveluihin316 pääseminen vaatii ponnisteluja 
ja aktiivisuutta, sillä keskitetyt palvelut voivat olla vaikeasti saavutettavia. Pohjoissaame elää 
kaupungeissa, mutta palveluja tarjotaan niukasti muilla saamen kielillä. 

Lapin yliopistossa toimiva opettajankoulutuksen temaattinen verkosto317 koordinoi toi-
mintaa, jossa on mukana 22 opettajankoulutuksesta kiinnostunutta yliopistoa kymmenestä 
maasta. Verkosto järjesti syyskuussa Oulun yliopistossa tapahtuman, jonka teemana oli alku-
peräiskielet kaupungistuneilla alueilla. Tapahtuman tarkoituksena oli herättää keskustelua 
alkuperäiskielistä ja niiden tilasta kaupungistuneilla alueilla. Kaupunkisaamelaisuuteen saattoi 
liittyä vielä 1970- ja 80-luvuilla stigma eli häpeäleima, minkä tähden vanhemmat eivät halunneet 
opettaa lapsilleen saamea.318 Moni kaupungissa varttunut saamelainen on siirtänyt vanhempiensa 
kielen syrjään ja opetellut sen vasta aikuisena.

Kuinka saamenkieliset palvelut järjestetään vastedes, etenkin kotiseutualueen ulkopuolella? 
Tämä on olennainen saamen kieliin liittyvä kysymys, johon ei mitä ilmeisimmin ole yksin-
kertaista vastausta.

Kuka on saamelainen? 

Kansanryhmään tai -osaan kuulumisen peruste on alituinen erimielisyyden aihe. Törmäämme 
esimerkiksi maahanmuuttoon liittyvässä keskustelussa tuon tuosta eriäviin näkemyksiin siitä, 
kuka on suomalainen. Kulttuurisia oletusarvoja ja arvottavia näkökulmia ei peitellä. Ky-
sytäänhän myös, kuka saa olla suomalainen tai kuka saa identifioitua suomalaiseksi.

Entäpä kuka on saamelainen?  Luku Saamelaiskäräjälain uudistaminen sivuaa tätä kysymystä. 
Saamelaisilla on Euroopan ainoana alkuperäiskansana erikoisasema, ja on ymmärrettävää, 
että ryhmäidentiteetti on tärkeää juuri saamelaisille. Maantieteellisesti hajallaan oleva yhteisö 
joutuu ratkomaan kiperiäkin identiteettiin liittyviä kysymyksiä. Mikä on saamelaisuuden tai 
kaupunkisaamelaisuuden olemus tulevaisuudessa? Minkä perusteella saamelaisuus määrit-
tyy: sukutaustan, asuinpaikan, maankäyttöoikeuden, kielen, identifioitumisen, oikeudellisen 
saamelaismääritelmän? Pohdittavaa riittää.

315   https://www.ulapland.fi/news/Saamelaisuus-vaatii-kaupungeissa-kovaa-tyota-/40708/e2e7be07-f4a9-4b68-b1ec-
85c0391d7388, 12.9.2018
316   https://yle.fi/uutiset/3-10401697, 13.9.2018
317   https://www.ulapland.fi/news/Lapin-yliopiston-johtama-opettajankoulutuksen-verkosto-yhdistaa-koulutuksesta-kiin-
nostuneita-ympari-maailman/40708/2da73250-374d-4c5b-b5b4-07a05f365d0c, 27.9.2018
318   https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005839632.html, 25.9.2018

https://www.ulapland.fi/news/Saamelaisuus-vaatii-kaupungeissa-kovaa-tyota-/40708/e2e7be07-f4a9-4b68-b1ec-85c0391d7388
https://www.ulapland.fi/news/Saamelaisuus-vaatii-kaupungeissa-kovaa-tyota-/40708/e2e7be07-f4a9-4b68-b1ec-85c0391d7388
https://yle.fi/uutiset/3-10401697
https://www.ulapland.fi/news/Lapin-yliopiston-johtama-opettajankoulutuksen-verkosto-yhdistaa-koulutuksesta-kiinnostuneita-ympari-maailman/40708/2da73250-374d-4c5b-b5b4-07a05f365d0c
https://www.ulapland.fi/news/Lapin-yliopiston-johtama-opettajankoulutuksen-verkosto-yhdistaa-koulutuksesta-kiinnostuneita-ympari-maailman/40708/2da73250-374d-4c5b-b5b4-07a05f365d0c
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005839632.html
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Saamenkielistä koulutusta

Saamenkielinen koulutus kotiseutualueen ulkopuolella

Saamenkielisen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen laajimmat resurssit ovat käytössä saame-
laisten kotiseutualueella.  Toiminta voi nikotella kuitenkin myös siellä. Enontekiön kunta319 
käynnisti alkuvuodesta 2018 kielipesätoiminnan Hetassa. Kunta on yrittänyt käynnistää 
siellä pohjoissaamenkielistä kielipesätoimintaa vuosia, mutta käynnistäminen on kariutunut 
työntekijäpulaan. Pula työntekijöistä vaikeuttaa pienillä kielillä tapahtuvan varhaiskasvatuk-
sen ja koulutuksen järjestämistä, mikä käy ilmi useassa kohdassa tätäkin katsausta. 

Ivalossa käynnistyi kielikylpykokeilu, jossa Ivalon koulun viisi oppilasta aloitti koulunsa 
pohjoissaameksi.320 Kielikylpyä on toteutettu aiemmin epävirallisesti, sillä täysin suomen-
kielinen oppilas on voinut käydä koulua saamenkielisessä luokassa. Ivalon alakoulun kieli-
kylpykokeilussa oppilas valitsee toisen luokan jälkeen joko suomen- tai saamenkielisen 
luokan.

Helsinki

Vanhempien lapsilleen pitämä kotikoulu on monelle tuttu asia. Helsingissä on toiminut saa-
menkielinen kotiesikoulu, josta vanhemmat vastaavat.321 Kotikoulun aloittaminen vaatii lu-
van, joka samalla velvoittaa kuntaa valvomaan toimintaa. Esikoulu sen sijaan ei kuulu oppi-
velvollisuuteen, ja sen voi perustaa vapaasti. Vanhemmat voivat järjestää lapsensa esiopetuk-
sen parhaaksi katsomallaan tavalla. 

Saamelaisten kansallispäivää vietetään 6. helmikuuta. Helsingistä kantautui iloisia uutisia 
juhlapäivän kunniaksi: Pasilan koulussa alkaa saamenkielinen opetus syksyllä 2018.322,323,324 
Saamenkielinen toiminta alkaa sekä varhaiskasvatuksessa että kahdella ensimmäisellä luok-
ka-asteella. Suomi−saame-luokassa järjestetään laajamittaista kaksikielistä opetusta niin, että 
vähintään 25 prosenttia oppimäärän opetuksesta pidetään saameksi.

Saamenkielisen ryhmän perustaminen oli vaakalaudalla.325 Ilmoittautuneiden määrä putosi 
viidestä neljään, eikä ryhmää olisi perustettu enää vähemmälle oppilasmäärälle. Maailman 
eteläisin saamenkielinen luokka aloitti kuitenkin toimintansa syksyllä 2018 neljän oppilaan 
ryhmänä.326,327 Oppilasmäärä kasvanee, kun toiminta vakiintuu ja sana luokasta kiirii.

319   https://yle.fi/uutiset/3-10137111, 4.4.2018
320   https://yle.fi/uutiset/3-10376339, 29.8.2018
321   https://lapsenmaailma.fi/teemat/kulttuuri/saamenkielisessa-kotieskarissa-isan-opissa/, 8.1.2018
322   https://yle.fi/uutiset/3-10042902, 29.1.2018
323   https://www.sttinfo.fi/tiedote/paakaupunkiseudun-saamelaisperheet-saavat-toivomaansa-saamenkielista-opetusta?pub-
lisherId=60577833&releaseId=66143226, 6.2.2018
324   https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/helsingissa-alkaa-syksylla-saamenkielinen-opetus/6759492#gs.bmgjQSvP, 
6.2.2018
325   https://www.hs.fi/lastenuutiset/art-2000005579246.html, 24.2.2018
326   https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005818081.html, 7.9.2018
327   https://www.hs.fi/lastenuutiset/art-2000005826346.html, 14.9.2018

https://yle.fi/uutiset/3-10137111
https://yle.fi/uutiset/3-10376339
https://lapsenmaailma.fi/teemat/kulttuuri/saamenkielisessa-kotieskarissa-isan-opissa/
https://yle.fi/uutiset/3-10042902
https://www.sttinfo.fi/tiedote/paakaupunkiseudun-saamelaisperheet-saavat-toivomaansa-saamenkielista-opetusta?publisherId=60577833&releaseId=66143226
https://www.sttinfo.fi/tiedote/paakaupunkiseudun-saamelaisperheet-saavat-toivomaansa-saamenkielista-opetusta?publisherId=60577833&releaseId=66143226
https://www.hs.fi/lastenuutiset/art-2000005579246.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005818081.html
https://www.hs.fi/lastenuutiset/art-2000005826346.html
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Koulussa opetetaan saamen kielen lisäksi saamelaiskulttuuria. Saamelaiskulttuurin opet-
taminen328 vaatii erilaisia ratkaisuja kuin saamelaisalueella, koska saamelainen ympäristö ja 
elinkeinot sijaitsevat kaukana. Luokka hankkikin heti tuoreeltaan ystävyyskoulun Saamen-
maalta. Siihen luodaan tiiviit suhteet, jotta oppilaat tutustuvat saamelaiskulttuuriin ja saavat 
pohjoisesta saamenkielisiä ystäviä.

Kaupunkisaamelaisten kielipesä Máttabiegga lopetti toimintansa Helsingissä kesään 2018. 
Lopettamispäätös liittyi siihen, että pohjoissaamenkielinen varhaiskasvatuksenryhmä329 aloitti 
toimintansa syksyllä. Loppukeväästä Metsähallitus330 järjesti kielipesä Máttabieggan lapsille 
luontokasvatukseen liittyvän työpajan, jonka työskentelyssä käytettiin myös inarinsaamea. 
Inarinsaamea kuulee Helsingissä harvoin vastaavissa tilaisuuksissa.

Oulu

Oulun seudulla asuu noin tuhat saamelaista. Oulussa toimii keskitetysti yksi pohjoissaamen-
kielinen päiväkotiryhmä, mutta saamenkielistä esiopetusta ei toistaiseksi järjestetä.331 Kolme 
lasta osallistuu puolipäiväisesti suomenkieliseen esiopetukseen ja sen lisäksi tarjotaan 15 tun-
tia viikossa saamenkielistä kerhotoimintaa. Kouluun siirryttäessä saamen kielen opetus vähe-
nee merkittävästi, sillä äidinkielen opetusta on vain kaksi tuntia viikossa.

Helsingin mallin mukainen opetus, jossa vähintään neljännes opetuksesta on saameksi, on 
tavoitteena Oulussakin. Kesän kynnyksellä Oulun kaupungissa332 pohdittiin pohjoissaame−
suomi-luokan perustamista kahden ensimmäisen vuosiluokan oppilaille. Jos asia hyväksytään 
kaupungin kieliohjelmassa, kaksikielinen alakoululuokka voisi aloittaa syksyllä 2019.

Rovaniemi

Rovaniemen kaupungissa asuu vähän yli tuhat saamelaista. Rovaniemi333 käynnisti alkuvuo-
desta 2018 hankkeen, jossa suunnitellaan saamen kielen opintojen polku ja saamenopetuksen 
malli varhaiskasvatuksesta peruskoulun loppuun saakka. Kiintoisana yksityiskohtana mainit-
takoon, että hankkeen työntekijä on äidinkieleltään suomenkielinen, joka opetteli pohjois-
saamen kielen yliopisto-opinnoissaan.334

Rovaniemellä järjestetään saamenkielistä varhaiskasvatusta. Kaupungissa on saamenkielinen 
päiväkoti ja kielipesä sellaisille lapsille, joiden kotona ei puhuta saamea. Pohjoissaamenkieli-

328   https://yle.fi/uutiset/3-10346496, 10.8.2018
329   https://yle.fi/uutiset/3-10178470, 26.4.2018
330   http://www.metsa.fi/-/helsingin-saamen-kielipesan-lapset-tutustuivat-kentanpaan-eukkoon, 25.5.2018
331   https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4002301-saamenkielinen-varhaiskasvatus-vahvistaa-saamelaiskulttuuria, 
6.2.2018
332   https://yle.fi/uutiset/3-10227900, 30.5.2018
333   https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/rovaniemi-panostaa-saamenopetukseen-tavoitteena-turva-
ta-kieltentunnit-paivakodista-ylaluokille.html, 25.1.2018
334   https://www.lapinkansa.fi/uusirovaniemi/lauantaivieras-saamen-matkassa-uudelle-uralle-outojakin-unelmia-kannat-
taa-seurata-200766796/, 24.2.2018

https://yle.fi/uutiset/3-10346496
https://yle.fi/uutiset/3-10178470
http://www.metsa.fi/-/helsingin-saamen-kielipesan-lapset-tutustuivat-kentanpaan-eukkoon
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4002301-saamenkielinen-varhaiskasvatus-vahvistaa-saamelaiskulttuuria
https://yle.fi/uutiset/3-10227900
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/rovaniemi-panostaa-saamenopetukseen-tavoitteena-turvata-kieltentunnit-paivakodista-ylaluokille.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/rovaniemi-panostaa-saamenopetukseen-tavoitteena-turvata-kieltentunnit-paivakodista-ylaluokille.html
https://www.lapinkansa.fi/uusirovaniemi/lauantaivieras-saamen-matkassa-uudelle-uralle-outojakin-unelmia-kannattaa-seurata-200766796/
https://www.lapinkansa.fi/uusirovaniemi/lauantaivieras-saamen-matkassa-uudelle-uralle-outojakin-unelmia-kannattaa-seurata-200766796/
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nen lähiopetus alkoi Rovaniemellä335 syyslukukauden 2018 alusta, ja siihen osallistuu noin 50 
peruskoulun oppilasta. Hanketyöntekijä koordinoi muun muassa sitä, millä tavoin eri puolilla 
kaupunkia asuvista oppilaista saadaan muodostettua tarpeeksi suuria opetusryhmiä ja kuinka 
oppilaiden kuljetus saamen kielen tunneille ja saamenkieliseen opetukseen organisoidaan.

Etäopetus

Saamen kieli336 oli 242 oppilaan A-kielivalinta suomenkielisessä perusopetuksessa luokilla 
1−6 vuonna 2017. Oppilaiden määrä on vaihdellut 2000-luvulla vuosittain välillä 168−273. 
Saamelaiskäräjät337 on selvittänyt saamen kielen opetuksen oppilasmääriä Suomen kouluissa 
saamelaisalueen ulkopuolella (taulukko 1). Saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolel-
la tarjotaan 2 viikkotuntia saamen kielen opetusta. Taulukossa ei ole erotettu lähi- ja etä-
opetusta eikä myöskään sitä, onko oppilas opetuksessa äidinkielen vai muun kielivalinnan 
perusteella.

Taulukko 3. Saamen kielen oppilasmäärät perusopetuksessa saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella luku-
vuonna 2015−2016.

Taulukosta 3 näkyy, että saamen kielen opiskelijoita on ollut tarkastelujaksolla vähän. Koltan-
saamen opetusta ei ollut lainkaan kotiseutualueen ulkopuolella. Aiemmin kävi ilmi, että noin 
kolmeneljäsosaa alle kymmenvuotiaista lapsista asuu saamelaisalueen ulkopuolella. Niinpä ei 
yllätä, että lähes 2 000 saamelaislapsen338 arvioidaan olevan tällä hetkellä vailla saamen kielen 
opetusta. Vuosina 2006−2016 yksikään kotiseutualueen ulkopuolella asunut oppilas ei saanut 
saamenkielistä opetusta.339

335   https://www.lapinkansa.fi/lappi/pohjoissaamen-lahiopetus-alkoi-rovaniemella-kaikille-ei-jarjesteta-kuljetusta-oppitun-
neille-201154045/, 23.8.2018
336   https://www.oph.fi/tietopalvelut/tilastotiedot/vipunen 
337   https://dokumentit.solinum.fi/samediggi/?f=Dokumenttipankki%2FTilastoja 
338   https://www.aamulehti.fi/uutiset/lahes-2-000-saamelaislasta-vailla-saamen-opetusta-onhan-se-kielten-tulevaisuud-
en-kannalta-todella-huolestuttavaa-200721920, 6.2.2018
339   https://www.oph.fi/tietopalvelut/tilastotiedot/103/0/kuukauden_tilasto_saamea_opiskelevien_maara_kasvaa_saamen-
kielista_opetusta_tarjolla_myos_helsingissa?language=fi 

Kieli
Kunta Pohjoissaame Inarinsaame

Espoo 5
Helsinki 4
Joensuu 1
Jyväskylä 3
Kemi 1
Oulu ~ Oulun seutu 17
Rovaniemi 20 1
Salla 1
Sievi 1
Tampere 5
Tornio 2
Vantaa 5

Yhteensä: 63 3

https://www.lapinkansa.fi/lappi/pohjoissaamen-lahiopetus-alkoi-rovaniemella-kaikille-ei-jarjesteta-kuljetusta-oppitunneille-201154045/
https://www.lapinkansa.fi/lappi/pohjoissaamen-lahiopetus-alkoi-rovaniemella-kaikille-ei-jarjesteta-kuljetusta-oppitunneille-201154045/
https://www.oph.fi/tietopalvelut/tilastotiedot/vipunen
https://dokumentit.solinum.fi/samediggi/?f=Dokumenttipankki%2FTilastoja
https://www.aamulehti.fi/uutiset/lahes-2-000-saamelaislasta-vailla-saamen-opetusta-onhan-se-kielten-tulevaisuuden-kannalta-todella-huolestuttavaa-200721920
https://www.aamulehti.fi/uutiset/lahes-2-000-saamelaislasta-vailla-saamen-opetusta-onhan-se-kielten-tulevaisuuden-kannalta-todella-huolestuttavaa-200721920
https://www.oph.fi/tietopalvelut/tilastotiedot/103/0/kuukauden_tilasto_saamea_opiskelevien_maara_kasvaa_saamenkielista_opetusta_tarjolla_myos_helsingissa?language=fi
https://www.oph.fi/tietopalvelut/tilastotiedot/103/0/kuukauden_tilasto_saamea_opiskelevien_maara_kasvaa_saamenkielista_opetusta_tarjolla_myos_helsingissa?language=fi
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Saamen kielen etäopetuksen järjestäminen on siis mitä tähdellisintä. Alkuvuodesta 2018 ker-
rottiin340 etäopetuksen kehittämissuunnitelmista, joihin kuuluu muun muassa kolmivuotinen 
pilottihanke, jossa saamen kielen etäopetusta järjestetään Utsjoelta koko maahan. Toukokuus-
sa uutisoitiinkin341,342 hankkeesta: saamen kielten etäopetuksen kehittäminen saa opetusminis-
teriöltä 429 000 euron rahoituksen. Rahoitus myönnettiin Utsjoen kunnalle, joka myös johtaa 
hanketta ja toimii opetuksen järjestäjänä. Hanketta alettiin toteuttaa oitis.

Utsjoen kunnan johtama ja saamelaiskäräjien koordinoima pilottihanke Saamen kielten 
etäyhteyksiä hyödyntävä opetus käynnistyi elokuussa 2018 (hankkeen toteutus 1.8.2018–
31.12.2020).343 Sen tavoitteena on tarjota saamen kielten etäopetusta kaksi viikkotuntia 
peruskoululaisille ja lukiolaisille, jotka asuvat saamelaisalueen ulkopuolella sijaitsevissa 
kunnissa. Hankkeessa kartoitetaan saamen kielten opetuksen tarve ja tilanne saamelaisten 
kotiseutualueen ulkopuolella, minkä jälkeen toiminta on tarkoitus vakinaistaa. Ilman etä-
opetushanketta saamen kielen opiskelu tuskin onnistuisi esimerkiksi Mikkelissä, jossa kaksi 
koululaista alkoi opiskella pohjoissaamea syksyllä 2018.344 

Etäopetushankkeessa tarjotaan mahdollisuus kahden viikkotunnin laajuiseen saamen kielen 
opiskeluun. Se ei välttämättä riitä aktiivisen kielitaidon kartuttamiseen. Tärkeänä pidetään 
myös sitä, että saamenkielistä opetusta voisi saada koulussa muissakin aineissa kuin äidin-
kielessä.345

Opettajapulaa

Saamenkielisistä opettajista346 on jatkuva pula, ja saamelaisalueen sisälläkin kilpaillaan opet-
tajista. Utsjoella ja Enontekiöllä kaivataan erityisesti perusopetuksen ylimpien luokkien 
aineenopettajia. Yhdeksi syyksi työvoimapulaan mainitaan Norjan houkutus: rajakunnista 
käydään töissä paremman ansiotason tarjoavassa naapurimaassa. Toisaalta rajakuntienkin 
opettajatilanteen arvioidaan kohentuvan Norjan saamelaiskäräjien tarjoaman superstipendin 
ansiosta (tästä tuonnempana). Inarissa ja Sodankylässä opettajatilanne on parempi. Kelpoisia 
saamen kielen taitoisia työntekijöitä ei riitä myöskään saamelaisalueen kuntien varhaiskasva-
tukseen.347

340   https://www.apu.fi/artikkelit/etaopetuksesta-haetaan-potkua-kotiseutualueensa-ulkopuolella-elavien-saamelaislas-
ten#comments, 6.2.2018
341   https://www.samediggi.fi/2018/05/18/saamelaiskarajien-pitkaan-ajama-hanke-toteutumassa-okm-myonsi-rahoituk-
sen-saamen-etaopetuksen-kehittamiseen/, 18.5.2018
342   https://www.lapinkansa.fi/lappi/saamen-etaopetuksen-kehittaminen-sai-opetusministeriolta-429-000-euron-rahoituk-
sen-hanke-alkaa-jo-syksylla-hanke-toteuttaa-lasten-ja-nuorten-oikeutta-oman-kielen-oppimiseen-200954321/, 18.5.2018
343   https://www.saamenetaopetus.com/ 
344   https://lansi-savo.fi/uutiset/lahella/432e6d15-c511-44b4-a5d6-a24993b8c8bb, 27.11.2018
345   https://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/laanintaiteilija-milja-guttorm-saamenkielista-opetusta-olisi-tarkea-saa-
da-koulussa-muissakin-aineissa-kuin-aidinkielessa/784050/, 6.2.2018
346   https://yle.fi/uutiset/3-10226159, 28.5.2018 
347   https://www.lapinkansa.fi/lappi/saamenkielinen-varhaiskasvatus-karsii-tyontekijapulasta-200906631/, 26.4.2018

https://www.samediggi.fi/2018/05/18/saamelaiskarajien-pitkaan-ajama-hanke-toteutumassa-okm-myonsi-rahoituksen-saamen-etaopetuksen-kehittamiseen/
https://www.samediggi.fi/2018/05/18/saamelaiskarajien-pitkaan-ajama-hanke-toteutumassa-okm-myonsi-rahoituksen-saamen-etaopetuksen-kehittamiseen/
https://www.lapinkansa.fi/lappi/saamen-etaopetuksen-kehittaminen-sai-opetusministeriolta-429-000-euron-rahoituksen-hanke-alkaa-jo-syksylla-hanke-toteuttaa-lasten-ja-nuorten-oikeutta-oman-kielen-oppimiseen-200954321/
https://www.lapinkansa.fi/lappi/saamen-etaopetuksen-kehittaminen-sai-opetusministeriolta-429-000-euron-rahoituksen-hanke-alkaa-jo-syksylla-hanke-toteuttaa-lasten-ja-nuorten-oikeutta-oman-kielen-oppimiseen-200954321/
https://www.saamenetaopetus.com/
https://lansi-savo.fi/uutiset/lahella/432e6d15-c511-44b4-a5d6-a24993b8c8bb
https://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/laanintaiteilija-milja-guttorm-saamenkielista-opetusta-olisi-tarkea-saada-koulussa-muissakin-aineissa-kuin-aidinkielessa/784050/
https://www.kaleva.fi/uutiset/pohjois-suomi/laanintaiteilija-milja-guttorm-saamenkielista-opetusta-olisi-tarkea-saada-koulussa-muissakin-aineissa-kuin-aidinkielessa/784050/
https://yle.fi/uutiset/3-10226159
https://www.lapinkansa.fi/lappi/saamenkielinen-varhaiskasvatus-karsii-tyontekijapulasta-200906631/
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Keväällä 2018 opetus- ja kulttuuriministeriö348 julisti haettavaksi erityisavustuksen korkea-
koulujen opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin (yhteensä 12 miljoonaa euroa). Oulun 
yliopiston Giellagas-instituutti ja saamelaiskäräjät hakivat tätä kehittämisrahaa opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä, joka myönsikin 750 000 euron rahoituksen Oulun yliopistolle kesällä 
2018349.  Yliopiston Giellagas-instituutti350 aloittaa kesällä 2019 ”ketterän korkeakoulun”, jon-
ka ajatuksena on valmistaa Suomeen lisää päteviä saamen kieltä taitavia opettajia. Kaksivuo-
tiset opinnot järjestetään valtaosin Inarissa ja niihin valitaan kolmisenkymmentä opiskelijaa. 
Hanke351 on suunnattu henkilöille, joilta puuttuu joko pätevyys saamen kielessä tai opettajan 
pedagogiset opinnot.

Norjan saamelaiskäräjät352 lievittää opettajapulaa rahalla. Se jakaa superstipendin kaikille 
saamen kieltä taitaville opettajaopiskelijoille, jotka opiskelevat Norjassa viisivuotisessa mais-
teritutkinnossa opettajaksi tai lastentarhanopettajaksi ja joiden opintoihin sisältyy saamen 
kieli. Stipendin voi saada opiskeluun Saamelaisessa korkeakoulussa (Sámi allaskuvla) Kou-
tokeinossa, mikä houkutellee varsinkin pohjoissaamenkielisiä. Stipendejä jaetaan myös etelä- 
ja luulajansaamen perusopetusopintoihin Nord-yliopistossa Bodøn tai Levangerin toimipis-
teessä. 

Stipendin hakijan ei tarvitse olla Norjan kansalainen, vaan myöntämisperusteita ovat saamen 
kielen taito ja opintomenestys. Täten myös Suomesta opettajaopintoihin suuntaavat opiske-
lijat voivat hakea stipendiä. Stipendirahaa jaetaan ripeälle opiskelijalle jopa 50 000 Norjan 
kruunua vuodessa (noin 5 200 euroa). 

Taidetta saameksi

Neropatin päiväkirja on tällä hetkellä suosituimpia lastenkirjasarjoja Suomessa.  Sen ensim-
mäinen osa käännetään kaikille kolmelle saamen kielelle.353 Saamelaiset haluavat kertoa tari-
naansa omalla kielellä. Populaarikulttuuri tavoittaa suuret massat, ja siksi sen tuottamista ja 
elinvoimaisuutta saamen kielillä pidetään tärkeänä. 354 Elokuva on tärkeä taidemuoto, joka 
tavoittaa eri-ikäistä väestöä. Saamelaiselokuvien suoratoistopalvelussa355 on tällä hetkellä 
noin 40 elokuvaa ja tarjonta laajenee. Tarjontaa suunniteltaessa pidetään tärkeänä, että eloku-
vissa kuuluu saamen kieli.

348   https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/%20korkeakoulujen-opettajankoulutuksen-kehittamishankke-2, 
16.3.2018
349   https://www.oulu.fi/yliopisto/node/53236, 18.6.2018
350   https://yle.fi/uutiset/3-10548360, 12.12.2018
351   https://www.oulunylioppilaslehti.fi/saamenkielisia-opettajia-kouluttava-hanke-tasmaisku-opettajapulaan/, 22.12.2018
352   https://yle.fi/uutiset/3-10145639, 5.4.2018
353  https://www.smackthejack.net/onnigideon/58419/, 27.11.2018 
354   https://moreenimedia.uta.fi/2018/11/28/saamelaiset-haluavat-kertoa-tarinansa-itse-populaarikulttuuri-on-elinvoimain-
en-vaikka-se-vaatii-kovaa-tyota/, 28.11.2018
355   https://yle.fi/uutiset/3-10291427, 10.7.2018
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Saamenkielinen levytetty musiikki356 täytti 50 vuotta vuonna 2018. Pohjoissaamenkielisiä 
levyjä ilmestyy vuosittain, mutta inarin- ja koltansaameksi levytetään harvoin. Juhlavuonna 
rysähti: kaikilla Suomessa puhuttavilla saamen kielillä tuotettiin äänilevy yhden vuoden aika-
na. 

Räpätä357 voi myös saameksi. Áilu Valle räppäsi aluksi englanniksi ja suomeksi, mutta saamen 
ja saamelaisen kulttuurin opiskelu rohkaisi tekemään rapia pohjoissaameksi, vaikka kielestä 
puuttuvat urbaanit sanat. Runous358 voi olla keino menetetyn kielen takaisin saamiseksi. Gol-
legiella – Pohjoismainen saamen kielipalkinto359 meni vuonna 2018 Ruotsiin ja Venäjälle, 
luulajansaamen ja kiltinänsaamen kehittäjille.

Uusi raamatunkäännös pohjoissaameksi

Uskonnolliset ja hengelliseen elämään liittyvät tekstit voivat liittyä paitsi kielen elvytykseen 
myös sen siirtämiseen uusille sukupolville. Kirkolliskokous360 hyväksyi 9.11.2018 uuden 
pohjoissaamenkielisen raamatunkäännöksen. Se otetaan käyttöön Suomen evankelis-luteri-
laisissa kirkoissa 1.9.2019. 

Nykyinen pohjoissaamenkielinen raamatunkäännös361 on julkaistu 1859. Se on nykykielen 
näkökulmasta vanhaa saamea. Kieli on vaikeaselkoista, eikä se avaudu helposti varsinkaan 
nuorisolle. Uuden käännöksen kieltä on pidetty selkeänä, ja teksti sopii hyvin esimerkiksi 
rippikouluun.

Pohjoissaamea puhutaan Suomen lisäksi Norjassa ja Ruotsissa, ja olikin luontevaa, että kään-
nös syntyi pohjoismaisena yhteistyönä.362 Norjan Pipliaseura kantoi päävastuun Uuden testa-
mentin käännöksestä, joka valmistui 1998.  Vanhaa testamenttia alettiin kääntää vuonna 1999. 
Hanketta johtivat Norjan ja Suomen Pipliaseurat yhteistyössä Ruotsin Pipliaseuran kanssa. 
Vanhan testamentin pohjakäännöksen jälkeen tehtiin myös aiemmasta Uuden testamentin 
käännöksestä uusi, tarkistettu versio. Pohjoissaamen kielessä on murteita. Suomen edustajat 
pyrkivät vaikuttamaan siihen, että käännöksen kieli on aiempaa ymmärrettävämpää myös 
Suomen alueella asuville pohjoissaamenkielisille.

356   https://www.apu.fi/artikkelit/saamen-kielet-puhkesivat-laulamaan-juhlavuoden-kunniaksi, 28.8.2018
357   https://www.pirkka.fi/artikkeli/ailu-valle-rappia-saamen-kielella, 23.1.2018
358   https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kulttuuri/kirjat/joikuparodioita-ja-nettinoitia-runous-on-saamelaisille-keino-ottaa-me-
netetty-kieli-takaisin/, 26.1.2018
359   https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/gollegiella-pohjoismainen-saamen-kielipalkinto-luulajan-
saamen-ja-kiltinansaamen-kehittajille, 26.11.208
360   https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/pohjoissaamen-raamatunkaannos-hyvaksyttiin-kirkolliskokouksessa/, 
7.11.2018
361   https://www.sana.fi/sana/arkisto/2018/sana_47_2018/pohjoissaameksi_luettu_raamattu_lammittaa_sydamen, 
22.11.2018
362   https://www.inarilainen.fi/uutiset/kirkolliskokous-hyvaksyi-pohjoissaamen-raamatunkaannoksen-6.249.1539815.
37dacc975a 
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Koltansaamen tilanne

Koltansaamen tilanne on Suomessa puhuttavista saamen kielistä huonoin. Yhdenvertai-
suusvaltuutetun kertomuksessa eduskunnalle363 kiinnitettiin huomiota siihen, ettei koltan-
saamenkielisiä terveyspalveluita ole lainkaan saatavilla. Koltansaamessa on ainoastaan yksi 
auktorisoitu kääntäjä.364 Koltansaamenkielisten (viranomais)tekstien määrä kasvaa, ja saame-
laiskäräjät on ryhtynyt järjestämään kääntäjille valmistautumisapua, jotta koltansaamenkieli-
set kääntäjät suorittaisivat auktorisoidun kääntäjän tutkinnon. 

Koltansaamenkieliset kielipesät365 toimivat kituliaasti. Ivaloon ja Sevettijärvelle perustetut 
koltansaamen kielipesät toimivat vielä, mutta pulaa on sekä lapsista että kielen opettajista. 
Kielipesät ovat erityisen tärkeitä paluumuuttajille, joita ilmaantuu saamelaisten kotiseutu-
alueelle silloin tällöin, vaikka muutto suuntautuu yleensä etelään päin.366 Kolttasaamelaiset367 
identifioituvat vahvasti kieleensä ja ovat huolissaan sen käyttötilanteiden vähyydestä.

Koltansaameen 13 uutta kielenkäyttäjää, vieläpä kertarysäyksenä.368 Tämäkö uutinen? Lisäys 
on  lukumääränä  pieni  mutta  suhteellisesti  suuri,  kun  kielen  puhujien määrä  on  300−400. 
Inarissa sijaitsevassa Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa opetetaan parin vuoden tauon 
jälkeen koltansaamen kieltä ja kulttuuria lähiopetuksena. Ne opiskelijat, joiden suvussa on 
puhuttu koltansaamea, ”ottavat kielen takaisin” vuoden kestävässä koulutuksessa. Monella 
on haaveena tehdä koltansaamesta vähintään arki- ja kotikieli mutta miksei myös työkieli. 
Koltansaamenkielisiä työntekijöitä etsitään jatkuvasti muun muassa kouluihin, päiväkoteihin 
ja käännöstehtäviin.

Ortodoksisuus369 on kuulunut vuosisatoja olennaisena osana kolttasaamelaisten kulttuuriin. 
Lapin ortodoksisen seurakunnan saamelaisalueella työskentelevän papin ja kanttorin palk-
kakulut on katettu määräaikaisilla avustuksilla. Marraskuussa 2018 Suomen ortodoksisen 
kirkon kirkolliskokous päätti, että saamelaisaluetta palvelevan papin ja kanttorin palkkaku-
lut katetaan vuoden 2021 alusta pysyvästi kirkon keskusrahastosta. Päätös vahvistaa koltan-
saamen asemaa.

363   https://www.syrjinta.fi/documents/10181/36404/UUSI+eduskuntakertomus/74a49b98-b2ba-49eb-977c-c71c59ae8d
4e, 2018 
364   https://yle.fi/uutiset/3-10350741, 14.8.2018
365   https://yle.fi/uutiset/3-10377661, 30.8.2018
366   https://www.maailmankuvalehti.fi/2018/pitkat/saamen-kielten-elvyttamiseksi-tehdaan-lujasti-toita-ei-mitaan-metta-
peran-kielia, 5.2.2018
367   https://yle.fi/uutiset/3-10085307, 21.2.2018
368   https://yle.fi/uutiset/3-10393088, 7.9.2018
369   https://www.sttinfo.fi/tiedote/ortodoksinen-kirkko-osoitti-varoja-saamelaistyohon?publisherId=11646700&release-
Id=69848834, 19.12.2018
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Saamenkielisiä lastenlaulukirjoja on julkaistu lähinnä pohjoissaameksi. Inarilainen-leh-
dessä370 uutisoitiin, että vuonna 2019 ilmestyy ensimmäinen koltansaamenkielinen lastenlau-
lukirja, Laaulkäivv (Laulukaivo). Koltansaamenkielisille lapsille on ollut toistaiseksi tarjolla 
yksittäisiä käännöskappaleita. Toimitettu laulukirja sisältää monipuolista laulumateriaalia yk-
sissä kansissa, ja se tulee tarpeeseen. Kirjasta tehdään myös äänite, jonka myötä materiaalia 
avautuu yleisölle pelkkiä nuotteja monipuolisemmin. Suunnitteilla on myös kirjan verkkover-
sio. Kolttasaamelaisia asuu ympäri maailmaa; verkon kautta musiikki leviää laajaan käyttöön. 

Saamelaiskäräjälain uudistus

Saamelaiskäräjälakia alettiin uudistaa marraskuussa 2017, kun oikeusministeriö perusti toi-
mikunnan371 uudistamistehtävää varten. Ministeriön esittämä tehtävänanto oli yksiselitteinen, 
joskin vaativa. Toimikunnan piti valmistella yksimielinen ehdotus saamelaiskäräjälakiin teh-
tävistä tarpeellisista muutoksista vuoden 2018 huhtikuun loppuun mennessä.

Saamelaismääritelmä eli niin sanottu lappalaispykälä on herättänyt vilkasta keskustelua 
voimassa olevassa laissa. Säännös kuuluu seuraavasti:

3 § Saamelainen

Saamelaisella tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, joka pitää itseään saamelaisena, 
edellyttäen:

1) että hän itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on 
oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään; tai

2) että hän on sellaisen henkilön jälkeläinen, joka on merkitty tunturi-, metsä- tai

kalastajalappalaiseksi maa-, veronkanto- tai henkikirjassa; taikka

3) että ainakin yksi hänen vanhemmistaan on merkitty tai olisi voitu merkitä 
äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan tai saamelaiskäräjien vaaleissa.

Saamelaiskäräjälain uudistukseen liittyi olennaisena osana keskustelu siitä, kuka on saame-
lainen.372,373 Saamelaiskäräjälakia valmisteleva toimikunta374 kutsui kymmenkunta asian kan-
nalta tärkeää yhdistystä kuulemistilaisuuteen 25.1.2018. Yhdistysten lausunnoista painotet-
tiin saamelaismääritelmän375 tärkeyttä. Käsitykset saamelaismääritelmän sisällöstä kuitenkin 

370   https://www.inarilainen.fi/uutiset/maailman-ensimmainen-koltansaamenkielinen-lastenlaulukirja-6.249.1409627.
e6ea3d002d 
371   https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM077:00/2017 
372   https://yle.fi/uutiset/3-10073800, 14.2.2018
373   https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005810955.html, 31.8.2018
374   https://yle.fi/uutiset/3-10047177, 30.1.2018
375   https://www.inarilainen.fi/uutiset/inarinsaamelaiset-ry----haluaa-sailyttaa-lappalaispykalan-6.249.1477905.
c2151d1984 
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vaihtelivat suuresti niin yleisessä keskustelussa376,377 kuin lausunnoissa, eikä ratkaisua ollut 
näköpiirissä.

Saamelaiskäräjälain muutosta valmistelevan toimikunnan mietinnössä378 ja lakiluonnokses-
sa379 asiaa tarkasteltiin uudesta näkökulmasta. Lakiehdotuksessa säädettiin oikeudesta tulla 
merkityksi vaaliluetteloon eli käytännössä oikeudesta äänestää saamelaiskäräjävaaleissa. 
Tämä merkitsi sitä, että äänioikeuden lakisääteisiä edellytyksiä ehdotettiin uudistettavik-
si vuonna 2017 parafoidun pohjoismaisen saamelaissopimuksen380,381suuntaisesti, niin että 
Pohjoismaissa olisi käytössä yhdenmukainen sääntely.

Äänioikeus olisi ennen muuta kieliperustainen. Laissa ei sitä vastoin oteta määritelmällisesti 
kantaa siihen, ketä on pidettävä saamelaisena. Äänioikeutta koskevan pykälän otsikkona oli 
sen tähden Oikeus tulla merkityksi vaaliluetteloon. Voimassa olevassa saamelaiskäräjälais-
sa esiintynyt saamelaismääritelmä olisi jäänyt laista pois. Lakiehdotuksen pykälä kuului 
seuraavasti:

3 § Oikeus tulla merkityksi vaaliluetteloon

Oikeus tulla merkityksi vaaliluetteloon on henkilöllä, joka pitää itseään saame-
laisena, edellyttäen:

1) että henkilö itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan, isovanhemmistaan 
tai isoisovanhemmistaan on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään; tai

2) että ainakin toinen hänen vanhemmistaan on merkitty tai on ollut merkittynä

äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan tai saamelaiskäräjien vaaleissa.

Saamelaiskäräjät julkaisi oikeusministeriön kanssa käymistään neuvotteluista tiukkasanaisen 
muistion382 ja hylkäsi esityksen uudeksi saamelaiskäräjälaiksi383 syyskuun lopussa 2018. 
Äänestys oli tiukka, tulos 11–8. Äänestystulos merkitsi sitä, että lain uudistaminen jäi jälleen 
haaveeksi. Oikeusministeriö384 viestitti heti äänestyksen jälkeen, ettei hallituksella ole edel-
lytyksiä viedä lakiehdotusta eduskuntaan.

Saamelaiskäräjälaki kaatui oikeudellisiin kiistoihin. Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoi-
keuksien professorin Martin Scheininin385 mukaan saamelaiskäräjälain uudistamista valmis-
tellut työryhmä teki hyvää työtä, ja valmistelu voi toimia tulevan sääntelyn pohjana.

376   https://www.inarilainen.fi/uutiset/lakiluonnos-on-perustuslain-vastainen-6.249.1477903.05f29272df 
377   https://www.inarilainen.fi/uutiset/tauno-haltta-huolissaan-kolttien-asemasta-6.249.1485661.2cd9130d5a 
378   https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/3d4fe421-5086-41df-a713-821b0c6e2680/9115df50-1097-4ea8-8544-fb-
f5a05da427/MIETINTO_20180831061844.pdf 
379   https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=4a99582c-a41d-4fbd-9b78-a1b77fc0da35 
380   https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pohjoismainen-saamelaissopimus-parafoitu, 13.1.2017
381   https://yle.fi/uutiset/3-9402849, 13.1.2017
382   https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/3d4fe421-5086-41df-a713-821b0c6e2680/8fc14c7b-f785-466e-81cf-
1a93ed643958/MUISTIO_20180928070047.pdf, 20.8.2018
383   https://yle.fi/uutiset/3-10420385, 24.9.2018
384   https://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/saamelaiskarajalain-uudistamisesityksella-ei-edellytyksia-edeta, 
25.9.2018
385   https://yle.fi/uutiset/3-10421730, 25.9.2018
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Kieliasiat ovat tärkeitä saamelaisyhteisölle. Myös saamen kielilakia386 alettiin uudistaa 
pääministeri Juha Sipilän hallituksen kaudella. Lakiehdotuksen käsittelyä ei saatu eduskun-
nassa päätökseen, ja hanke raukesi vaalikauden päättyessä keväällä 2019.

Saamen merkit

Kielten kirjoitusjärjestelmissä käytetään suomen perusaakkosista poikkeavia merkkejä, mikä 
aiheuttaa ongelmia rekisterinpitäjille. Suomen viranomaisten tietojärjestelmissä on sup-
pea merkistö, niin ettei ihmisten nimiä voi kirjoittaa oikein. Ongelma korostuu varsinkin 
Väestörekisterikeskuksen387 kirjanpidossa, sillä väestötietojärjestelmään kirjattu nimi siirtyy 
sellaisenaan virallisiin asiakirjoihin kuten passiin tai Kela-korttiin.  Väestötietojärjestelmän 
merkkipulmaa388 käsiteltiin maan päälehdessä, ja sen syynä389 on pidetty vanhentunutta sovel-
luskehitysalustaa.

Oikeusasiamiehen toimistoon tehtiin kantelu saamenkielisten nimien kirjaamisesta väestö-
tietojärjestelmässä. Kantelijat puuttuivat siihen, ettei heidän lapsensa nimeä voi kirjoittaa 
oikein viranomaisten dokumenteissa. Tämä haittaa sekä viranomaisasiointia että arkielämää.

Oikeusasiamiehen ratkaisu: se, että väestötietojärjestelmästä puuttuvat saamen kielen merkit, 
on lainvastaista.390 Väestörekisterikeskus sai oikeusasiamiehen huomautuksen lainvastaisesta 
menettelystä. Oikeusasiamies edellyttää, että väestötietojärjestelmässä otetaan käyttöön uu-
det merkistöt viivytyksettä.

Traumoja kielen ja kulttuurin menettämisestä

Saamelaisten kielet ja kulttuuri pantiin ahtaalle vielä 1960- ja 70-luvuilla. Äidinkielen 
tukahduttamisesta on aiheutunut monille suurta henkistä kärsimystä ja traumoja. Murheellisia 
kertomuksia on paljon. 

Raskaita muistoja liittyy erityisesti koulunkäyntiin ja varsinkin asuntolakouluihin. Asunto-
lakouluissa saamelaiset eivät saaneet puhua äidinkieltään. Hansi Länsman391 kertoo koulun 

386   https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/sivut/saamen-kiel-
ilain-uudistaminen.aspx 
387   https://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/ei-saa-oikeaa-nimea-ei-passiin-tai-kela-korttiin-kirjain-puuttuu-viranomainen-ar-
ahti-6729321, 12.6.2018
388   https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005776646.html, 2.8.2018
389   https://www.hs.fi/paivanlehti/22082018/art-2000005798480.html, 22.8.2018
390   https://www.oikeusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/3592/2017, 23.5.2018
391   https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005599471.html, 11.3.2018
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https://www.hs.fi/paivanlehti/22082018/art-2000005798480.html
https://www.oikeusasiamies.fi/fi/ratkaisut/-/eoar/3592/2017
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005599471.html
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asuntolanhoitajasta, joka määräsi oppilaat seisomaan nurkkaan pariksi tunniksi, kun vain kuu-
li näiden puhuvan saamea. Kirjailija Kerttu Vuolabia392 kiusattiin asuntolakoulussa. Hän alkoi 
kirjoittaa päiväkirjoja helpottaakseen pahaa oloaan. Kirjoituskielen hän vaihtoi myöhemmin 
pohjoissaameksi, jotta suomenkieliset kiusaajat eivät pääsisi lukemaan hänen kirjoituksiaan. 
Pohjoissaameksi Kerttu Vuolab kirjoitti myös siksi, että äidinkielestä löytyivät sanat raskai-
den tunteiden käsittelemiseksi. 

2000-luvulla on voimistunut vaatimus siitä, että puolueeton elin selvittäisi saamelaisiin 
kohdistuneita ihmisoikeusrikkomuksia. Pääministeri Juha Sipilän hallitus alkoi valmistella 
sovintokomission perustamista lokakuussa 2017.393 Komission on määrä selvittää saamelais-
ten kokemaa sortoa ja vääryyttä.394 Saamelaiset kohtaavat edelleen vihapuhetta, jonka tavoit-
teena on yhteisön vaientaminen.395

Lapsen neurologisen kehityksen seuranta ja kieli

Lapsen neurologista kehitystä seurataan neuvolassa ja kehitystä arvioidaan testeillä. Leik-
ki-ikäisten lasten neurologista kehitystä396 seurataan Lene-testeillä. Tarkoituksena on löytää 
mahdolliset neurologiset häiriöt, ennen kuin lapsi aloittaa koulun. Lene-testistä ei ole saa-
menkielistä kieliversiota, mutta sen kehittäminen on suunnitelmissa.397 Jyväskylän yliopiston 
Niilo Mäki Instituutissa haluttaisiin muokata testi saamelaislapsille sopivaksi, mutta rahoitus 
uupuu.

Asia on saamenkielisen lapsen kannalta tärkeä, vaikka lapsi puhuisikin hyvin suomea. Tes-
tissä voi olla kulttuurikontekstiin sidonnaisia tehtäviä. Tällöin suomenkielinen testi voi an-
taa saamenkieliselle ja saamelaisessa ympäristössä kasvaneelle lapselle väärän tuloksen, sillä 
lapsi ei välttämättä ymmärrä suomalaiseen kulttuuriin perustuvia tehtäviä eikä osaa vastata 
niihin perustuviin suomenkielisiin kysymyksiin.

392   https://yle.fi/uutiset/3-10056303, 6.2.2018
393   https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005415429.html, 19.10.2017
394   https://yle.fi/uutiset/3-10078361, 17.2.2018
395   https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3889452/Vihapuhe+pyrkii+vaientamaan+saamelaiset++Todistaa+miten+paljon+toi-
ta+on+viela+tehtavana, 24.3.2018
396   http://kauppa.nmi.fi/product/22/lene---leikki-ikaisen-lapsen-neurologinen-arvio, viitattu 14.2.2019
397   https://yle.fi/uutiset/3-10267751, 24.6.2018
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Kelaa saameksi

Saamen kielillä saatavien palvelujen välillä on kielikohtaisia eroja Kelan asiakaspalvelussa.398 
Pohjoissaameksi palvelua saa paremmin, mutta inarin- ja koltansaameksi palvelun saa tulkin 
välityksellä. Ihmisoikeusliitto399 on kiinnittänyt huomiota siihen, etteivät saamenkielisten 
oikeudet riittävään ja laadukkaaseen terveydenhoitoon tai sosiaalipalveluihin omalla kielellään 
toteudu.

Uusi taksilaki muutti Kelan kuljetusten määräytymisperusteita kesällä 2018. Ennen saamen-
kielinen kuljettaja toimi vanhuksen saattajana sairaalassa.400,401 Kelan uuden ohjeen mukaan 
jokainen kyyti tulkitaan yhdensuuntaiseksi matkaksi, eikä kuljettaja voi avustaa asiakasta 
kohteessa. Esimerkiksi muistisairaan vanhuksen mukana on oltava erillinen saattaja. Vastuu 
saattajan järjestämisestä jää asiakkaalle.

Saamen kielten huollon tulevaisuus

Saamen kielten huollon tulevaisuus herätti huolta katsausvuonna. Elokuussa uutisoitiin, että 
saamen kielten kielenhuollosta vastaava Saamen Kielikaltio on ilman pysyvää rahoitusta.402,403 
Inarinsaamen kieliyhteisö päätti huoltaa kieltään vapaaehtoisvoimin Facebookin ja yhteisen 
Google-tiedoston avulla loppuvuonna 2018.

Kielenhuoltopalveluiden puute haittaa erityisesti koltansaamea.404,405 Siltä loppuu vähäinenkin 
kielenhuolto, jos Saamen Kielikaltion rahoitus päättyy vuoden 2018 lopussa. Opetus- ja kult-
tuuriministeri406 suuntasi katseensa pohjoismaisen yhteistyön suuntaan. Saamen kielikaltion407 
jatkuvan rahoituksen puolesta otettiin kantaa myös mielipidekirjoituksina. Kielikaltion toi-
minta408 jatkui suppeampana kesästä vuoden 2018 loppuun.

398   https://yle.fi/uutiset/3-10558481, 18.12.2018
399   https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005626794.html, 2.4.2018
400   https://yle.fi/uutiset/3-10281581, 29.6.2018
401   https://www.apu.fi/artikkelit/taksilain-muutos-iskee-yla-lapin-vanhuksiin 
402   https://yle.fi/uutiset/3-10342948, 8.8.2018
403   https://yle.fi/uutiset/3-10358059, 20.8.2018
404   https://yle.fi/uutiset/3-10480497, 29.10.2018
405   https://yle.fi/uutiset/3-10495894, 8.11.2018
406   https://yle.fi/uutiset/3-10493541, 6.11.2018
407   https://www.hs.fi/paivanlehti/07122018/art-2000005923253.html, 7.12.2018
408   http://www.giella.org/articles/ZJqjYgEDssQ6aAKEM8SaY, 
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Inarin kuntaan kielistrategia

Inarin kunta409 selvitti valtuutettujen aloitteen pohjalta kielistrategian tarpeellisuutta. Aloitteen 
taustalla on saamenkielisten palveluiden vähäisyys, minkä tähden saamenkielisten oikeudet 
omakielisiin palveluihin toteutuvat kokonaisuutena tarkastellen heikosti. Saamebarometri 
2016410 kertoo, että huonoin tilanne on Sodankylän kunnassa sekä kieliryhmistä inarin- ja 
koltansaamen puhujilla. Kunnanvaltuutettujen mukaan saamelaiskielten tilannetta olisi mah-
dollista parantaa suunnitellusti kielistrategian avulla. Saamelaiskäräjät411 päätyi lausunnos-
saan puoltamaan Inarin kielistrategiasuunnitelmia (Lausunto Inarin kunnanhallituksen tavoit-
teeseen yhteisestä kielistrategiasta, 30.11.2018).

Pikku paloja

Yle412 uutisoi, että Sanomalehti Lapin Kansan saamenkieliseen tuotantoon tulee vuoden tau-
ko. Syy on erikoinen: lehdistötuki jäi saamatta myöhästyneen hakemuksen vuoksi. Myöhästy-
misen aiheutti ”inhimillinen uinahdus”. Uinahdus on harmillinen, sillä saamenkielisestä 
tuotannosta on tullut tärkeä osa Lapin Kansaa. Vastaava päätoimittaja Antti Kokkonen kuvaa 
tilannetta näin:

– Meille on yleensä aina kerrottu ministeriöstä koska rahat ovat haettavissa. 
Tällä kertaa kukaan ei ilmoittanut ja hakuaikakin oli hieman muuttunut ja aikais-
tunut. Myös tuen haku vaihtui liikenne- ja viestintäministeriöltä opetusminis-
teriön puolelle. Se oli inhimillinen uinahdus meidän puolelta. Rahat jäivät nyt 
saamatta tältä vuodelta.

Oikeusministeriö413 jakaa vuosittain saamen kielilakiin perustuvat avustukset, joita saamelais-
ten kotiseutualueen kunnat, seurakunnat, paliskunnat ja tietyin ehdoin yksityiset ihmisetkin 
voivat hakea kielilain soveltamisesta syntyvien lisäkustannusten kattamiseksi. Vuonna 2018 
avustusta oli haettavana yhteensä 120 000 euroa. Saamen kielten kulttuuripesätoiminta sai 
eduskunnan ”joululahjarahaa” 100 000 euroa.414 Nuorille suunnattua ehkäisyvalistusta415 on 
tarjolla kaikilla kolmella Suomessa puhuttavalla saamen kielellä. 

409   https://www.inarilainen.fi/uutiset/inarin-kunta-selvittaa-kielistrategian-tarpeellisuutta-6.249.1409686.1d4709cb7b 
410   http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78941 
411   https://dokumentit.solinum.fi/samediggi/
412   https://yle.fi/uutiset/3-10461461, 17.10.2018
413   https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410853/saamen-kielilain-nojalla-haettavat-avustuks-1, 19.2.2018
414   https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005922387.html, 5.12.2018
415   https://yle.fi/uutiset/3-10173284, 23.4.2018
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Kelan tulkkauspalvelut tikun nokassa edelleen

Kelan kustantamat tulkkauspalvelut nousivat katsausvuoden 2017 puheenaiheeksi. Ne olivat 
puheena myös vuonna 2018. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun tehtyjen tilausten 
määrä416 kasvaa. Kelan kustantama tulkkaus ei koske enää sairaalakäyntejä, sillä nykylain 
mukaan sairaala hankkii asiakastulkkauksen. Käytäntö417 on aiheuttanut kitkaa ja monenlaista 
porua. 

Kela antoi Jyväskylän yliopiston418 viittomakielen tulkeille poikkeusluvan, jolla yliopiston 
omat tulkit voivat tuottaa tulkkauspalvelua yliopiston työntekijöille kesään 2018 saakka. Yli-
opiston on käyttänyt omia tulkkejaan, koska nämä osaavat hyvin akateemisen tulkkauksen. 
Tulkit ovat olleet työsuhteessa Jyväskylän yliopistoon, josta Kela on hankkinut tulkkauspal-
velua. 

Tilanne muuttui: Kelan ja Jyväskylän yliopiston välinen hankintasopimus ei salli yliopiston 
tulkkien tuottavan palvelua työnantajansa palveluksessa oleville henkilöille. Jyväskylän yli-
opiston ja Kelan välinen tulkintaerimielisyys tulkkauspalvelusopimuksen soveltamisesta johti 
siihen, että Jyväskylän yliopisto419 kustantaa itse työntekijöidensä viittomakielen tulkkauksen 
kesäkuusta 2018 alkaen. Kela hoitaa myös opiskelutulkkauksen 420niille, jotka ovat saaneet 
oikeuden tulkkauksen käyttöön. Opiskelutulkkausta koskeva päätös koskee myös Jyväskylän 
yliopistoa.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila421 puhui viittomakielen tulkkauspalvelujen tär-
keydestä Viittomakielen päivän seminaarissa 13.2. 2018. Ministerin mukaan Suomen tulk-
kauspalvelulakien tavoitteet eivät ole ristiriidassa kansainvälisten sopimusten kanssa. Tulk-
kauspalveluja koskevaa palautetta on kuitenkin tullut paljon, ja se liittyy ennen kaikkea Kelan 
tulkkauspalvelujen kilpailutuksiin, jotka alkoivat syksyllä 2017.

Alkukeväästä Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak422 teki viittomakielen tulkeille ky-
selytutkimuksen työsuhteista ja ansiotilanteesta. Kelan tarjoama tulkkauspalvelu on iso viit-
tomakielen tulkkien työllistäjä. Viime vuosina Kelan tulkkauspalvelun kilpailutusjärjestelmä 
on vaikuttanut sekä tulkkien työsuhteiden laatuun että ansioihin merkittävästi.

416   https://www.epressi.com/tiedotteet/hallitus-ja-valtio/vammaisten-tulkkauspalvelussa-tilausten-maaran-kasvu-jatkuu.
html, 26.4.2018
417   https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/mika-hakkarainen-puhuu-viittomakielisten-oikeuksien-puolesta-sairaa-
laan-saatava-aina-tulkki-kuvittele-ettet-tieda-mista-laakarikierrolla-keskustellaan-392066/, 29.11.2018
418   https://yle.fi/uutiset/3-10023519, 15.1.2018
419   https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2018/08/jyu-kustantaa-itse-tyontekijoidensa-viittomakielen-tulkkauksen, 
16.8.2018
420   https://www.epressi.com/tiedotteet/hallitus-ja-valtio/tarvitsetko-vamman-takia-tulkkausta-syksyn-opintoihin.html, 
23.5.2018
421   https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/ministeri-mattila-viittomakielisia-tulkkauspalveluja-ke-
hitettava-pitkajanteisesti, 13.2.2018
422   https://www.humak.fi/uutiset/viittomakielen-tulkkien-tyosuhde-ja-ansiotilanne-kartoitetaan/, 22.2.2018
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Vappumarssiin osallistuneet kansalaisetkin423 roimivat tulkkauspalveluja: hankintakilpailu on 
vain vaikeuttanut tulkkauspalveluiden saamista. Kankeasti järjestyvät tulkkauspalvelut hait-
taavat työn tekemistä, työnsaantia, terveydenhuoltoa, viranomaisten kanssa asiointia, harras-
tuksia ja sosiaalista kanssakäymistä. 

Asiakasraadit kehittävät vammaisten henkilöiden 
tulkkauspalvelua

Kelan vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelujen järjestämistä on kritisoitu äänekkäästi 
parin viime vuoden aikana. Kela pyrkii kehittämään palvelua: se järjestää asiakasraateja424 
vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun kehittämiseksi. Syksyllä 2018 järjestettiin425 kaksi 
asiakasraatitapaamista, joissa kummassakin oli 10 asiakasta antamassa palautetta toiminnas-
ta. Raadeissa on osallistujia eri asiakasryhmistä, jotta erilaiset tulkkaustarpeet tulevat esille. 
Vuoden 2018 erityisteema oli asiakaskokemus.

Palautetta kerätään myös asiakastietolomakkeen426 avulla. Asiakas voi ilmoittaa lomakkeessa 
tulkkauspalvelun järjestämiseen vaikuttavista asioista. Tärkeäksi on osoittautunut mahdolli-
suus ilmoittaa halukkuus henkilökohtaisen tulkkilistan käyttöön. Noin kolmannes asiakkaista 
valitsee tulkin henkilökohtaisesta tulkkilistasta. 

Kielelliset oikeudet liittyvät hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen mitä 
suurimmassa määrin. Kuurojen liitto427 käynnisti helmikuussa kiertueen, jossa kootaan viit-
tomakieliset ja heidän asioistaan päättävät tahot alueittain yhteen keskustelemaan viittoma-
kielisten oikeuksien toteutumisesta sote- ja maakuntauudistuksessa.

423   https://demokraatti.fi/kuuro-pirkko-johansson-marssi-tulkkipalvelujen-puolesta-viesti-hallitukselle-selkea-yhdenver-
taisuutta/, 1.5.2018
424   https://www.epressi.com/tiedotteet/hallitus-ja-valtio/asiakkaat-mukaan-kehittamaan-vammaisten-henkiloiden-tulk-
kauspalvelua.html, 28.3.2018
425   https://www.epressi.com/tiedotteet/hallitus-ja-valtio/tule-mukaan-kehittamaan-vammaisten-henkiloiden-tulkkaus-
palvelua.html, 11.6.2018
426   https://www.epressi.com/tiedotteet/hallitus-ja-valtio/valtaosa-vammaisten-tulkkauspalvelun-asiakkaista-palaut-
ti-asiakastietolomakkeen.html, 16.4.2018
427   https://www.epressi.com/tiedotteet/kotimaa/viittomakielisten-omissa-aluefoorumeissa-pureudutaan-soteuudistukseen.
html, 26.4.2018
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Tulkkausalan opintoihin kaksi erikoistumislinjaa

Humanistisen ammattikorkeakoulun tulkkauskoulutus428 uudistui. Syyslukukaudesta 2018 
alkaen  on  voinut  opiskella  kahdessa  eri  koulutuslinjassa  eli  profiilissa,  joista  molemmis-
ta valmistuu tulkin ammattiin (Tulkki AMK). Koulutuslinjojen eriyttämisellä pyritään tar-
joamaan opiskelijoille entistä laajempia työmahdollisuuksia. Kielellisen saavutettavuuden 
laajassa kentässä tarvitaan hyvin monenlaisia tulkkaustaitoja. 

Toinen koulutuslinja valmistaa viittomakielen tulkkeja ja toinen puhevammaisten tulkke-
ja. Puhevammaisten tulkit voivat työskennellä myös kommunikaation ohjaus- ja neuvonta-
tehtävissä. Opinnoissa voi pätevöityä myös muiden asiakasryhmien tulkiksi ja muihin 
asiantuntijatehtäviin. Muita asiakasryhmiä ovat esimerkiksi huonokuuloiset, kuurosokeat ja 
kuuroutuneet sekä maahanmuuttajakuurot. 

Diakonia-ammattikorkeakoulu429 laajentaa opintotarjontaa samaan suuntaan kuin Human-
istinen ammattikorkeakoulukin. Se käynnistää puhevammaisten tulkkauksen koulutuksen 
Oulussa tammikuussa 2019. Puhevammaisten tulkeista on Pohjois-Suomessa puutetta, eikä 
alueella ole aiemmin tarjottu ammattikorkeakoulutasoista puhevammaisten tulkkikoulutusta. 
Koulutus on suunnattu viittomakielen tulkeille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan puhe-
vammaisten tulkkaukseen.

Viittomakielisten palvelujen saatavuutta paran-
nettiin

Viittomakielisten palvelujen saavutettavuutta parannettiin katsausvuonna, mistä joitain poi-
mintoja. Sosiaali- ja terveysministeriö430 julkaisi tulkkauspalvelulain viittomakielellä. 
Museoiden431 saavutettavuutta parannetaan viittomakielisten opastusvideoiden avulla. 
Hätäkeskuslaitos432 laajentaa palveluaan viittomakieleen. Keväällä 2019 alkavassa kokeilussa 
hätäkeskukseen voi ottaa yhteyttä suomalaisella viittomakielellä niin, että hätäilmoitus teh-
dään vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen kautta. Kokeilu433 kestää noin vuoden. 

428   https://www.humak.fi/uutiset/humakin-tulkkikoulutus-uudistui-kaksi-profiilia/, 20.3.2018
429   https://www.radiopooki.fi/uutiset/pohjois-pohjanmaa/a-170519, 22.11.2018
430   https://stm.fi/tulkkauspavelulaki-viittomakielella 
431   https://www.aamuset.fi/teemat/4142023/Viittomakielinen+opastusvideokokonaisuus+taydentaa+Apteekkimuseon+-
ja+Qwenselin+talon+palveluita, 5.11.2018
432   https://yle.fi/uutiset/3-10471820, 23.10.2018
433   https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/tiede-tekniikka/artikkeli-1.322859, 29.10.2018
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Eduskunnan kyselytunti -televisiolähetys434 on tulkattu viittomakielelle vuodesta 2012. 
Lähetys pitenee 50 minuutista tuntiin tammikuussa 2019. Yle435 parantaa erityisryhmien 
palvelua: kuvailutulkattujen ohjelmien436 tarjonta kasvaa.

Oikeusministeriö edistää kielellisten oikeuksien toteutumista. Se julkaisi katsausvuonna 
youtube-kanavallaan viittomakielellä esitteen437 kielellisistä oikeuksista. Esite tarjoaa yleis-
tietoa kielellisistä oikeuksista ja siitä, mitä kielelliset oikeudet tarkoittavat asioidessa viran-
omaisten kanssa. Kieliesitteessä konkretisoidaan esimerkkien avulla, mitä kielelliset oikeudet 
tarkoittavat arjen tilanteissa sekä määritellään esimerkiksi se, mitä eroa on äidinkielellä ja 
asiointikielellä.

Viittomakieli yhdistetään helposti arjessa tapahtuvan kommunikaation viestintäkanavaksi. 
Erikoisalojen kieltä ja termejä tarvitaan nykyään kuitenkin moniaalla, ja viittomien käyttöä 
yhtenäistävää tutkimusta tarvitaan. Opinnäytteissä syntynyttä kuulemiseen, näköön ja piste-
kirjoitukseen liittyvää ammattisanastoa438 julkaistiin viitottuna.

Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkkiopiskelijat439 toteuttavat tänäkin vuonna jo perinteeksi 
muotoutuneen Viitottu viikonloppu -projektin Naantalin Muumimaailmassa. Opiskelijat tulk-
kaavat Naantalin Muumimaailman viitotun ja kuvitetun viikonlopun teatteriesitykset ja laak-
son tapahtumat elokuun alussa. Tapahtuma edistää saavutettavuutta, esteettömyyttä ja yhden-
vertaisuutta jo seitsemättä kertaa. Kielellistäkin yhdenvertaisuutta tukevana eleenä tulkkausta 
tai muita kommunikaatiomenetelmiä käyttävän lapsen saattajalle440 tarjotaan viikonloppuna 
ilmainen sisäänpääsy Muumimaailmaan.

434   https://yle.fi/uutiset/3-10518439, 21.11.2018
435   https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/11/19/yle-parantaa-palveluaan-erityisryhmille-luvassa-useita-kuvailutulkattuja, 
19.11.2018
436   http://www.kulttuuripalvelu.fi/kuvailutulkkaus 
437   https://www.youtube.com/playlist?list=PLBOD3s07Ie2wBiGIeUpKTc-neayYDrgvR, 30.11.2018
438   http://www.kuurosokeat.fi/kommunikaatio/viittomia.php 
439   https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/diakin-opiskelijat-tulkkaavat-muumimaailmassa-viitottuna-ja-kuvitettu-
na-viikonloppuna-2.html, 27.6.2018
440   https://www.sttinfo.fi/tiedote/viitottu-ja-kuvitettu-viikonloppu-tarjoaa-yhdenvertaisia-muumielamyksia?publisher-
Id=2124609&releaseId=68821590, 26.7.2018
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https://www.sttinfo.fi/tiedote/viitottu-ja-kuvitettu-viikonloppu-tarjoaa-yhdenvertaisia-muumielamyksia?publisherId=2124609&releaseId=68821590
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Teatteri Totti ja Ursa Minor

Harva tietää, että Suomessa toimii viittomakielisiä ammattiteattereita. Teatteri Totti441 
perustettiin vuonna 1987 Kuurojen Liiton yhteyteen. Vuonna 2015 siitä tuli itsenäinen 
yhdistysmuotoinen toimija, joka tekee yhteistyötä muun muassa Suomen Kansallisteatte-
rin kanssa. Kansallisteatteri442 järjestikin viittomakielisen varjotulkkauksen kahteen näytök-
seen lasten kansainvälisen vammaisten päivän kunniaksi. Teatteri Totti kehittää toimintaansa 
ja verkostoituu teatterialan suomalaisten ja ulkomaisten teatterialan toimijoiden kanssa, ja 
niinpä se tarjoaa työpaikkoja myös ulkomaisille443 näyttelijöille.

Ursa Minor444 on uudempi tulokas, se perustettiin 2015. Ursa Minor järjestää kursseja, työpa-
joja, teatteriopetusta varsinaisten esitysten lisäksi. Viittomakielisessä teatterissa 445 artiku-
loidaan viittomien avulla ja teatteriesityksen visuaalinen ilme on tärkeä. Ammattimaisuutta-
kin on tulossa lisää näyttelijäntyöhön: keväällä 2018 Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen 
maisteriohjelmasta446 valmistui ensimmäinen viittomakielinen näyttelijä. 

Pikku paloja

Kuuro sai potkut koeajalla, työnantaja hävisi jutun hovioikeudessa.447 Turun hovioikeus kat-
soi, että työnantaja päätti työsuhteen perusteettomasti, koska työntekijälle ei ollut tarjottu 
yhdenvertaisuuslain mukaista riittävää perehdytystä. Uudessa yhdenvertaisuuslaissa näet sää-
detään kohtuullisten mukautusten vaatimuksesta, joka edellyttää vammaisen henkilön kohdal-
la riittävää perehdyttämistä työtehtäviin. Nyt annettu tuomio muokannee oikeuskäytäntöä.

Jyväskylän yliopiston Viittomakielen keskuksella on opetus- kulttuuriministeriön määräämä 
erityistehtävä tarjota ylintä viittomakielen koulutusta ja tutkimusta Suomessa. Yliopistossa 
toimii myös viittomakielinen akateeminen yhteisö. Oppiaine sai joulukuussa uuden profes-
sorin, kun Tommi Jantunen nimitettiin suomalaisen viittomakielen professuuriin.448

441   http://teatteritotti.com/ 
442   http://news.cision.com/fi/suomen-kansallisteatteri/r/kansallisteatterin-suosittuun-mauri-ja-mini-isoveli--esityk-
seen-viittomakielinen-tulkkaus,c2677242, 20.11.2018
443   https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/201804132200876951, 15.4.2018
444   https://www.ursaminor.fi/ursaminor 
445   https://www.hs.fi/lastenuutiset/art-2000005521688.html, 13.1.2018
446   https://www.kaleva.fi/uutiset/kulttuuri/viittomakielinen-silva-belghiti-rakastui-nayttelijan-ammattiin-jo-oulus-
sa-en-ole-luovuttaja/811191/, 29.11.2018
447   https://www.pam.fi/uutiset/2018/12/kuuron-saamat-potkut-koeajalla-toivat-tyonantajalle-havion-hovissa-merkitta-
va-tuomio.html, 21.12.2018
448   https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2018/12/tommi-jantunen-suomalaisen-viittomakielen-professuuriin, 
12.12.2018
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Viittomakielen päivää449,450 vietetään 12. helmikuuta. Kuurojen Liiton jakaa juhlapäivänä tun-
nustuspalkinnon vuoden viittomakieliteosta. Palkinto voidaan myöntää yksityishenkilölle tai 
taholle, joka on ajanut viittomakielisten kielellisiä oikeuksia Suomessa, edistänyt Suomen 
viittomakielten asemaa ja nostanut viittomakieliä näkyville. 

Palkinnon451, 452 sai jyväskyläläinen opiskelija ja kirjailija Juhana Salonen, joka julkaisi 
yhdessä työtiiminsä kanssa Viiton − olen olemassa -kirjan453,454 syksyllä 2017. Teos käsittelee 
identiteettinsä kanssa kamppailevan kuuron nuoren kasvua kulttuuristaan ylpeäksi, viitto-
makieliseksi aikuiseksi. Salonen kuvailee matkaansa identiteetin etsinnässä sekä äidinkie-
lensä ja oman paikkansa löytämisessä. Salonen nostaa kirjassaan esiin myös kuurojen kaksi-
kielisyyden: kuuron äidinkieli on viittomakieli, suomi on toinen kieli. Jussi Rinta-Hoiska455 − 
joka on ottanut valokuvat Salosen kirjaan − kertoo kaksikielisen elämästä arjessa.

Hämeenlinna456 muuttui viittomakieliseksi toukokuun viikonloppuna. Joka toinen vuosi 
järjestettävät Kuurojen kulttuuripäivät saapuivat kaupunkiin satoine vieraineen.

Vuonna 2015 voimaan tullut viittomakielilaki tehtiin edistämään viittomakieltä käyttävien 
kielellisiä oikeuksia. Eduskunnassa laadittiin syksyllä lakialoite457 kuurojen kuulevien las-
ten  oikeuksista  viittomakielen  opetukseen.  Niin  sanonut  CODA-lapset  (children of deaf 
adult) ovat usein väliinputoajia. Kunta voi järjestää viittomakielen opetusta CODA-lapsille, 
mutta velvollisuutta viittomakielen opetuksen järjestämiseen ei ole. Valtiontukea ei ole tarjol-
la, mikä on yksi syy siihen, että kunnat tarjoavat opetusta vaihtelevasti.

449   https://www.epressi.com/tiedotteet/kotimaa/viittomakielen-paivaa-juhlitaan-taas-12.2.-juhlaseminaari-pikkuparlamen-
tissa-13.2..html, 5.2.2018
450   https://www.hs.fi/lastenuutiset/art-2000005563623.html, 12.2.2018
451   https://yle.fi/uutiset/3-10070665, 12.2.2018
452   https://yle.fi/uutiset/3-10071846, 12.2.2018
453   https://juhanasalonen.jimdo.com/kirjan-esittely/ 
454   https://www.jylkkari.fi/2018/01/kuuro-kuulevien-keskella-juhana-salonen-kirjoitti-kirjan-kipuilustaan-kahden-kiel-
en-valissa/, 29.1.2018
455   https://www.keski-uusimaa.fi/artikkeli/607880-viittomakieli-on-monelle-aidinkieli, 11.2.2018
456   https://www.epressi.com/tiedotteet/kotimaa/kuurojen-kulttuuripaivat-saapuvat-hameenlinnaan.html, 22.5.2018
457   https://yle.fi/uutiset/3-10432214, 12.10.2018
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Karjalan kieli kuuluu vanhoihin kotoperäisiin kieliimme. Sitä puhutaan kahden maan alueel-
la, Venäjällä (lähinnä Karjalan tasavallassa) ja Suomessa.458,459 Karjalan kielen puhujia lienee 
noin 20 000−30 000, jos kieltä vähän taitavat ja kieltä vain ymmärtävät otetaan lukuun. Puhu-
jien määrä vähenee nopeasti ja kieli on uhanalainen.460,461 Suomessa asuvia karjalankielisiä, 
joita voi luonnehtia aktiivipuhujiksi, on arviolta noin 5000.

Käytän tässä tekstissä Suomessa puhuttavasta karjalasta nimitystä suomenkarjala. Se ei viit-
taa yhtenäiseen kieleen tai kielimuotoon, vaan tarkoittaa yleisesti maassamme puhuttavia kar-
jalan kielen varieteetteja (murteita). Alla olevassa kartassa näkyvät karjalan kielen murteet ja 
niiden puhuma-alueet Venäjällä. Suomessa puhutaan monia karjalan kielen murteita, mutta 
suomenkarjalan puhujat sijoittuvat ympäri Suomen, eikä kielimuotoja voi sijoittaa kartalle. 
Huomattakoon, että suomen kielen niin sanotut karjalaismurteet ovat eri asia kuin karjalan 
kieli ja sen murrevarieteetit.

En käsittele tässä karjalan tilannetta Venäjällä, mutta yksi julkaisu kannattaa nostaa esiin. 
Petroskoissa ilmestyy karjalankielinen sanomalehti Oma Mua.462 Se perustettiin vuonna 
1990, ja tuolloin se ilmestyi livvinkarjalaksi. Vienan Karjalan alueelle perustettiin vuonna 
1999 lehti Vienan Karjala. Se puolestaan ilmestyi vienankarjalaksi (varsinaiskarjalan viena-
laismurteella). Lehdet yhdistyivät vuoden 2014 alussa ja julkaisun nimeksi tuli Oma Mua. 
Se julkaistaan nyt sekä livvinkarjalaksi että vienankarjalaksi. Mainittakoon yksityiskohtana 
sekin, että Petroskoissa ilmestyy myös kaksi suomenkielistä lehteä: sanomalehti Karjalan 
Sanomat ja kulttuurilehti Carelia. Petroskoissa ilmestyy myös lasten ja varhaisnuorten lehti 
Kipinä, jossa on sisältöä suomeksi, vepsäksi ja karjalan murteilla.

Karjalan kielestä ja toisaalta sen murteiden statuksesta, määristä ja jakolinjoista on keskustel-
tu pitkään niin akateemisissa piireissä kuin muuallakin. Itä-Suomen yliopiston karjalan kielen 
oppiaineessa noudatetaan vakiintunutta käytäntöä.463 Käytän näitä nimityksiä tässä tekstissä.

Itä-Suomen yliopistossa karjalalla tai karjalan kielellä tarkoitetaan kootu-
sti ja yhdessä kaikkia edellä mainittuja karjalaisia kielimuotoja, siis vienan-, 
etelä- ja livvinkarjalaa, mikä noudattaa alan tutkimuksessa vakiintunutta nim-
ityskäytäntöä. Nimitystä varsinaiskarjala ei käytetä uudessa opetusohjelmassa 
opintojaksojen nimissä, mutta opetuksessa sillä tarkoitetaan totuttuun tapaan 
vienan- ja eteläkarjalaa yhdessä.

458   https://www.kotus.fi/kielitieto/kielet/karjala 
459   Karjalaan liittyvistä maantieteellisistä nimityksistä ks. http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/haku/vienan%20karja-
la/ohje/179
460   http://www.unesco.org/languages-atlas/ 
461   https://www.ethnologue.com/language/krl 
462   http://omamua.ru/ 
463   https://www.karjalanelvytys.fi/opetus-jatkuu/, 28.3.2018
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http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/haku/vienan%20karjala/ohje/179
http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/haku/vienan%20karjala/ohje/179
http://www.unesco.org/languages-atlas/
https://www.ethnologue.com/language/krl
http://omamua.ru/
https://www.karjalanelvytys.fi/opetus-jatkuu/
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Suomenkarjalan status

Karjalan kielen puhujia oli ennen toista maailmansotaa silloisen Suomen alueella arviolta 
30 000−40 000 henkeä.464 Raja-Karjalan evakot olivat uskonnoltaan pääosin ortodokseja ja 
puhuivat karjalaa.465,466 Karjalan kannakselta evakuoidut sitä vastoin olivat suurimmaksi osak-
si luterilaisia, ja heistä valtaosa puhui suomen karjalaismurteita. Väkeä siirtyi Karjalan eva-
kuoinnissa uusille asuinseuduille eri puolelle Suomea ja karjalan kielen käyttö väheni merkit-
tävästi. Julkinen salaisuus on, että evakkoja vastaanottaneiden paikkakuntien väestö usein 
oudoksui karjalankielisten puhetta ja ortodoksisuutta.

Suomenkarjalan status, kieltä puhuvien identifioituminen kieleensä ja kielen puhujien määrä 
ovat jossain määrin epäselviä kysymyksiä nykykatsannossa. Suomessa puhuttavaa karjalaa 
on alettu tutkia viime vuosina, mikä on tuonut lisävalaistusta karjalankielisten tilanteeseen. 
Anneli Sarhimaa kuvaa ELDIA-tutkimushankkeessa467 suomenkarjalan kielisosiologista 
tilannetta seuraavasti (s. 3):

Suomen karjalankielisten juuret ovat Vienan Karjalassa, Aunuksessa, Petsamos-
sa, Ilomantsin rajaseudun karjalaiskylissä tai historiallisessa Raja-Karjalassa eli 
maailmansotien välisen ajan Suomen itäisimmässä kulmassa Salmin, Suistamon 
ja Suojärven pitäjissä sekä osissa Korpiselän, Soanlahden ja Impilahden pitäjiä. 
Venäjän Vienan Karjalasta ja Aunuksesta karjalankielisiä tuli Suomeen jo ennen 
maan itsenäistymistä mutta erityisesti ensimmäisen maailmansodan pakolaisina. 
Toisen maailmansodan aikana Raja-Karjalan ja Petsamon karjalankieliset eva-
kuoitiin muiden suomalaisten tavoin ja asutettiin pääasiassa Pohjois-Karjalaan, 
Kuopion ja Oulun seuduille sekä suurimpiin kaupunkeihin. Suomen karjalan-
kielisistä ei ole olemassa minkäänlaisia virallisia tilastotietoja. Aktiivipuhujia 
arvioidaan olevan noin 5 000, kieltä jonkin verran taitavia noin 20 000.
 
Karjalankieliset suomalaiset muodostavat heterogeenisen, vaikeasti määritel-
tävissä olevan ja epäyhtenäisen vähemmistöryhmän, jonka kieleen perustuva 
ja etninen rajaaminen suomenkielisestä väestöstä on aina herättänyt keskustel-
ua. Nykyisin ryhmä muodostuu yllä luetelluilla karjalankielisillä alueilla syn-
tyneistä ja heidän niistä jälkeläisistään, joilla on ainakin jossain määrin raja-
karjalainen tai vienankarjalainen identiteetti ja jotka ovat kiinnostuneita etnisen 
kielensä säilyttämisestä. Kaikki eivät suinkaan puhu sujuvasti karjalaa, mikä 
tekee termeistä ”karjalankielinen” ja ”karjalankielinen suomalainen” jossain 
määrin ongelmallisia. Lyhyyden vuoksi tässä raportissa viitataan ELDIAssa tut-
kittuun ryhmään yksinkertaisesti ”suomenkarjalaisina”, vaikka termiä yleises-
ti käytetäänkin viitattaessa laajempaan ryhmään, joka karjalankielisten lisäksi 
käsittää sekä Laatokan Karjalasta ja Karjalan kannakselta evakuoidut suomen-
kieliset että sellaiset Suomen Etelä- ja Pohjois-Karjalassa asuvat tai sieltä kotoi-
sin olevat, jotka identifioivat itsensä karjalaisiksi.

464   https://www.uef.fi/web/hum/karjalan-kieli-ja-kulttuuri 
465   https://www.hs.fi/paivanlehti/04122018/art-2000005919989.html, 4.12.2018
466   https://www.hs.fi/paivanlehti/05122018/art-2000005921114.html, 5.12.2018
467   https://services.phaidra.univie.ac.at/api/object/o:409753/diss/Content/get, s. 3

https://www.uef.fi/web/hum/karjalan-kieli-ja-kulttuuri
https://www.hs.fi/paivanlehti/04122018/art-2000005919989.html
https://www.hs.fi/paivanlehti/05122018/art-2000005921114.html
https://services.phaidra.univie.ac.at/api/object/o:409753/diss/Content/get
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Kielenpuhujan identiteetti sekä kielen ja kieliyhteisön olemassaolo ovat monisyisiä asioita 
muissakin pienissä itämerensuomalaisissa kielissä. Tuore Ulriikka Puuran tutkimus468 valot-
taa näitä kysymyksiä vepsän kielen näkökulmasta (ks. esim. s. 58−59).

Karjalan kieli otettiin vuonna 2009 asetusteitse mukaan raportointiin, joka koskee Euroopan 
neuvoston Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan 
täytäntöönpanoa Suomessa. Päätöksen taustaa469 on esitetty kootusti vuonna 2010 julkaistussa 
neljännessä määräaikaisraportissa (s. 7). Peruskirjan täytäntöönpanoa seuraavan asiantunti-
jakomitean viides määräaikaisraportti470 julkaistiin marraskuussa 2017. Ministerikomitean 
päätelmät ja suositukset471 tuotiin julki lokakuussa 2018.

Yhteistä (kirja)kieltä etsimässä

Yhteisen kirjakielen luominen karjalan kielelle on jatkuva keskustelunaihe Suomessa. Suo-
menkarjalaisessa yhteisössä ei kuitenkaan vallitse yksimielisyyttä karjalan kirjakielen stan-
dardisoimisperusteista eikä myöskään murrevarieteettien luokituksista. Professorit Riho 
Grünthal ja Vesa Koivisto julkaisivat Karjala-lehdessä472 laajan artikkelin karjalan kielen 
varieteettien nimityksistä ja karjalan kielen asemasta Suomessa. Artikkeli valaisee tutkija-
yhteisössä yleisesti hyväksyttyjä näkökantoja karjalan kieleen liittyvistä murreluokituksista.

Suojärven pitäjäseura on entisen Suojärven kunnan alueella asuneiden ja heidän jälkeläisiensä 
keskinäisenä yhdyssiteenä toimiva yhdistys. Suojärven pitäjäseurassa toimii kielityöryhmä 
Karjalan kieliruadajat, joka oman ilmoituksensa mukaan luo varsinaiskarjalan kirjakieltä.473,474 
Vastoin yleistä käytäntöä Suojärven pitäjäseura käyttää eteläkarjalan varieteetista nimitystä 
varsinaiskarjala. Vakiintuneen luokituksen mukaan varsinaiskarjala on yläkäsite, joka sisältää 
vienankarjalan ja eteläkarjalan murrevarieteetit. Pitäjäseuran mukaan on olemassa kolme kar-
jalan kieltä, joista yksi on varsinaiskarjala (kaksi muuta ovat vienankarjala ja livvinkarjala).475 
SIL-organisaation maailman kielten luettelossa (The Ethnologue) livvinkarjala erotetaan niin 
ikään omaksi kielekseen (livvin kieli).476

468   Ulriikka Puura 2019: ”Sinä iče oled vepsläine, voib sanuda, ka?” − Vepsäläisyyden rakentuminen ja 2000-luvun 
vepsän kieli, https://helda.helsinki.fi/handle/10138/298631 
469   Suomen neljäs raportti Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirjan täytäntöön-
panosta, syyskuu 2010, https://um.fi/documents/35732/0/SUOMEN+NELJ%C3%84S+RAPORTTI+KIELIPERUSKIR-
JAN+T%C3%84YT%C3%84NT%C3%96%C3%96NPANOSTA+SYYSKUU+2010.pdf/0c5d9516-241d-01e1-8727-
024b7ccbf21c 
470   https://um.fi/euroopan-neuvoston-voimassa-olevat-ihmisoikeussopimukset/-/asset_publisher/7eBEhF08kjVG/content/
alueellisia-kielia-tai-vahemmistokielia-koskeva-eurooppalainen-peruskirja-1992- 
471   https://um.fi/documents/35732/0/Recommendation%20CM_fi%20%281%29.pdf/8039ff67-ac07-5f8b-7655-
c8217326fac7?t=1539589111379 
472   https://helda.helsinki.fi/handle/10138/235527, 
473   https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2494679, 26.10.2018
474   https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/194547, 14.9.2018
475   https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/189872, 27.7.2018
476   https://www.ethnologue.com/language/olo 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/298631
https://um.fi/documents/35732/0/SUOMEN+NELJ%C3%84S+RAPORTTI+KIELIPERUSKIRJAN+T%C3%84YT%C3%84NT%C3%96%C3%96NPANOSTA+SYYSKUU+2010.pdf/0c5d9516-241d-01e1-8727-024b7ccbf21c
https://um.fi/documents/35732/0/SUOMEN+NELJ%C3%84S+RAPORTTI+KIELIPERUSKIRJAN+T%C3%84YT%C3%84NT%C3%96%C3%96NPANOSTA+SYYSKUU+2010.pdf/0c5d9516-241d-01e1-8727-024b7ccbf21c
https://um.fi/documents/35732/0/SUOMEN+NELJ%C3%84S+RAPORTTI+KIELIPERUSKIRJAN+T%C3%84YT%C3%84NT%C3%96%C3%96NPANOSTA+SYYSKUU+2010.pdf/0c5d9516-241d-01e1-8727-024b7ccbf21c
https://um.fi/euroopan-neuvoston-voimassa-olevat-ihmisoikeussopimukset/-/asset_publisher/7eBEhF08kjVG/content/alueellisia-kielia-tai-vahemmistokielia-koskeva-eurooppalainen-peruskirja-1992-
https://um.fi/euroopan-neuvoston-voimassa-olevat-ihmisoikeussopimukset/-/asset_publisher/7eBEhF08kjVG/content/alueellisia-kielia-tai-vahemmistokielia-koskeva-eurooppalainen-peruskirja-1992-
https://um.fi/documents/35732/0/Recommendation%20CM_fi%20%281%29.pdf/8039ff67-ac07-5f8b-7655-c8217326fac7?t=1539589111379
https://um.fi/documents/35732/0/Recommendation%20CM_fi%20%281%29.pdf/8039ff67-ac07-5f8b-7655-c8217326fac7?t=1539589111379
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/235527
https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2494679
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/194547
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/189872
https://www.ethnologue.com/language/olo
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Suojärven pitäjäseuran näkemykset kielimuotojen rajoista herättävät keskustelua myös leh-
dissä.477 Lehtikirjoituksissa nousee esiin myös se, että karjalan kielimuotoja koskeva eripu-
ra kuormittaa puhujia.478 Yleinen toivomus on, että karjalan varieteetit voisivat elää sulassa 
sovussa maassamme.

Onko olemassa useita karjalan kieliä vai yhden karjalan kielen (murre)varieteetteja? Keskus-
telu eronteoista aivan ilmeisesti jatkuu.  Milloin kielen murre erkaantuu omaksi itsenäiseksi 
kielekseen? Miten valtioiden rajat tai niiden muutokset muovaavat kieltä? Keväällä julkaistu 
kirja On the Border of Language and Dialect479 valottaa asiaa myös karjalan kielen näkökul-
masta (s. 56−155). 

Kielen opetusta

Karjalankielinen nykykulttuuri alkoi kehittyä Suomessa 1970-luvulla, mutta suomenkarjala 
on saanut julkisuutta vasta 2000-luvulla. Kielen opetus on tärkeä mittari kielen elvytyksessä. 
Karjalan kielellä on ollut professuuri Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella vuodes-
ta 2009, ja oppiaine vastaa karjalan kielen akateemisesta opetuksesta Suomessa. Seurakun-
nat, karjalaisyhdistykset sekä työväen- ja kansalaisopistot480 järjestävät karjalan kielen ope-
tusta. Savonlinnassa481 Linnalan opiston kielikahvila Cafe Lingvassa karjalan kielen  taitoa 
voi parantaa sukujuuriltaan syntyperäisen karjalaisen kanssa. Karjalan Liitto482 on alkanut 
järjestää livvinkarjalan kursseja Helsingissä.

Joensuussa sijaitsevassa Marjalan koulussa483 opiskellaan karjalaa. Joensuun koulut ovat 
voineet päättää vuodesta 2016, tarjoavatko ne kaikille yhteisten kieliopintojen lisäksi valin-
naisia kieliä. Karjalan kielen ja kulttuurin kurssi järjestettiin Marjalan koulussa nyt ensim-
mäistä kertaa, ja se tuli opetusohjelmaan oppilaiden kiinnostuksen perusteella.

477   https://www.karjalainen.fi/mielipide/item/199032, 28.10.2018
478   https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/196799, 6.10.2018
479   http://news.cision.com/fi/ita-suomen-yliopisto/r/uef--kielen-ja-murteen-rajalla--karjalan-kieli-esilla-uutuusteokses-
sa---julkistamistilaisuus-27--huh,c2500192, 19.4.2018
480   http://kansalaisopisto.kuopio.fi/2018/09/18/karjalan-kielta-ja-kulttuuria-tulossa-tapahtumia-ja-kursseja-tule-mukaan/ 
481   https://ita-savo.fi/uutiset/lahella/764b9582-2d74-4164-a09b-7deac9417075, 18.2.2018
482   https://www.karjalanliitto.fi/tapahtumat/karjalan-kielen-livvinkarjala-alkeiskurssi.html, 
483   https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/184243, 31.5.2018

https://www.karjalainen.fi/mielipide/item/199032
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/196799
http://news.cision.com/fi/ita-suomen-yliopisto/r/uef--kielen-ja-murteen-rajalla--karjalan-kieli-esilla-uutuusteoksessa---julkistamistilaisuus-27--huh,c2500192
http://news.cision.com/fi/ita-suomen-yliopisto/r/uef--kielen-ja-murteen-rajalla--karjalan-kieli-esilla-uutuusteoksessa---julkistamistilaisuus-27--huh,c2500192
http://kansalaisopisto.kuopio.fi/2018/09/18/karjalan-kielta-ja-kulttuuria-tulossa-tapahtumia-ja-kursseja-tule-mukaan/
https://ita-savo.fi/uutiset/lahella/764b9582-2d74-4164-a09b-7deac9417075
https://www.karjalanliitto.fi/tapahtumat/karjalan-kielen-livvinkarjala-alkeiskurssi.html
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/184243
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Karjalankieliset uutiset

Yle uudizet karjalakse koko maahan. Huhtikuussa 2018 Ylen karjalankieliset uutiset484,485,486 
laajenivat kuunneltavaksi valtakunnallisessa verkossa. Karjalankielisiä uutisia on lähetetty 
aiemmin alueellisesti Ylen Pohjois-Karjalan taajuuksilla vuodesta 2015. Seuraavassa vai-
heessa vuonna 2017 karjalankielisen uutiskoosteen saattoi kuunnella Ylen Radio Suomessa 
alueellisesti Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa.

Karjalankieliset uutiset tuotetaan Ylen Joensuun toimituksessa, ja ne toteutetaan yhteistyönä 
Karjalan kielen seuran kanssa. Uutiset kääntää ja lukee livvinkarjalaksi Itä-Suomen yliopis-
ton tutkija Natalia Giloeva. Yle julkaisee myös jonkin verran karjalankielisiä uutisia487 verk-
kosivuillaan suomenkielisten uutisten rinnakkaisteksteinä.488

Karjalan kielen lautakunta ja elvytyshanke

Kesällä 2018 Karjalan kielen seuran hallitus489,490 perusti karjalan kielen lautakunnan Suo-
meen. Se on yhdistyspohjainen ja edustaa livvinkarjalaa. Karjalan kielen lautakunta alkoi 
miltei ensi työnään myöntää Karjalainen kieliteko -kielipalkintoa.491 Vuoden 2018 karjalan 
kielen päivänä sen saivat ne kolme suomalaista puoluetta vasemmistoliitto, vihreät ja perus-
suomalaiset, jotka ovat ottaneet karjalan kielen periaate- tai puolueohjelmiinsa.

Karjalan kielen elvytysohjelma sai valtion vuoden 2018 budjetissa492 avustuksena 200 000 eu-
roa. Elvytyshanke493 käynnistyi maaliskuun 2018 alussa. Samainen ohjelma sai 200 000 euroa 
niin sanottua joululahjarahaa494 joulukuussa 2018. Suuri yleisö toivoo karjalan kielen aseman 
vahvistamiseen ja elvytyksen turvaamiseen jatkuvia toimia.495

484   https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/04/04/karjalankielinen-viikkokatsaus-valtakunnalliseksi, 4.4.2018
485   https://www.hs.fi/paivanlehti/28042018/art-2000005659396.html, 28.4.2018
486   http://www.uef.fi/fi/web/saima/yle-uudizet-karjalakse.-terveh-teile-
487   https://yle.fi/uutiset/3-10529448, 28.11.2018
488   https://yle.fi/uutiset/3-10527914, 27.11.2018
489   https://www.karjal.fi/verkolehti/2018/11/karjalan-kielen-komissii-on-alganuh-oman-ruandan/ 
490   http://www.karjalansanomat.ru/uutinen/karjalan-kielt%C3%A4-kehitet%C3%A4%C3%A4n-kielilautakunnan-avulla, 
2.7.2018
491   https://www.karjal.fi/verkolehti/2018/11/karjalan-kielen-komissii-andau-enzimazen-karjalaine-kieliruado-palkindon/, 
27.11.2018
492   https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171068, talousarvion momentti 20.01.50
493   https://www.karjalanelvytys.fi/ 
494   https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005922387.html, 5.12.2018
495   https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005912535.html, 27.11.2018

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/04/04/karjalankielinen-viikkokatsaus-valtakunnalliseksi
https://www.hs.fi/paivanlehti/28042018/art-2000005659396.html
http://www.uef.fi/fi/web/saima/yle-uudizet-karjalakse.-terveh-teile-
https://yle.fi/uutiset/3-10529448
https://yle.fi/uutiset/3-10527914
https://www.karjal.fi/verkolehti/2018/11/karjalan-kielen-komissii-on-alganuh-oman-ruandan/
http://www.karjalansanomat.ru/uutinen/karjalan-kielt%C3%A4-kehitet%C3%A4%C3%A4n-kielilautakunnan-avulla
https://www.karjal.fi/verkolehti/2018/11/karjalan-kielen-komissii-andau-enzimazen-karjalaine-kieliruado-palkindon/
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171068
https://www.karjalanelvytys.fi/
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005922387.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005912535.html
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Käännökset ja julkaisut kielenelvytyksen tukena

Musiikkia ja laululyriikkaa käytetään apuna kielen elvyttämisessä. Itä-Suomen yliopiston 
karjalan kielen käännösseminaarissa496 puhuttiin musiikkikappaleiden sanoitusten kääntämi-
sestä karjalan kielelle. Karjalaksi on jo käännetty levyllinen käännöskappaleita, mukana 
muun muassa The Beatlesin Yesterday. Seminaarissa pidettiin myös työpaja karjalankielisestä 
Wikipediasta. Seminaarin järjesti Kiännä!-hanke, joka tukee karjalan elvytystä sekä Suomes-
sa että Venäjän Karjalassa. Sen blogi497 tarjoaa ajantasaista tietoa karjalan kielen elvytys- ja 
sanastotyöstä.

Suojärven pitäjäseura julkaisi karjalankielisiä teoksia.498 Kesällä 2018 se kustansi karjalan-
kielisen aapisen Karjalan Bukvarin ja sanakirjan Sanari karjala−suomi. Vuonna 2019 on 
tulossa kalenteri Karjalane kalendari 2019, sanakirja Sanari suomi-karjala ja kielioppi 
Grammari. Julkaisujen kielimuoto on eteläkarjala.

Karjalan kielen Seura on julkaissut Suomessa livvinkarjalaksi verkkolehteä Karjal 
Žurnualu499 vuodesta 2011, ja lehti on keskeinen karjalankielinen media edelleen. Kirjal-
lisuutta käännettiin karjalaksi tarkastelujaksolla. Karjalan kielen seura500,501 julkaisi kaksi 
lastenkirjallisuuden klassikkoa. Pikku Prinssi ja Liisan seikkailut ihmemaassa kuuluvat liv-
vinkarjalaksi Alisan šeikkailut kummanmuas ja Pieni prinsut. Kaikkien tuntema lastenlaulu 
Saku Sammakko sai karjalankielisen sanoituksen.502

Karjalan kielellä kirjoitetaan rinnakkaistekstejä, joissa sama teksti esitetään sekä suomeksi 
että karjalaksi. Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo on kaksikielinen; hänen toinen 
äidinkielensä on livvinkarjala. Arkkipiispa myös kirjailija ja runoilija, jonka runot syntyvät 
karjalan ja suomen rinnakkaisteksteinä.503 Niitä käytetään myös karjalan kielen opetusmate-
riaalina. 

Arkkipiispa Leo on toiminut pitkään Karjalan kielen seuran puheenjohtajana ja jatkaa 
edelleen.504 Hän on tehnyt pitkään työtä sen puolesta, että karjalan kielen käyttöala laajenisi. 
Arkkipiispa505,506 on muun muassa kääntänyt liturgian livvinkarjalaksi. 

496   http://news.cision.com/fi/ita-suomen-yliopisto/r/kuuluisimmat-musiikkikappaleet-kaantyivat-karjalaksi---kar-
jalan-kielen-kaannosseminaari-6-7--huhtiku,c2483661, 28.3.2018
497   http://kianna-hanke.blogspot.com/ 
498   https://suojarvi.fi/2018/11/05/normittamistyo-jatkuu/ 5.11.2018
499   https://www.karjal.fi/verkolehti/ 
500   https://yle.fi/uutiset/3-10516181, 20.11.2018
501   https://yle.fi/uutiset/3-10520883, 22.11.2018
502   https://www.ylakarjala.fi/uutiset/item/1881-saku-sammakko-sai-karjalan-kielisen-sanoituksen-linduzet-ja-kuop-
pa-urkki-harjoittelivat-uutta-kappaletta, 9.11.2018
503   https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/189943, 28.7.2018
504   https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/183889, 28.5.2018
505   https://yle.fi/uutiset/3-9121482, 26.8.2016
506   https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/arkkipiispa-leo-puolustaa-karjalan-kielen-asemaa-esipaimen-myos-luo-ja-kaan-
taa-karjalaksi/787035/, 7.3.2018

http://news.cision.com/fi/ita-suomen-yliopisto/r/kuuluisimmat-musiikkikappaleet-kaantyivat-karjalaksi---karjalan-kielen-kaannosseminaari-6-7--huhtiku,c2483661
http://news.cision.com/fi/ita-suomen-yliopisto/r/kuuluisimmat-musiikkikappaleet-kaantyivat-karjalaksi---karjalan-kielen-kaannosseminaari-6-7--huhtiku,c2483661
http://kianna-hanke.blogspot.com/
https://suojarvi.fi/2018/11/05/normittamistyo-jatkuu/
https://www.karjal.fi/verkolehti/
https://yle.fi/uutiset/3-10516181
https://yle.fi/uutiset/3-10520883
https://www.ylakarjala.fi/uutiset/item/1881-saku-sammakko-sai-karjalan-kielisen-sanoituksen-linduzet-ja-kuoppa-urkki-harjoittelivat-uutta-kappaletta
https://www.ylakarjala.fi/uutiset/item/1881-saku-sammakko-sai-karjalan-kielisen-sanoituksen-linduzet-ja-kuoppa-urkki-harjoittelivat-uutta-kappaletta
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/189943
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/183889
https://yle.fi/uutiset/3-9121482
https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/arkkipiispa-leo-puolustaa-karjalan-kielen-asemaa-esipaimen-myos-luo-ja-kaantaa-karjalaksi/787035/
https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/arkkipiispa-leo-puolustaa-karjalan-kielen-asemaa-esipaimen-myos-luo-ja-kaantaa-karjalaksi/787035/
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Juhlia

Kiinnostuksen lisääntyminen karjalaista kulttuuri ja karjalan kieltä kohtaan näkyy monen-
laisina kieleen liittyvinä toimina. Kirkkonummella Suomen itsenäisyyspäivän juhlallisuuk-
sien teema oli karjalaisuus eilen ja tänään, ja kunnan järjestämässä kansalaisjuhlassa507 kuul-
tiin myös karjalan kielellä esitettyjä karjalaisia lauluja. Karjalan Sivistysseura alkoi jakaa 
gradupalkintoa 110-vuotisjuhliensa yhteydessä vuonna 2016. Vuonna 2018 palkinto508 jaettiin 
toista kertaa. 

Karjalan kielen päivää vietetään 27.11. Kielten nimikkopäivät poikivat usein lehtijuttuja. 
Katsausvuonna tarjolla oli muun muassa kysymyssarja, jolla voi testata karjalan kielen 
tietämystään.509 Karjala on suomen läheisin sukukieli, ja riskisanatestit510 kiinnostavat 
lukijoita muulloinkin.

507   http://www.kirkkonummensanomat.fi/neo/?app=NeoDirect&com=6/159/44758/e2f7d2f9cf, 23.11.2018
508   https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2018/12/karjalan-sivistysseuran-gradupalkinto-antti-makkoselle, 
12.12.2018
509   https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/pertii-ruokin-mattii-panen-tanaan-vietetaan-karjalan-kielen-paivaa-testaa-omat-tai-
tosi/811024/, 27.11.2018
510   https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/194439, 14.9.2018

http://www.kirkkonummensanomat.fi/neo/?app=NeoDirect&com=6/159/44758/e2f7d2f9cf
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2018/12/karjalan-sivistysseuran-gradupalkinto-antti-makkoselle
https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/pertii-ruokin-mattii-panen-tanaan-vietetaan-karjalan-kielen-paivaa-testaa-omat-taitosi/811024/
https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/pertii-ruokin-mattii-panen-tanaan-vietetaan-karjalan-kielen-paivaa-testaa-omat-taitosi/811024/
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/194439
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Romanikieli luetaan vanhoihin kotoperäisiin kieliimme; sitä on puhuttu Suomessa noin 450 
vuotta.511 Suomessa puhuttava romanikieli on uhanalainen.512,513 Tarkkaa tietoa romanikielen 
taitajien määrästä ei ole, mutta on arvioitu, että Suomen 10 000 romanista 3 000−4 000 osaa 
romanikieltä. 

Romanikieli on elänyt ensisijaisesti puhuttuna kielenä romaniyhteisön sisällä, ja sen käyttö 
on rajoittunut lähinnä perhepiiriin ja salakieleksi.514  Vielä 1950-luvulla romanikieltä osattiin 
kohtalaisen hyvin, vaikka valtaosa romaniväestöstä käytti keskustelukielenä enimmäkseen 
tai pelkästään suomea. Tuolloin noin 70 % aikuisista hallitsi romanikieltä. Viime vuosikym-
meninä romanikielen taito on heikentynyt romaniyhteisössä nopeasti, niin että enää alle kol-
mannes puhujista arvioi romanikielen taitonsa vähintään hyväksi.

Romanikielellä ei ole alkuaan ollut virallista käyttöä, ja kirjallinen käyttö ylipäänsä on nuorta. 
Romaniksi on julkaistu oppimateriaalien ja sanakirjojen lisäksi uskonnollisia tekstejä, muun 
muassa evankeliumien käännöksiä. Romanikieltä käytetään jonkin verran Romano boodos- ja 
Latšo diives -lehdissä. Elämä ja Valo -yhdistyksen julkaiseman Elämä ja Valo -lehden pääkir-
joitus julkaistaan rinnakkaistekstinä sekä suomeksi että romaniksi. Vuodesta 1995 Yleisra-
diossa on esitetty kerran viikossa pääosin suomenkielinen ajankohtaislähetys Romano miritš, 
jonka kesto on 15 minuuttia. Ohjelmaan sisältyy romanikieliset uutiset. Ylen televisiotoimin-
taan ei sisälly romanikielisiä ohjelmia. 

Romanikielen lautakunta perustettiin Kotimaisten kielten keskukseen (silloiseen Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskukseen) 1.6.1997. Se käsittelee Suomen romanikielen rakenteeseen ja 
kielioppiin liittyviä kysymyksiä sekä kielipolitiikkaa. Romanikielen yliopistotasoinen koulu-
tus alkoi Helsingin yliopistossa vuonna 2011.

Romani kuuluu indoeurooppalaisen kielikunnan indoiranilaisen haaran indoarjalaiseen ala-
ryhmään. Se lukeutuu niihin Intian kieliin, joita Intiasta lähteneet kiertelevät ryhmät puhuvat 
maan ulkopuolella. Euroopan romanimurteet jaetaan nykyisin neljään pääryhmään: pohjoisiin 
murteisiin, Balkanin romanimurteisiin, valakialaisiin ja keskisiin murteisiin. Suomen romani-
kieli kuuluu pohjoisten murteiden niin sanottuun luoteiseen ryhmään, jonka historiallisena 
keskuksena ovat saksankieliset alueet. Suomen romanikielessä on kaksi murreryhmää, itäinen 
ja läntinen.515

511   ks. esim. https://www.kotus.fi/kielitieto/kielet/suomen_romanikieli 
512   https://www.romanit.fi/viranomaisille/tapakulttuuri-ja-perinteet/romanikieli/ 
513   https://yle.fi/uutiset/3-6319825, 4.10.2012
514   Kimmo Granqvistin artikkeli on hyvä yleisesitys Suomen romanikielestä, https://www.kielikello.fi/-/suomen-romani-
kieli 
515   https://www.ethnologue.com/language/rmf 

https://www.kotus.fi/kielitieto/kielet/suomen_romanikieli
https://www.romanit.fi/viranomaisille/tapakulttuuri-ja-perinteet/romanikieli/
https://yle.fi/uutiset/3-6319825
https://www.kielikello.fi/-/suomen-romanikieli
https://www.kielikello.fi/-/suomen-romanikieli
https://www.ethnologue.com/language/rmf
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Suomen romanipoliittinen ohjelma vuosiksi 
2018−2022

Suomen romanipoliittinen ohjelma vuosiksi 2018−2022516 julkaistiin 18.5.2018.517,518 Se on 
järjestyksessään toinen, ensimmäinen Suomen romanipoliittinen ohjelma519 julkaistiin 2009. 
Ohjelmat sisältävät lukuisia toimia sekä romanikulttuurin että romaniyhteisön identiteetin 
säilyttämiseksi. 

Toimintaohjelman luku 3.4.1 käsittelee romanikielen asemaa ja kielen vahvistamista. Luvus-
sa esitetään seitsemän toimenpidettä, joilla kielen aseman vahvistetaan. Niistä tärkeimmäksi 
nostetaan romanikielen elvyttämiseksi laadittava kansallinen toimenpideohjelma:

• Laaditaan romanikielen elvyttämiseksi kansallinen toimenpideohjelma
• Laajennetaan yliopistollinen romanikielen opinto-ohjelma kattamaan perus- 

ja aineopintojen lisäksi myös oppiaineen syventäviä opintoja kiinnittäen 
opintokokonaisuuksien sisällöissä erityishuomiota kielenelvytyskysymyk-
siin.

• Tuotetaan romanikielen opetuksen tarpeisiin erilaisia ja eri kielitaitotasoja 
vastaavia oppimateriaaleja huomioiden erityisesti digitaalisten materiaa-
lien, kielenoppimispelien, -äänitteiden ja videomateriaalien tarve.

• Järjestetään romanikielen opettajille ja -ohjaajille suunnattuja täydennys- 
koulutuksia sekä kieleen että kielipedagogiikkaan liittyen.

• Luodaan etäyhteyksiä hyödyntävän romanikielen opetuksen malleja 
yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa, jotta romanikielen opetusta saatai-
siin myös niihin kouluihin, joissa se ei kielenopettajan puutteen vuoksi 
muuten ole mahdollista.

• Lisätään vähemmistökielten asemaan liittyvää kielipoliittista vaikutta-
mistyötä järjestämällä vuosittain kielikoulutusta ja kielipoliittisia kysy-
myksiä käsitteleviä tilaisuuksia yhteistyössä romaniväestön, eri sidosryh-
mien ja muiden vähemmistökielten edustajien ja niiden etua ajavien tahojen 
kanssa.

• Osallistutaan romanikielen asemaa edistävien kansainvälisten 
yhteistyöverkostojen raportointeihin ja toimintaan esimerkiksi alueellisten 
ja vähemmistökielten asiantuntijakomitean työhön.

Romanipoliittisessa ohjelmassa esitetään peräti kunnianhimoisia tavoitteita romanikielen ja 
sen aseman vahvistamiseksi. Ripeitä toimia tarvitaan, sillä muutoin kieli sammuu. Erityi-
sen  tärkeää on, että nuoret romanit alkaisivat käyttää romanikieltä. Romanit  identifioituvat 
yhteisöönsä vahvasti, mikä tarjoaa kasvualustan myös kielelle.520 

516   http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160845 
517   https://romani.fi/artikkeli/-/asset_publisher/romanipoliittisen-ohjelman-julkistamistilaisuus, 18.5.2018
518   Tietoa romanipolitiikasta: https://stm.fi/romanipolitiikka, 18.5.2018
519   http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72788 
520   https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/romaninuoret-tahtaavat-korkealle-mutta-joutuvat-tottumaan-kaupas-
sa-heita-seuraaviin-vartijoihin, 3.4.2018

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160845
https://romani.fi/artikkeli/-/asset_publisher/romanipoliittisen-ohjelman-julkistamistilaisuus
https://stm.fi/romanipolitiikka
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/72788
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/romaninuoret-tahtaavat-korkealle-mutta-joutuvat-tottumaan-kaupassa-heita-seuraaviin-vartijoihin
https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/romaninuoret-tahtaavat-korkealle-mutta-joutuvat-tottumaan-kaupassa-heita-seuraaviin-vartijoihin
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Romanikielen elvytysseminaari

Kotimaisten kielten keskuksen romanikielen lautakunta, Helsingin yliopisto, Opetushallitus 
ja romaniasiain neuvottelukunta järjestivät romanikielen elvytyseminaarin 12.11.2018.521 
Seminaarin tiivistelmä on julkaistu Latšo Diives-lehdessä (1/2019, s. 23−24).522

Seminaarin esityksissä nousi esiin kolme tärkeää kielenelvytykseen liittyvää aihetta. Ensin-
näkin korostui kielenoppimisen tärkeys arjessa. Tarvitaan lisää romanikielisiä kasvuympäristö-
jä, joissa kieli siirtyy luontaista tietä sukupolvelta toiselle. Organisoitu opetus ja koulutus 
eivät yksinomaisina keinoina riitä pitämään kieltä hengissä. Kielellä on iso merkitys vähem-
mistön identiteetille. Kuinka yksilöä rohkaistaan käyttämään kieltään?

Uhanalaisten kielten elvyttämiseksi on kehitelty kielimestarin vetämää harjoittelua. Siinä 
vielä hyvin kieltä taitavat puhujat tapaavat lapsia tai nuoria säännöllisesti esimerkiksi pari 
kolme kertaa viikossa ja puhuvat heille vain vähemmistökieltä. Omaksuminen on intensiivistä 
ja oppimistilanne hyvin käytännönläheinen. Metodi sopii epäilemättä myös romanikieleen. 

Toiseksi romanikielen käyttöalaa pitäisi pystyä laajentamaan, myös digitaalisiin ympäristöi-
hin. Romanikielen käyttöala on suppeampi ja käyttöehdot heikommat kuin muilla kotoperäi-
sillä vähemmistökielillä. Radio-ohjelmat ja muu media ovat tärkeässä asemassa. Uusi 
viestintäteknologia ja kieliteknologiset ratkaisut pitää saada käyttöön nopeasti ja laajalti myös 
romanikielessä. Tarvitaan romanikielisiä pelejä, sovelluksia ja oppimisympäristöjä. 

Koulutuksen edistysaskel on ollut romanikielen ja -kulttuurin yliopistotasoisen opetuksen 
alkaminen Helsingin yliopistossa vuonna 2012, mikä mahdollistaa paitsi kielenopiskelun 
myös pätevien romanikielen opettajien valmistumisen tulevaisuudessa. Romanikielen opin-
to-ohjelman laajentamista syventäviin opintoihin pohditaan. Uusissa oppisisällöissä kiin-
nitetään erityishuomiota kielenelvytyskysymyksiin.

Kolmanneksi painotettiin romanikielen elvytysohjelman tärkeyttä. Romanikielen taitajien 
määrä on laskenut viimeisen 60 vuoden aikana hälyttävästi. Vuonna 2000 enää kolmannes 
romaneista arvioi, että osaa kieltä hyvin. Kieli voi elpyä eriasteisesti, ja aluksi on tärkeää 
vetää suuntaviivat sille, mihin alkuvaiheen elvytyksellä pyritään. Pieni kieliyhteisö tarvitsee 
myös kieliaktivisteja, jotka tunnistavat elvytyksen keskeiset tavoitteet. Puhutun kielen kir-
jallistuminen ja aktiivinen kirjallistaminen synnyttävät elintärkeää dokumentoitua aineistoa. 

521   https://www.kotus.fi/nyt/ilmoitukset/tulevat_tapahtumat/romanikielen_elvytyseminaari.28961.news, 5.11.2018
522   https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/kieli-_ja_kulttuuriryhmat/saamen-_romani-_ja_viittomakiel-
iset/romanit 

https://www.kotus.fi/nyt/ilmoitukset/tulevat_tapahtumat/romanikielen_elvytyseminaari.28961.news
https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/kieli-_ja_kulttuuriryhmat/saamen-_romani-_ja_viittomakieliset/romanit
https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/kieli-_ja_kulttuuriryhmat/saamen-_romani-_ja_viittomakieliset/romanit
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Romanimusiikkia

Romanimusiikki on tärkeä osa romaanikulttuuria. Mestarikansanlaulaja Hilja Grönfors523 
kuuluu niiden harvojen joukkoon, jotka ovat levyttäneet laajasti perinteisiä romanilauluja 
viimeisen parin vuosikymmenen ajan. Hän on saanut myös tunnustusta romanien laulupe-
rinteen uudelleen elvyttämisestä ja elossa pitämisestä. Grönfors levyttää524 suomeksi, mutta 
konserteissa hän laulaa myös romaniksi. Romanikielinen levy on myös suunnitteilla, mutta 
romanikielisiä sanoituksia on ollut vaikea löytää. Romaaniväestön tilaisuuksissa525 esitetään 
romanikielisiä lauluja.

Tunnustusta työlle

Romanien kansallispäivää vietetään 8.4., päivä on ollut almanakassa vuodesta 2014 lähtien. 
Opetushallitus jakoi romanikielen opettajan tunnustuksen kolmatta kertaa järjestämässään 
romanien kansallispäivän seminaarissa 6.4.526 Romanikielen opettajan tunnustus 2018 jaettiin 
Tuula Åkerlundille. Tuula Åkerlund sai tunnustuksen pitkäaikaisesta työstään romanikielen 
opettajana. Valintakriteereitä olivat innostuneisuus ja innostavuus sekä monipuoliset ansiot 
romanikielen kehittämisessä. Opetustyönsä lisäksi Tuula Åkerlund on laatinut romanikielistä 
oppimateriaalia sekä toiminut romanikielen kääntäjänä ja tulkkina.

523   https://www.romanit.fi/kulttuuri-ja-taide/musiikki/perinnelaulut/mestarikansanlaulaja-hilja-gronfors/ 
524   https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005789843.html, 14.8.02018
525   http://www.kotikarjala.fi/tuotanto/etusivu/302019.html#302023.jpg, 13.4.2018
526   https://www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/0/romanikielen_opettajan_tunnustus_2018_tuula_akerlundille, 
6.4.2018

https://www.romanit.fi/kulttuuri-ja-taide/musiikki/perinnelaulut/mestarikansanlaulaja-hilja-gronfors/
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005789843.html
https://www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/0/romanikielen_opettajan_tunnustus_2018_tuula_akerlundille
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