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Suomen kieli Ruotsissa

• 2. 12. 2014: 15 vuotta kansallisena
vähemmistökielenä

• Virallinen lakisääteinen asema
• Hallintoalue laajentunut
• Vähemmistökielten tulevaisuus ei ole turvattu

Ruotsissa
• Haasteita ja mahdollisuuksia
• Missä mennään ja mihin nyt?



Vähemmistöasema

• Pitkän taistelun ja painostuksen tulos
• Maahanmuuttajista vähemmistöksi: 

olemmeko omaksuneet tämän täysin?
• Vähemmistöoikeudet eivät vielä toteudu
• Euroopan neuvoston tarkkailu vie asioita

eteenpäin



Lainsäädäntö

• 2000: laki suomen kielen käytöstä (5 
pohjoisen kuntaa)

• 2009: kielilaki (oikeus oppia, käyttää ja 
kehittää suomea)

• 2010: laki kansallisista vähemmistöistä ja 
vähemmistökielistä (perussuoja koko maahan; 
oikeus vähemmistökielisiin palveluihin
hallintoalueilla; hallintoalueita laajennettiin)

• Koululaki: oikeus äidinkielen opetukseen



Vähemmistöoikeuksien toteuttaminen

• Enemmistön tietämättömyys on suuri haaste
• EN:n uusi kritiikki, lääninhallituksen raportti 
• Hallintoaluekuntia tullut lisää (59 kuntaa) 
• Hallintoaluekunnissa työ etenee. Palvelut eivät 

aina toimi; neuvonpidot toimivat aika hyvin 
• Monilla maakäräjillä oikeudet eivät toteudu 



• Hallintoalueen ulkopuolella oikeudet eivät 
toteudu 

• Perussuojan toteuttaminen ontuu pahasti
• Heikko lainsäädäntö. Vähemmistölakia täytyy

vahvistaa
• Enemmän tukea kunnille, valvontaa ja sanktioita
• Tarvitaan selkeitä ohjeita viranomaisille
• Pitkäjänteiset ja kestävät rakenteet; rekrytointi ja 

kielitaitoisen henkilökunnan saannin
turvaaminen. Sosiaalipalvelulain muutos ei ole 
auttanut 



Koulu

• Lasten oikeus korkeatasoiseen
vähemmistökielen oppimiseen täytyy turvata

• Vakava tilanne koulupuolella
• Kunnat eivät priorisoi äidinkielen opetusta 
• Kaksikielisen opetuksen tilanne heikentynyt, 

Örebron kielikoulu lakkautettiin syksyllä 
• Opettajista pulaa



Elvytys

• Kiinnostus elvytykseen kasvanut
• Lisääntyvää aktiivisuutta vanhempien parissa
• Tarvitsemme systemaattista elvytystä
• Ruotsinsuomalaisten oma vastuu ja aktiivisuus



Mahdollisuuksia

• Määrätietoinen
vähemmistöyhteistyö
jatkuu

• Vaikuttamistyötä on 
tehostettu – liikutaan
uusilla areenoilla, 
käytetään uusia
työtapoja



Selontekoa:
Vähemmistöpoliittinen
katsaus menneen
vaalikauden työhön

julkaistiin pari päivää
ennen vaalidebattia



Vaalidebatti
7 valtiopäiväedustajaa
SVT äänitti ja televisioi



Täsmennetään tarpeita 
ja pannaan hanttiin
Vaatimuksia:
1. Vähemmistölain
vahvistaminen
2. Koulutilanne ja ettei 
lasten oikeus 
vähemmistökieleen 
toteudu 
3. Suomen kielen
kielikeskus



4. Viranomaisten ohjaaminen ja 
suomenkielisen henkilökunnan saannin 
turvaaminen 
5. Valtion tuki vähemmistöjärjestöille

Pyydetty pikaista neuvonpitoa 
koulutusministeri Gustav Fridolinin kanssa. 
Neuvonpito luvattu vasta 11.11.2015.



Mahdollisuuksia - elvytys

• Kiinnostus elvytykseen on lisääntynyt
• Innokkaita perheitä on!
• Uusien työtapojen löytäminen – lasten ja 

nuorten lähtökohdista
• Ruotsinsuomalaiset hyvin heterogeeninen

vähemmistö – tarpeet vaihtelevat
• Suomen kielen kielikeskus tarvitaan jotta

elvytystyötä voidaan kehittää ja seurata



Raportti 2014:
-YK:n lapsikonvention
merkitystä
korostetaan
-Oikeus identiteettiin, 
kieleen ja 
vaikuttamiseen
-Uusia toimintatapoja
jotta tavoitetaan
lapset ja nuoret



Identiteettiä muokataan

- Ruotsinsuomalaisten 
lippu
- Ruotsinsuomalaisten 
päivä 24. 2.



Hyviä esimerkkejä nostetaan esille
Finskspråkigt barnläger gav mersmak
Finskspråkigt barnläger i Finnåker, Västerås, feb 2015



Hyviä esimerkkejä nostetaan esille

Vuoden ruotsinsuomalainen
vähemmistökunta
2015: Hallstahammar



Raportteja ja kirjelmiä

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta
sverigefinne.nu
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