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Suomessa



Koulutuksen tavoitteena Suomessa on,  
että se on yhtäläisesti saatavilla ja tarjoaa 
samat oppimisen edellytykset molemmilla 
kansalliskielillä koko koulutuspolun ajan 
varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Suomessa on kaksi kansalliskieltä ja kaksi 
koulutusväylää. Ruotsinkielinen koulutus  
on oma kokonaisuus ja muodostaa oman 
järjestelmän, joka toimii suomalaisen 
koulutusjärjestelmän sisällä.

Oppimisen ja laadun vahvistamiseksi 
ruotsinkielisessä koulutuksessa kulttuuri-
identiteettiä ja koulutuskieltä on tuettava  
koko opintien ajan. Tämänhetkisten ja 
tulevaisuuden haasteiden analysointi on  
tärkeää sellaisten mallien luomiseksi,  
jotka tuovat ruotsinkieliselle opintielle 
dynamiikkaa ja laatua.

Kokonaisvaltaisesti 
tarkasteltuna ruotsinkielinen 

koulutusväylä muodostaa 
kehän, jonka kaikki osat  

ovat yhtä tärkeitä.



Ensimmäinen 
kokonaisselvitys 
ruotsinkielisestä  
koulutuksesta Suomessa 
Mitä toimia tarvitaan,  
jotta voidaan vastata 
ruotsinkielisen koulutuksen 
haasteisiin ja saavuttaa samat 
tavoitteet ruotsinkielisessä 
koulutuksessa kuin 
suomenkielisessä?

Mihin kehittämistarpeisiin on 
tartuttava mahdollisimman 
pian, jotta ruotsinkielisen 
koulutuksen laatu ja  
vetovoima säilyisivät?

Miten kaikilla eri tasoilla 
ruotsinkielisestä koulutuksesta 
vastaavien (valtion, kuntien, 
ohjaajien, opettajien, 
tutkijoiden, huoltajien jne.) 
on toimittava, jotta kaikki 
ruotsinkielisen koulutusväylän 
valitsevat – olipa heidän 
kieli- ja kulttuuritaustansa 
mikä tahansa – saavuttavat 
koko potentiaalinsa ja pystyvät 
tulevaisuudessa ratkaisemaan 
ongelmia, keskittymään, 
analysoimaan, ajattelemaan 
luovasti, viestimään ja 
tekemään yhteistyötä?

Jotta näihin kysymyksiin 
voidaan vastata, opetus- ja 
kulttuuriministeriö toteutti 
selvityksen ruotsinkielisen 
koulutuksen tilanteesta. 
Selvityksen tulokset on 
julkaistu laajassa raportissa, 
jossa kerrotaan ruotsinkielisen 
koulutuksen erityispiirteistä, 
haasteista ja kehitystarpeista 
sekä esitetään toimenpide-
ehdotuksia. Selvitys kattaa 
koko koulutusväylän 
varhaiskasvatuksesta 
korkeakoulutukseen.

Tässä esitteessä on esitelty 
lyhyesti selvityksen tulokset. 
Lisätietoja toimenpide-
ehdotuksista on kirjattu 
raporttiin (ruotsinkielinen).
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-904-2
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Oppilaat ja opiskelijat 
ruotsinkielisellä koulutusväylällä
Ruotsinkielinen koulutus on houkut-
televa sekä täysin ruotsinkielisille että 
kaksikielisille perheille. Ruotsin kielellä 
koulutuksen aloittaneet jatkavat ruot-
sinkielisellä koulutusväylällä aikuisikään 
asti. Myös muusta kielitaustasta tule-
vien lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden 
osuus kasvaa ruotsinkielisessä koulu-
tuksessa, mutta melko hitaasti. Nykyi-
sessä ja tulevaisuuden yhteiskunnassa 
on tärkeää, että kohtuullisella osalla 
maahanmuuttajista on todelliset  
mahdollisuudet kotoutua ruotsin  
kielellä niissä kaksikielisissä kunnissa, 
jotka ovat maahanmuuttajille  
houkuttelevia. 

Tilanne eri  
koulutusmuodoissa
Ruotsinkielinen koulutusväylä on  
periaatteessa saatavilla varhaiskasva- 
tuksesta korkeakoulutukseen asti,  
mutta koulutuksen saatavuus ei vastaa  

Jotta ruotsinkielinen koulutus olisi korkealaatuista, tarvitaan 
riittävät resurssit, riittävästi hyvin koulutettuja henkilöitä ja 
rahoitusta koulutuksen laajuuden ja syvyyden säilyttämiseksi 
tasolla, joka takaa, että ruotsinkielisiä asiantuntijoita on 
yhteiskunnan kaikilla keskeisillä osa-alueilla.

Tarvitaan tietoja ja osaamista erityisesti ruotsinkielisen 
koulutuksen tilanteesta, jotta voidaan saada kuva vahvistamista 
ja kehittämistä vaativista osa-alueista. Jotta ruotsinkielinen 
koulutuspolku toimisi kokonaisuudessaan hyvin ja olisi 
houkutteleva varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen 
ja oppimiseen, sen on tarjottava oppimiselle kaikki samat 
edellytykset kuin suomenkielinen koulutus.

Selvityksessä on kerätty materiaalia ja näkemyksiä eri tavoin: 
laajalla avoimella verkkokyselyllä, kuulemisilla ja kuntiin 
suunnatulla kyselylomakkeella, selvityshankkeen viiteryhmän 
kautta, haastattelemalla suuri määrä (57) asiantuntijoita ja 
perehtymällä lisäksi aiempiin selvityksiin ja tutkimuksiin.

Ruotsinkielistä koulutusväylää kokonaisuutena  
tarkasteltaessa esiin nousee kolme osa-aluetta, 
 joita on erityisen tärkeä painottaa: 
1. Laatunäkökohdat 
2. Selvityksiä ja tietoja ei ole riittävästi saatavilla 
3. Ruotsinkielistä koulutusväylää on tärkeää tarkastella 

kokonaisvaltaisesti; se muodostaa kehän,  
jonka kaikki osat ovat yhtä tärkeitä.

Erityispiirteet,  
kehitystarpeet, 
haasteet ja toimen-
pide-ehdotukset



koulutustarpeita kaikilla alueilla. 
Alueilla, joilla on pulaa ruotsinkielisistä 
asiantuntijoista, kuten tietyillä alueilla 
kelpoisista opettajista, tarvitaan lisää 
mahdollisuuksia kouluttautua ruotsin 
kielellä.
 Kansallisissa selvityksissä puuttuu 
usein riittävä tietoon perustuvaa  
aineistoa ruotsinkielisestä koulutuk- 
sesta. Tilanne vaatii toimia. Tilanne- 
tietoa ja tutkimusta tarvitaan kaikessa 
kehitystyössä, ja ruotsinkielisen  
koulutuksen tarve tulisi täyttää.  

Tutkimus ja yhteistyö 
korkeakoulutuksessa 
Ruotsinkielinen korkeakoulutus  
on monipuolista ja elinvoimaista. 
Yhteistyötä tehdään aktiivisesti muun 
muassa muiden Pohjoismaiden 
kanssa. Kilpailukyvyn säilyttäminen 
on kuitenkin vähemmistön kohdalla 
jatkuvasti haaste samoin kuin se, että 
resurssit saadaan riittämään kattavan 
opetustarjonnan järjestämiseen,  

jota tarvitaan ruotsinkielisten asian-
tuntijoiden tarpeeseen vastaamiseksi. 
Opiskelijat toivovat entistä jousta-
vampia koulutuspolkuja ja kielellisten 
oikeuksien parempaa toteutumista 
kaksikielisissä oppilaitoksissa. Korkea-
koulujen tilanne vaatii sen vuoksi  
tarkemman selvityksen. Uusia yhteis-
työmalleja on kehitettävä ja uudistu-
mista tuettava. Ruotsinkieliset oppi-
laitokset tarvitsevat resursseja myös 
pohjoismaiseen yhteistyöhön sekä 
tutkimukseen ruotsinkielisestä koulu-
tuksesta ja tutkimuksen edistämiseen 
ruotsinkielisellä koulutussektorilla.

Jatkuva oppiminen  
ruotsin kielellä
Suomi panostaa nyt voimakkaasti 
kokonaisuudistukseen koko väestön 
koulutuksen ja osaamisen tason  
nostamiseksi maassa ja yhdenvertai-
suuden vahvistamiseksi. Riskinä on,  
ettei ruotsinkielisen koulutuksen  
erityispiirteitä ja haasteita oteta  

huomioon, jos niitä ei selvitetä  
erikseen. Tältä osin ehdotetaan  
muun muassa ruotsinkielisen  
työryhmän ja koordinointielimen  
perustamista jatkuvan oppimisen 
jäsentämiseksi ja seuraamiseksi  
ruotsinkielisellä koulutusväylällä.

Oppimis- ja  
opetusmateriaali
Opetuskielisten oppimisresurssien 
merkitys on keskeinen laatutekijä, ja 
ruotsinkielisten oppimisresurssien 
saatavuus on jatkuva haaste. Selvityk-
sessä ehdotetaan, että opetushallinto 
käynnistää laajan ja monipuolisen 
hankkeen kaikenmuotoisten ruotsin-
kielisten oppimisresurssien saatavuu-
den selvittämiseksi, vahvistamiseksi ja 
tukemiseksi. Projektin osat kuvataan 
raportin luvussa viisi.



Oppilaiden ja opiskelijoiden 
oppimistulokset ja osaaminen
Yleisesti ottaen oppimistulokset 
ruotsinkielisessä koulutuksessa ovat 
hyvät, mutta on osaamisalueita, jotka 
tarvitsevat jatkuvaa vahvistamista. 
Oppilaiden ja opiskelijoiden digitaalisia 
taitoja ja muuta monialaista osaamista 
on arvioitava erikseen ruotsinkielises-
sä koulutuksessa. Lisäksi on keskeistä 
kehittää kansallisella tasolla hankkeita, 
jotka jatkuvasti vahvistavat ja kehittä-
vät lasten, oppilaiden, opiskelijoiden 
ja opettajien opetuskielen, eli ruotsin 
kielen, osaamista ja huomioivat myös 
lukutaidon vahvistamistarpeet. Myös 
suomen kielen opetuksen kehittä-
minen kauttaaltaan ruotsinkielisellä 
koulutusväylällä on keskeistä ottaen 
huomioon myös oppilaiden erilaiset 
kielitaustat.

Ohjaus ja erilaiset  
tuen tarpeet opetuksessa 
Oppilas- ja opinto-ohjauksessa on 
suuria tarpeita ja vakavia puutteita 
sekä alan koulutuksessa, että kelpois-
ten ohjaajien saatavuudessa. Myös 
kelpoisten erityisopettajien puute on 
suuri monella taholla. Tämän osalta 
ehdotetaan, että näiden osa-alueiden 
opiskelumahdollisuuksia järjestetään 
useammalla paikkakunnalla ja että 
osaamista kehitetään ja ruotsinkielistä 
tutkimusta tehdään lisää.

Ruotsinkieliset koulutuspolut 
maahanmuuttajille
Ruotsinkieliset kotoutumis- ja  
koulutuspolut ovat käytännössä 
harvoin Suomeen saapuvien maahan- 
muuttajien saatavilla. Kansallisissa 
arvioinneissa maahanmuuttajien 
koulutuksesta ei ole otettu huomioon 
ruotsinkielisiä koulutuspolkuja. Nyt 
on ryhdyttävä toden teolla toimiin 

ruotsinkielisten kotoutumis- ja koulu-
tuspolkujen näkyväksi tekemiseksi ja 
tukemiseksi usealla eri tavalla kaikkien 
asianmukaisten viranomaisten  
toimesta.

Ruotsinkielisen koulutuksen 
perusta ja yleisehdotukset
Ruotsinkielisen koulutuksen perustana 
ovat hallintorakenne, kieli ja kulttuuri. 
Viranomaisten on otettava huomioon 
nämä ruotsinkielisen koulutuksen 
kulmakivet aina, kun jotakin koulu-
tussektoria uudistetaan ja kehitetään 
kansallisella tasolla. Ruotsinkielisen 
koulutuksen koko kehityksen  
tukemiseksi ehdotetaan seuraavia 
yleisiä toimia:



1. opetus- ja kulttuuriministeriöön  
perustetaan uusi koordinoiva toiminto 

2. ruotsinkielinen koulutus otetaan 
huomioon ja analysoidaan mahdolli-
simman pian omana kokonaisuutenaan 
kaikissa kansallisissa ja kansainvälisissä 
selvityksissä

3. kansallisella tasolla tuetaan  
hankkeita ja toimia, jotka kehittävät 
ruotsia opetuskielenä kaikilla tasoilla,  
ja hankkeita, jotka tukevat suomen 
kielen opetusta sekä kotoutumis- ja  
koulutuspolkuja ruotsin kielellä

4. opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa 
tässä raportissa esitettyjä toimen-
pide-ehdotuksia ja tekee säännöllisesti 
ruotsinkielisen koulutuksen  
seurantatutkimuksia

5. kansallisella tasolla perustetaan  
foorumi edistämään tutkimusyhteis- 
työtä ruotsinkielisen koulutuksen alalla.

Raportti esittelee 62  
toimenpide-ehdotusta 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-904-2 (ruotsinkielinen)
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Opetus- ja kulttuuriministeriö on teettänyt koulutuksen tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden turvaamiseksi ja lisäämiseksi pääministeri Sanna Marinin 
hallituksen (10.12.2019) hallitusohjelman mukaisesti kokonaisselvityksen 
ruotsinkielisestä koulutuksesta Suomessa. Opetusministeri nimesi filosofian 
maisteri Gun Oker-Blomin selvityksen tekijäksi ja 16 henkilön seurantaryhmän, 
jolla on laaja asiantuntemus, tukemaan työtä, koulutusta ja elinikäistä oppimista. 
Selvityksen tuloksena on raportti ruotsinkielisen koulutuksen erityispiirteistä, 
haasteista ja kehitystarpeista. Raportissa on esitetty yli 60 toimenpide-ehdotusta. 
Selvitys liittyy myös hallituksen koulutuspoliittiseen selontekoon. 

Selvityksen tavoitteena on ollut kerätä näkökulmia mahdollisimman laajasti. 
Kaikkia suunniteltuja kuulemisia ei voitu järjestää vuoden 2020 aikana 
koronapandemian takia, minkä vuoksi kaikkia kiinnostuneita varten laadittiin 
monipuolinen verkkokysely. Siihen vastasi 1 013 henkilöä, jotka edustavat 
toimijoita koko koulutussektorilta ja kaikilta ruotsinkielisen Suomen alueilta. 
Lisäksi aineistoa kerättiin kunnilta kyselylomakkeella, ja selvityksen tekijä 
haastatteli laajasti asiantuntijoita kaikilta koulutussektoreilta.
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