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2.1.3 Muut kielet
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Kielelliset oikeudet – lainsäädäntö ja sen toteutuminen
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3.1 Lainsäädännölliset lähtökohdat ja reunaehdot
3.1.1 Perustuslaki kielellisten oikeuksien perustana
3.1.2 Suomea sitovat, kieliä koskevat kansainväliset velvoitteet
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1

Johdanto
Tämä on valtioneuvoston kielilainsäädännön soveltamista koskeva kertomus
eduskunnalle. Kertomus annetaan kielilain nojalla kerran vaalikaudessa ja siinä
käsitellään kielilainsäädännön soveltamista, kielellisten oikeuksien toteutumista
ja Suomen kielioloja.
Kertomus on valmisteltu oikeusministeriössä. Sen valmistelussa oikeusministeriötä on avustanut valtioneuvoston asettama kieliasiain neuvottelukunta, joka on
laajapohjainen, yhteiskunnan eri lohkoja edustava asiantuntijaelin.
Kertomus on lainsäädännön toteutumisen seurantaväline. Sen tavoitteena on
lisätä päätöksentekijöiden, viranomaisten ja kansalaisten tietämystä eri kieliryhmien tilanteesta, kielen roolista nykyihmisen elämässä ja äidinkielen asemasta
Suomessa. Kertomus tarjoaa perustietoa ja aineistoa muun muassa kieli- ja koulutuspolitiikkaa koskevaan päätöksentekoon.
Tämä, vuonna 2006 annettu kertomus, on ensimmäinen kielilainsäädännön soveltamista koskeva kertomus.

1.1

Kertomuksen tausta
Suomen kansalliskieliä, suomea ja ruotsia, koskeva kielilaki ja siihen liittyvä lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2004. Kielilaki täsmentää perustuslain 17 §:ssä säädettyä jokaisen oikeutta käyttää omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, asioidessaan
viranomaisissa. Kielilain tavoitteena on siis turvata kielelliset perusoikeudet.
Kielilailla on laaja soveltamisala, sillä se on koko hallintoa velvoittava yleislaki.
Jokainen viranomainen valvoo lain noudattamista omalla toimialallaan. Kielilakiin
ei sisälly sanktioita lain noudattamatta jättämisestä, eikä lain toteutumisen turvaamiseksi perustettu erityisiä valvontaelimiä, esimerkiksi kieliasiamiehen virkaa.
Kielilain säätämisen yhteydessä pidettiin tärkeänä, että eduskunta säännöllisin
väliajoin saa kattavaa tietoa maan kielioloista ja voi seurata lain toteutumista. Tästä syystä valtioneuvoston tulee kielilain 37 §:n mukaan antaa eduskunnalle vaalikausittain hallituksen toimenpidekertomuksen oheisaineistona kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta ja kielellisten oikeuksien toteutumisesta. Jatkossa
tästä kertomuksesta käytetään ilmaisua kertomus.1

1.2

Kertomuksen tavoitteet ja kohderyhmä
Kertomuksessa käsitellään kielilainsäädännön soveltamista ja kielellisten oikeuksien toteutumista. Kielilain mukaan suomen ja ruotsin kielen lisäksi kertomuksessa käsitellään ainakin saamen kieltä, romanikieltä ja viittomakieltä. Lain mukaan
kertomuksessa voidaan tarpeen mukaan käsitellä myös muita Suomessa käytettäviä kieliä ja Suomen kielioloja.
Kertomuksen tavoitteena on luoda yleinen katsaus niin kansalliskielten kuin
muidenkin Suomessa käytettävien kielten nykytilaan ja asemaan yhteiskunnassa,
5

lainsäädännössä sekä kieliryhmän ja yksilön elämässä. Kertomuksessa pyritään
antamaan monipuolinen kuva eri kieliryhmien asemasta sekä Suomen kielioloista,
varsinkin yksilön kannalta tärkeillä elämänalueilla. Koska kysymyksessä on ensimmäinen kielilainsäädäntöä ja kielellisiä oikeuksia koskeva kertomus, siinä käsitellään kansalliskieliä, mutta annetaan myös mahdollisimman paljon muita kieliä
koskevaa perustietoa. Tämän tiedon avulla mahdollistetaan Suomen kielellisen
maiseman hahmottaminen.
Kieli on läsnä kaikessa toiminnassa ja kieliolot vaikuttavat kaikkiin toimintoihin
yhteiskunnassa. Siksi tieto kielioloista on keskeistä kaikessa päätöksenteossa ja
toiminnan suunnittelussa.

1.3

Kertomuksen aineisto
Viranomaistoiminnassa ei yleensä tilastoida palveluja käytetyn tai käytettyjen
kielten perusteella. Näin ollen kertomuksen valmistelussa ei ole ollut käytettävissä
jatkuvien tutkimusten tuloksia eikä muuta koottua aineistoa. Kertomuksen aineistona on tästä syystä käytetty monia eri tiedonlähteitä riippuen asiayhteydestä ja
luotettavan tiedon saatavuudesta.
Kielellisten oikeuksien toteutumista on kertomuksessa pyritty käsittelemään
asiakasnäkökulmasta, toisin sanoen kansalaisten kokemuksien perusteella. Asiakkaiden mielipiteistä on kuitenkin suhteellisen vähän järjestelmällisesti kerättyä
tietoa. Lisäksi asiakkaiden voi olla usein vaikea erottaa kieltä muusta palvelusta.
Näin ollen mielipiteisiin kielellisen palvelun laadusta saattavat vaikuttaa myös
muut kuin kieltä koskevat seikat, esimerkiksi palvelun taso kokonaisuutena, asiakkaan saama kohtelu tai asian vaikeus.
Lainsäädännön toteutumista on pyritty kuvaamaan myös viranomaisnäkökulmasta selvittämällä sitä, miten viranomaiset huolehtivat kielellisistä velvollisuuksistaan. Lähteinä on tällöin käytetty viranomaisten selvityksiä ja lausuntoja sekä
viranomaisten edustajien ja muiden asiantuntijoiden haastatteluja.
Tilastotietoa muun muassa eri kieliryhmien koosta on ollut saatavilla. Valtionhallinnon toimintaa tai kaksikielisten kuntien peruspalveluja, esimerkiksi sosiaalija terveyspalveluja, ei kuitenkaan ole yleensä tilastoitu kielen mukaan. Joissakin
tapauksissa vieraskieliset palvelut on tilastoitu, mutta suomen ja ruotsin kieltä on
käsitelty yhdessä niitä erittelemättä. Tämän johdosta palvelujen toteutuminen eri
kielillä on osittain arvioiden varassa.
Oikeusministeriö seuraa lain nojalla kielilain ja siihen liittyvän lainsäädännön
soveltamista. Ministeriö ottaa vastaan kyselyjä ja palautetta lainsäädäntöön ja sen
soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Kertomuksessa on käytetty myös oikeusministeriön keräämiä tietoja lainsäädännön soveltamista koskevista kysymyksistä
ja soveltamisen ongelmista.

1.4

Kertomuksen rajaukset
Kertomus annetaan Suomen kansalliskieliä, suomen ja ruotsin kieltä, koskevan
kielilain nojalla, joten sen painopiste on näissä kielissä. Kertomuksessa käsitellään
myös perustuslaissa erikseen mainittuja kieliä, saamen kieltä, romanikieltä ja viittomakieltä. Lisäksi kertomuksessa käsitellään myös eräitä muita Suomessa käy6

tettäviä kieliä: mukana ovat venäjän kieli, englanti, viro, somali, tataari ja jiddiš.
Suurimmista kieliryhmistä esitetään tilastotietoa.
Muiden maiden kielioloja ei kertomuksessa käsitellä. Näin esimerkiksi suomen
kielen asema Ruotsissa, suomensukuisten kielten asema Suomen rajojen ulkopuolella tai suomen ja ruotsin kielen asema Euroopan unionissa jäävät kertomuksen
ulkopuolelle.
Ajallisesti kertomuksessa käsitellään kehitystä viimeisten 15 vuoden aikana, jolloin muita kieliä puhuvien määrä on kasvanut merkittävästi Suomessa. Kielilakia
ja siihen liittyvää lainsäädäntöä tarkastellaan pääasiassa lainsäädännön voimaantulosta, toisin sanoen vuoden 2004 alusta.
Koska kielilaki ja siihen liittyvä lainsäädäntö koskee etupäässä valtion viranomaisia ja kaksikielisiä kuntia, on kertomuksen painopiste näissä viranomaisissa.
Yksikielisiä kuntia, jotka toimivat pääasiassa kunnan kielellä, käsitellään vain rajallisesti.
Ahvenanmaan maakunta on lain mukaan yksikielisesti ruotsinkielinen, eivätkä
kielilain säännökset koske Ahvenanmaata. Ahvenanmaan maakunta jää siksi kertomuksen ulkopuolelle.
Tämä kertomus on valmisteltu pääasiassa vuoden 2005 aikana. Kielilainsäädännön soveltamista ja kielellisten oikeuksien toteutumista koskeva kertomus annetaan lain mukaan vaalikausittain, toisin sanoen neljän vuoden välein. Tämän ensimmäisen kertomuksen seurantajakso on kuitenkin poikkeuksellisen lyhyt, vain
kaksi vuotta. Näin ollen lainsäädännön toteutumista on mahdotonta arvioida yhtä
laajasti kuin tulevaisuudessa. Ensimmäinen kertomus keskittyykin, eduskunnan
edellyttämällä tavalla, kuvaamaan pääasiassa Suomen kielioloja kokonaisuutena,
pikemmin kuin lainsäädännön toteutumista.2

1.5

Kertomuksessa käytettävät käsitteet
Kansalliskielillä tarkoitetaan kertomuksessa suomen ja ruotsin kieltä ja ilmaisuilla
oma kieli ja äidinkieli henkilön väestörekisterijärjestelmään ilmoitettua äidinkieltä,
joka voi olla suomi, ruotsi tai mikä tahansa henkilön itsensä tai hänen huoltajansa ilmoittama kieli. Väestörekisterijärjestelmän mukaan jokaisella on vain yksi
rekisteröity äidinkieli, vaikka henkilö käytännössä voikin kokea olevansa kaksi- tai
monikielinen. Suomenkielisellä tarkoitetaan tässä kertomuksessa henkilöä, jonka
äidinkieleksi on rekisteröity suomen kieli ja ruotsinkielisellä vastaavasti henkilöä,
jonka äidinkieleksi on rekisteröity ruotsin kieli.
Kertomuksessa sanalla vähemmistö tarkoitetaan kaikkia Suomen kielivähemmistöjä. Vähemmistökieliin kuuluvat myös perustuslaissa mainitut saamen kieli, romanikieli ja viittomakieli. Ruotsin kielestä ei käytetä ilmaisua vähemmistökieli, vaan
edellä mainitun mukaisesti kansalliskieli.

1.6

Kertomuksen rakenne
Kertomuksen toisessa luvussa käsitellään Suomen kielioloja. Luvussa annetaan
lukijalle yleiskuva siitä, miltä Suomen kielellinen todellisuus näyttää, sekä tietoa
maassamme käytettävistä kielistä ja niitä käyttävien elinoloista. Kertomuksen
kolmannessa luvussa käsitellään kieliä koskevan lainsäädännön soveltamista ja
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kielellisten oikeuksien toteutumista. Siinä selvitetään, mitä kielellisistä oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään, kuinka nämä oikeudet toteutuvat ja kuinka
velvollisuuksista on huolehdittu viranomaisten toiminnassa. Kertomuksen neljäs
luku sisältää arvion ensimmäisen kielilainsäädännön seuranta-ajan kehityksestä ja
kielellisten oikeuksien toteutumisesta sekä johtopäätökset edellisten lukujen perusteella. Luku sisältää myös toimenpide-ehdotuksia kielellisten olojen parantamiseksi ja kieliä koskevan lainsäädännön paremmaksi täytäntöönpanoksi.
Kieliä käsitellään kertomuksen eri yhteyksissä seuraavassa järjestyksessä: kansalliskielet suomi ja ruotsi, perustuslaissa erikseen mainitut kielet saamen kieli,
romanikieli ja viittomakieli sekä muut kielet.

8

2

Suomen kieliolot

2.1

Suomi – monikielinen maa
Suomessa on aina puhuttu useita kieliä, ja 2000-luvulla Suomi on muuttumassa
yhä monikielisemmäksi. Samaan aikaan, kun Suomessa jo vanhastaan käytetyt vähemmistökielet ovat olleet enemmän esillä, on kokonaan uusia kieliryhmiä muodostunut maahamme. Kielten säilyttäminen on kulttuurin rikkauden vaalimista,
mutta kielen säilyminen on kuitenkin tärkeää ennen kaikkea sitä käyttäville ryhmille ja yksilöille.3

TAULUKKO 1: Suomen suurimmat kieliryhmät väestörekisterissä 1994 ja 20044
1994

2004

suomi

4742 387

4 811 945

ruotsi

295 182

289 751

venäjä

13 728

37 253

viro

8 157

13 784

englanti

5 009

8 345

somali

3 566

8 096

arabia

2 531

6 589

albania

1 896

4 808

kurdi

1 147

4 757

kiina

2 020

4 172

vietnam

2 657

4 031

saksa

2 567

3 898

turkki

1 695

3 278

persia

750

2 790

1 288

2 688

thai

725

2 650

ranska

953

1 889

espanja

Väestörekisteriin rekisteröityjen kielten lisäksi Suomen suurimpien kieliryhmien
joukkoon kuuluvat saamen kielet, romanikieli ja viittomakieli. Näiden kielten puhujamääristä voidaan esittää vain arvioita. Asiaa käsitellään tarkemmin osioissa
2.1.2 ja 2.3.

9

2.1.1 Kaksi kansalliskieltä: suomi ja ruotsi
Vuoden 2004 lopussa Suomen asukasluku oli 5 236 611. Äidinkielenään suomea
puhui 91,9 prosenttia ja ruotsia 5,5 prosenttia väestöstä. Jotain muuta kieltä äidinkielenään puhui 2,6 prosenttia väestöstä.
Suomen kieltä puhutaan lähes kaikkialla maassa. Suomi on suurimmassa osassa
maata enemmistökielenä. Noin 37 000 suomenkielistä elää kuitenkin kunnissa,
joissa suomi on vähemmistökielenä.5
Ruotsin kielen puhuma-alue on verrattuna suomen kieleen keskitetympi ja se on
pysynyt jo vuosisatoja pääpiirteissään samana. Suurin osa Suomen noin 290 000
ruotsinkielisestä asuu Uudenmaan, Turunmaan ja Pohjanmaan rannikkoseuduilla
sekä Ahvenanmaalla, joko kaksikielisissä tai yksikielisissä ruotsinkielisissä kunnissa. Noin 13 250 ruotsinkielistä henkilöä asuu yksikielisissä suomenkielisissä
kunnissa muualla Suomessa.6
Kansalliskieliämme käsitellään tarkemmin osiossa 2.2.

2.1.2 Saamen kielet, romanikieli ja viittomakieli
Kahdesta kansalliskielestä huolimatta Suomea on monesti pidetty kielellisesti yhtenäisenä maana, ja Suomen kielivähemmistöt ovatkin muiden maiden kielivähemmistöihin verrattuna suhteellisen pieniä. Kansalliskieltemme lisäksi maassamme
on puhuttu myös muita kieliä. Perustuslaissa on suomen ja ruotsin lisäksi mainittu
kolme ryhmää. Suomen alkuperäiskansa, saamelaiset, puhuu kolmea saamen kieltä,
pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Romanikieltä on puhuttu jo yli 400
vuoden ajan: niin ikään viittomakieltä on käytetty maassamme pitkään.7
Tarkkaa tietoa perustuslaissa mainittujen kieliryhmien koosta ei ole. Kaikkia
kieliä, kuten romanikieltä ja viittomakieltä, ei ole myöskään ollut tapana merkitä väestörekisteriin äidinkieleksi. Vähemmistöön kuulumisessa on myös kysymys
yksilöllisestä samastumisesta tietyn ryhmän jäseneksi. Tiettyyn vähemmistöön
kuuluminen ei aina myöskään tarkoita sitä, että henkilö osaisi kyseisen ryhmän
kieltä.
Kieliryhmien puhujamääristä on kuitenkin esitetty eri arvioita. Saamelaiskäräjien mukaan Suomessa asuu noin 7 400 saamelaista, joista vajaa kolmannes puhuu
äidinkielenään jotain Suomen kolmesta saamelaiskielestä.8 Romaniasiain neuvottelukunnan mukaan romaneja on maassamme noin 10 000, joista arviolta kolmannes puhuu romanikieltä.9 Riippuen käytetyistä kriteereistä viittomakielisiä on
5 000–14 000, joista noin 160 käyttää suomenruotsalaista viittomakieltä.10 Näihin
arvioihin palataan osiossa 2.3.

2.1.3 Muut kielet
Perustuslaissa mainittujen kieliryhmien lisäksi Suomessa on vanhastaan puhuttu
myös muita kieliä. Esimerkkeinä voidaan mainita tataari, jiddiš, venäjä ja itärajan
kummallakin puolella puhuttu karjalan kieli. Näistä kielistä tataaria, jiddišiä sekä
venäjää käsitellään tarkemmin osiossa 2.4.11
Maahanmuutto on 1980- ja etenkin 1990-luvulta lähtien monipuolistanut kieliympäristöämme. Vuosina 1994–2004 muiden henkilöiden, kuin väestörekisterissä
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erillisiksi ryhmiksi tilastoitavien suomen-, ruotsin ja saamenkielisten, määrä on
kasvanut noin 59 000:sta noin 133 000:een. Kaiken kaikkiaan Suomessa puhutaan
nykyään arviolta 120 kieltä.
Etenkin venäjänkielinen väestö on viime vuosikymmenen aikana kasvanut
suureksi kielelliseksi vähemmistöksi. Kun Suomessa oli 1980-luvulla erilaisten
arvioiden mukaan 2 000–5 000 venäjää puhuvaa henkilöä, oli heitä vuoden 2004
loppuun mennessä jo lähes 40 000. Venäjä on kymmenen vuoden aikana vakiinnuttanut asemansa Suomen kolmanneksi suurimpana kielenä. Venäjää seuraavat
suuruusjärjestyksessä viro, englanti ja somali, joita käsitellään tarkemmin osiossa
2.4.12
Suomessa puhutaan myös muiden Pohjoismaiden kieliä. Maassamme asuu 8 209
Ruotsin kansalaista, joista 3 963 puhuu äidinkielenään ruotsia. Norjaa puhuu äidinkielenään 523, tanskaa 438 ja islantia 107 henkilöä. Täysin uusia kieliryhmiä
on vuoteen 1994 verrattuna noin 40. Suurimmat niistä ovat bosnia, jonka puhujia
on 1 120, afgaani/pašto, jonka puhujia on 255 sekä Intian telugu, jonka puhujia on
208.13

2.2

Kansalliskieliä koskevat kieliolot
Suomen molemmat kansalliskielet, suomi ja ruotsi, ovat maamme virallisia kieliä
Euroopan unionissa. Sekä suomen että ruotsin kieli ylläpitää ja kantaa maamme
kielellistä kulttuuriperintöä.
On tärkeää, että kansalaiset voivat käyttää äidinkieltään, suomea tai ruotsia,
virallisissa yhteyksissä voidakseen osallistua yhteiskuntaelämään. Tärkeää on
myös se, että kieliä käytetään mahdollisimman monin eri tavoin yksityiselämässä
ja sellaisilla elämänaloilla, joista ei ole kielisäännöksiä.
Osiossa 2.1.1 on kuvattu kansalliskieliä demograﬁsesta näkökulmasta, toisin sanoen eri kieliryhmiä ja niiden kokoa. Tässä osiossa käsitellään suomen ja ruotsin
kielen asemaa, historiaa ja kielisosiologisia oloja, joissa suomenkielinen ja ruotsinkielinen väestö kokee elävänsä. Erityistarkastelun kohteena ovat kaksikieliset
kunnat. Tämän lisäksi kuvataan kieli-ilmastoa.

2.2.1 Kansalliskielet suomi ja ruotsi – historiallinen katsaus
Ensimmäiset kansanheimot saapuivat eri tahoilta ja asettuivat asumaan nykyisen Suomen alueelle jo noin 9 000–10 000 vuotta sitten. Heidän alkuperäänsä ei
tunneta. Suomalais-ugrilaisia kansoja alkoi muuttaa alueelle noin 3 000 vuotta
ennen ajanlaskumme alkua ja heidän kielestään tuli hallitseva kieli. Ruotsinkielistä väestöä tuli lännestä ja nykyisen kiinteän ruotsinkielisen asutuksen katsotaan
syntyneen 1100–1200-luvuilla.14 Ruotsin kieli oli hallinto- ja lakikieli 1100-luvulta
alkaen aina vuoteen 1809, koska alue oli osa Ruotsin valtakuntaa. Kun nykyisen
Suomen alue liitettiin autonomisena alueena Venäjän keisarikuntaan, säilyi ruotsin kieli hallintokielenä.15
Suomen kielen asema vahvistui Venäjän vallan aikana, erityisesti 1860-luvulta
alkaen maamme itsenäistymiseen asti vuonna 1917. Suomen kieli, sekä puhuttu
että kirjoitettu, otettiin vähitellen käyttöön kaikilla julkisen elämän alueilla. Monet yliopistopiireissä ja ylemmissä säädyissä pyrkivät tietoisesti parantamaan suo11

men kielen asemaa. Tavoitteena oli tehdä suomesta virallinen kieli ruotsin rinnalle,
joskin myös vastustusta esiintyi. Samalla jotkut ruotsinkieliset perheet vaihtoivat
ruotsin kielen suomen kieleen koti- ja koulukielenä. Lakeja ja julkisia kuulutuksia
alettiin julkaista suomeksi vuonna 1863.16 Kun kunnallishallinto erotettiin kirkollisesta seurakuntien hallinnosta vuonna 1865, suomea alettiin käyttää suomenkielisillä alueilla. Vuonna 1866 perustettu kansakoululaitos edisti yleissivistystä
ja lisäsi kansallista tietoisuutta sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen rahvaan
piirissä. Vuoden 1902 kieliasetuksella suomen kielestä tuli virallinen kieli ruotsin
rinnalle tuomioistuimissa ja viranomaisissa ja vuotta myöhemmin suomesta tuli
senaatin hallitseva pöytäkirjakieli.17 Suomen saadessa yksikamarisen eduskunnan
vuonna 1906, maassa toimi suomalaisuutta ja vastaavasti ruotsalaisuutta edistäviä
järjestöjä ja puolueita. Samoihin aikoihin esiintyi myös venäläistämispyrkimyksiä.18

Vuoden 1919 hallitusmuodossa ja kolme vuotta myöhemmin annetussa
kielilaissa vahvistettiin suomen ja ruotsin kielten asema Suomen
tasavertaisina kansalliskielinä.

Tyypillisiä piirteitä 1920- ja 1930-lukujen suomalaisessa yhteiskunnassa olivat
yhtäältä eri ryhmien välinen sopu ja toisaalta eri ideologioiden väliset ristiriidat.
Kielellinen vastakkainasettelu jatkui aina vuoteen 1939.19
Toisen maailmansodan jälkeen ja 1960- ja 1970-luvuilla tapahtuneen elinkeinoelämän rakennemuutoksen seurauksena noin 400 000 suomenkielistä ja 60 000
ruotsinkielistä suomalaista muutti joko tilapäisesti tai pysyvästi Ruotsiin. Maastamuuton vuoksi ruotsinkielisen väestön prosentuaalinen osuus Suomen kokonaisväestöstä supistui suhteellisen voimakkaasti.20

2.2.2

Suomen kieli
Suomessa pidetään yleensä itsestään selvänä, että suomenkieliset käyttävät suomen kieltä ja saavat palvelua suomen kielellä kaikissa tilanteissa. Valtaosa väestöstä käyttää suomen kieltä ja suomea opetetaan, luetaan ja kirjoitetaan kaikkialla
yhteiskunnassa.

Suomen kieltä käytetään yhtä laajasti kuin 50 vuotta sitten
viranomaisissa, yrityksissä ja yksityiselämässä. Suomen kieli toimii
kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja sen asema vaikuttaa turvatulta myös
tulevaisuudessa.21

Tiedotusvälineillä on tärkeä rooli kielen välittäjänä. Suomessa ilmestyy 42 suomenkielistä päivälehteä ja vielä useampia lehtiä 1–3 päivänä viikossa. Lehtien määrä
on poikkeuksellisen suuri suhteessa maan väestömäärään. Yleisradio lähettää suomenkielistä ohjelmaa kuudella valtakunnallisella ja 20 alueellisella radiokanavalla
sekä neljällä tv-kanavalla. Suomenkielisten alueellisten radio-ohjelmien lähetysaika on kymmenessä vuodessa lisääntynyt 639 tunnista 934 tuntiin vuonna 2004.
Lisäksi maassa toimii monia suomenkielisiä kaupallisia radio- ja tv-kanavia.22
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Monet suomenkieliset yhdistykset ja kansalaisjärjestöt ylläpitävät ja edistävät
suomenkielistä kulttuuria ja suomen kieltä. Kotimaiset yritykset käyttävät nykyisin pääasiassa suomea, kun puolestaan kansainväliset yritykset käyttävät yleensä
konsernikielenä englantia sekä päätoimipaikassaan että Suomessa sijaitsevissa sivutoimipisteissään. Vaikka kielilainsäädäntö ei koske yrityksiä ja yhdistyksiä, on
tärkeää, että ne omassa toiminnassaan, ennen kaikkea tuotannossa ja palvelusektorilla, ylläpitävät suomen kieltä.23
Suomen kielen käyttö ja sen huolto kehittävät kieltä ja pitävät kielen elävänä.
Suomen kielen säilymiseen tähtäävät toimet eivät ole ristiriidassa sen kanssa, että
Suomesta on kehittymässä yhä monikielisempi maa. Englannin kielen asema vahvistuu erityisesti luonnontieteiden ja tekniikan aloilla ja venäjän kieli tulee vakiintumaan maan kolmanneksi suurimmaksi kieleksi. Tulevaisuudessa suomen kieli
joutuu antamaan tilaa muille kielille eri kielenkäyttöalueilla, ja kansalaiset tulevat
tarvitsemaan monipuolisia kielellisiä valmiuksia.24
Vaikka kehitys näyttäisi kulkevan suuntaan, jossa erityisesti englantia käytetään
koulutuksessa, tietyillä tutkimusaloilla ja kansainvälisissä yrityksissä, on suomen
kielellä edelleen vahva asema yhteiskunnassa.

2.2.3 Ruotsin kieli
Suomen ruotsinkieliset kokevat olevansa suomalaisia, joilla on suomalainen identiteetti, johon myös kuuluu ruotsinkielinen kulttuuri. Ruotsinkieliset ovat puolustaneet maataan sodissa ja tekevät työtä maansa hyväksi suomalaisina, ruotsin kieli äidinkielenään. Suomen ruotsinkieliset toimivat kuten kielelliset vähemmistöt
usein tekevät: pyrkivät oppimaan valtaväestön kielen säilyttäen samalla kuitenkin
oman äidinkielensä.
Noin joka kolmas ruotsinkielinen Suomessa tuntee olevansa jossakin määrin
kaksikielinen eli tulevansa hyvin toimeen suomen kielellä. Yksi kolmannes katsoo
osaavansa suomea, mutta pitää kielitaitoaan rajallisena, jos puhutaan muista kuin
pelkästään arkisista asioista tai omasta työstä. Kolmannes kuitenkin ilmoittaa
osaavansa suomen kieltä heikosti tai puutteellisesti, tai että heiltä puuttuu suomen kielen taito kokonaan.25
Suomessa ilmestyvällä 11 ruotsinkielisellä päivälehdellä on tärkeä rooli kulttuurin ja kielen kantajana samoin kuin Yleisradion kolmella valtakunnallisella ja
viidellä alueellisella ruotsinkielisellä radiokanavalla. Ruotsinkielisten aluelähetysten viikkotuntimäärä on kuitenkin vähentynyt 130 tunnista 86 tuntiin kymmenen
viimeksi kuluneen vuoden aikana. Yleisradiolla on kaksi suomenkielistä tv-kanavaa, jotka lähettävät yhteensä 18 tuntia ruotsinkielistä ohjelmaa viikossa, ja yksi
digitaalinen kanava, joka lähettää 41 tuntia ruotsinkielistä ohjelmaa viikossa.26
Suomessa näkyvät Ruotsin television lähetykset ovat monille tärkeä kielellinen
kanava.27
Eri yhdistykset tarjoavat monia mahdollisuuksia käyttää ja kehittää ruotsin
kieltä ruotsinkielisessä ympäristössä. Useat ruotsinkieliset yhdistykset, ennen
kaikkea Etelä-Suomessa, toimivat tosin nykyään käytännössä kahdella kielellä.
Tämä koskee erityisesti joukkuelajien urheiluseuroja. Lisäksi liitto- ja keskusjärjestötason toiminnassa käytetään nykyään usein suomen kieltä, vaikka järjestöllä on
sekä suomen- että ruotsinkielisiä paikallisyhdistyksiä. Ruotsinkielisen toiminnan
tarvetta kuvaa tutkimus, jossa yli 15 000 noin 43 000 ruotsinkielisestä ammatti-
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järjestön jäsenestä ilmoitti, että suomenkielisen tekstin lukeminen oli heille vaikeaa tai lähes mahdotonta. Vielä useammat ilmoittivat, että heidän on vaikea puhua
suomea ja lähes 4 000 ilmoitti, etteivät he ymmärrä lainkaan suomea.28
Maamme kaksikielisyyttä voidaan ylläpitää muun muassa yksikielisten laitosten
avulla.29 Dragsvikin ruotsinkielinen varuskunta, jossa käytännössä kaikki ruotsinkieliset suorittavat asevelvollisuutensa, on hyvä esimerkki yksikielisestä laitoksesta ja ympäristöstä. Myös siviilipalvelus on periaatteessa mahdollista suorittaa
ruotsin kielellä, mutta ei ole takeita siitä, että koulutusjakson jälkeen on tarjolla
ruotsinkielinen palveluspaikka.
Yksikielisissä suomenkielisissä kunnissa asuu tällä hetkellä yli 13 000 ruotsinkielistä. He eivät kuitenkaan yleensä voi olettaa voivansa käyttää ruotsin kieltä
asioidessaan kunnallisissa viranomaisissa. Joillakin suomenkielisillä paikkakunnilla ruotsinkieliset asukkaat ovat perustaneet yhdistyksiä ja kouluja ruotsin kielen
ylläpitämiseksi. Lisäksi useat suomenkieliset seurakunnat ovat järjestäneet toimintaa paikkakunnan ruotsinkieliselle vähemmistölle.30
Ruotsin kieli Suomessa on uhattuna ennen kaikkea sen vuoksi, että kieltä puhuu äidinkielenään vain pieni vähemmistö. Ruotsin kielen käyttö on vähentynyt,
ennen kaikkea viranomaisissa ja julkisessa elämässä. Ajankohtainen esimerkki
ruotsin kielen vähentyneistä käyttötilanteista ja väestön vähentyneistä mahdollisuuksista kuulla ruotsin kieltä, on yleisradion päätös lopettaa ruotsinkielisten
aamu-uutisten lähettäminen televisiossa. Ruotsin kielen käytön kannalta myönteistä on kuitenkin se, että esimerkiksi kaksikieliset perheet eivät enää yhtä suuressa määrin päätä olla käyttämättä toista kieltä, vaan käyttävät ainakin lastensa
kanssa molempia kieliä.31
Ruotsin kielen ylläpitämiseen vaikuttaa suuressa määrin se, minkälaisia
valintoja ruotsinkieliset itse tekevät, erityisesti virallisissa yhteyksissä.
Lisäksi asiaan vaikuttavat yhteiskunnassa vallitsevat arvot ja asenteet.

Jotta ruotsin kieli tulevaisuudessa olisi yhteiskunnassa kantava kieli, tarvitaan tietoista työtä kielen hyväksi sekä tätä edistäviä yhteiskunnallisia päätöksiä.32

2.2.4 Suomenkieliset, ruotsinkieliset ja kaksikieliset kunnat
Mahdollisuus käyttää omaa kieltään ja saada palveluja omalla kielellään kunnallisissa viranomaisissa riippuu muun muassa siitä, onko kunta yksi- vai kaksikielinen. Suomessa on 431 kuntaa, joista 368 on yksikielisesti suomenkielistä ja 19
yksikielisesti ruotsinkielistä. Ruotsinkielisistä kunnista 16 sijaitsee Ahvenanmaalla. Lisäksi kaksikielisiä kuntia on 44. Näistä 21 kunnassa on suomi ja 23 kunnassa
ruotsi enemmistön kielenä. Kaiken kaikkiaan 37 000 suomenkielistä asuu kunnissa, joissa enemmistön kielenä on ruotsi ja vastaavasti 140 000 ruotsinkielistä asuu
kunnissa, joissa enemmistön kieli on suomi.33
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TAULUKKO 2: Suomenkieliset ja ruotsinkieliset yksi- ja kaksikielisissä kunnissa 31.12.2004
Kuntien
lukumäärä *

Suomenkielisten
määrä

% kaikista
suomenkielistä

Suomenkieliset
kunnat

368

3 564 042

74,1 %

13 274

4,6 %

Kaksikieliset
kunnat, joissa
enemmistön
kieli on suomi

21

1 208 026

25,1 %

138 266

47,7 %

Kaksikieliset
kunnat, joissa
enemmistön
kieli on ruotsi

23

37 630

0,8 %

98 837

34,1 %

Ruotsinkieliset
kunnat

19

2 247

0,0 %

39 374

13,6 %

431

4 811 945

100 %

289 751

100 %

Yhteensä

Ruotsinkielisten
määrä

% kaikista
ruotsinkielisistä

* Kuntien lukumäärä Rovaniemen ja Rovaniemen maalaiskunnan yhdistämisen jälkeen 1.1.2006.

Kunta on lain mukaan kaksikielinen, jos suomen- tai ruotsinkielisen vähemmistön osuus on vähintään kahdeksan prosenttia väestöstä tai vähintään 3 000 henkilöä. Kunta voidaan julistaa yksikieliseksi, kun vähemmistön osuus on laskenut
alle kuuteen prosenttiin. Valtioneuvosto voi kuitenkin kunnan esityksestä päättää, että kunta on jatkossa kaksikielinen, kuten on tehty Lohjan kaupungissa.34
Prosenttiosuus väestöstä tai absoluuttinen lukumäärä ei kuitenkaan aina kerro
ruotsinkielisen vähemmistön palvelujen tarpeesta tai siitä miten kunta on palvelut järjestänyt.
Esimerkiksi sekä Vantaalla että Turussa ruotsinkielisten prosenttiosuus väestöstä on alle kuusi prosenttia, vaikka ruotsinkielisten asukkaiden määrä on Vantaalla 6 000 ja Turussa 9 000.35
Aina 1970-luvulle ruotsinkielisten määrä väheni voimakkaasti muun muassa Turun ja Porin läänissä ulkosaariston tyhjenemisen vuoksi. Vuosituhanteen vaihteessa ruotsinkielisen väestön osuus oli kuitenkin vähentynyt etenkin Uudellamaalla.
Kaikkein suurimmat muutokset kielellisessä jakaumassa ovat tapahtuneet KeskiUudenmaan kunnissa. Muutosten myötä erityisesti suurissa kunnissa näyttää
ruotsinkielisten palveluiden järjestäminen muodostuvan ongelmalliseksi.36 Eräät
suuret kunnat ovat yrittäneet parantaa tilannetta keskittämällä ruotsinkieliset
palvelunsa muutamiin yksiköihin. Erikielisten palveluiden saatavuuden varmistaminen on noussut keskeiseksi kysymykseksi kunta- ja rakennemuutosta koskevissa keskusteluissa. Uudistusta sivutaan osiossa 3.2.4.

2.2.5 Kaksi- ja monikielisyys – erilaiset ympäristöt ja lähtökohdat
Suomessa voidaan jokaiselle merkitä väestörekisteriin ainoastaan yksi kieli äidinkieleksi. Kielellinen todellisuus on kuitenkin muuttumassa sekä yhteiskunnallisella että yksilötasolla. Yhä useammat puhuvat äidinkielensä ohella toista kansalliskieltä ja lisäksi vähintään yhtä vierasta kieltä. Myös globaalista näkökulmasta
katsottuna on yleisempää, että yksilö on kaksi- tai monikielinen kuin että hän olisi
yksikielinen. Noin joka seitsemäs eurooppalainen kuuluu kotimaassaan jonkinlaiseen kielelliseen vähemmistöön, mutta hallitsee usein myös enemmistön kielen.37
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Koska kaksi- tai monikielisyyden määrittelemiseksi ei ole olemassa yhtenäisiä
kriteerejä, kaksi- tai monikielisten määrää Suomessa ei myöskään tiedetä. Ihmiset
voivat olla monikielisiä monella tavalla. Kaksikielisyyttä voidaan kuvata muun muassa sillä, miten paljon kyseinen henkilö käyttää molempia kieliä ja kuinka korkealla tasolla henkilön taidot missäkin kielessä ovat. Monet kasvavat niin sanottuun
luonnolliseen kaksikielisyyteen ja kokevat, että heillä on kaksi äidinkieltä tai kaksi
ensikieltä. Ne, jotka ensin oppivat toisen kielen ja sen jälkeen toisen, voivat päättää, että ensimmäinen kieli on heidän äidinkielensä ja toisena opittu kieli on toinen
kieli.38 Monet pitävät itseään kaksikielisinä, koska he puhuvat yhtä kieltä äitinsä
kanssa ja toista kieltä isänsä kanssa, tai yhtä kieltä kotona ja toista kieltä kodin ulkopuolella. Monikielisellä tarkoitetaan usein samaa asiaa kuin kaksikielisellä, mutta
tällöin kysymys on useammasta kuin kahdesta kielestä.
Yksilön kielitaito vaihtelee muun muassa tilanteen ja kielen käyttöalan mukaan.
Monille nuorille suomalaisille englanti on tuttu kieli radiosta ja televisiosta, musiikista ja nuorisokulttuurista. Tietotekniikassa, erityisesti verkkomaailmassa, tarvitaan englanninkielisen erityisterminologian tuntemusta. Korkeakouluopinnoista
on nykyään tietyissä tapauksissa käytännössä mahdotonta selviytyä, jos ei ymmärrä omaa opintoaluetta koskevaa vieraskielistä, usein englanninkielistä, tekstiä. Ylipäätään on tullut yhä yleisemmäksi lukea sekä ammatti- että kaunokirjallisuutta
vieraalla kielellä, kun toisaalta viime vuosina on julkaistu yhä vähemmän kirjoja
suomen ja ruotsin kielillä.39 Samalla kuitenkin lisääntyy eri kielillä julkaistava virtuaalikirjallisuus, myös suomen- ja ruotsinkielinen.

2.2.5.1 Erilaisia kielellisiä ympäristöjä
Päivittäiset yhteydet toista kotimaista tai muuta kieltä puhuvien kanssa voivat
edelleen olla harvinaisia suomenkielisillä paikkakunnilla sisämaassa ja rannikkoalueiden läheisyydessä sijaitsevalla ruotsinkielisellä maaseudulla. Myös näillä
alueilla kieliolot ovat kuitenkin muuttumassa. Nykypäivänä useimmat opiskelevat suomea, ruotsia ja muuta kieltä koulussa riippumatta siitä, missä päin maata
he asuvat. Monilla yksikielisillä paikkakunnilla asuvien yhteydet paikkakunnalle
muuttaneiden tai siellä vierailevien muun kuin suomen- tai ruotsinkielisten henkilöiden kanssa lisääntyvät yhä enemmän. Erityisesti lisääntyvät virtuaaliyhteydet.
Etelä-Suomen suomenkielinen väestö on jatkuvasti kasvanut sisämaasta etelään suuntautuneen muuttoliikkeen seurauksena. Muuttoa on tapahtunut lähinnä
maalta kaupunkeihin, mutta nykyään myös kaupungeista maalle. Kunnista, joissa
aikaisemmin on ollut ruotsinkielinen enemmistö, tulee vähitellen kaksikielisiä tai
kokonaan suomenkielisiä. Kaksikielisissä kunnissa suomenkielisen väestön prosentuaalinen osuus kasvaa ja ruotsinkielisen väestön osuus pienenee. Ruotsinkielinen väestö, joka aiemmin muodosti määrällisen enemmistön, muuttuu paikalliseksi vähemmistöksi.40
Useimmilla kaksikielisillä paikkakunnilla suomen- ja ruotsinkielisen väestön
väliset yhteydet ovat olleet osa jokapäiväistä elämää, ja monet ovat tottuneet sujuvasti vaihtamaan kieltä tilanteen mukaan. Joskus kieltä kuitenkin joutuu vaihtamaan vasten tahtoaan, jos kaksikielisten viranomaisten palvelu ei toimi toivotulla tavalla. Kaksikielisestä kunnasta yksikieliseen kuntaan muuttava voi joutua
luopumaan äidinkielestään kodin ulkopuolella. Kaksikielisen perheen muuttaessa
kaksikieliseen kuntaan perhe on usean kielelliset päätöksen edessä, esimerkiksi
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päiväkotia, koulua tai urheiluseuraa valitessaan. Muutettaessa yksikielisestä kunnasta kaksikieliseen kuntaan voi puolestaan paikkakunnan kaksikielisyys tuntua
oudolta.41
Mahdollisuus toimia arkielämässä omalla kielellään kaksikielisessä
ympäristössä riippuu paitsi omista valinnoista myös yhteiskunnallisista
päätöksistä.

2.2.5.2 Lähtökohtia perinteisesti kaksikielisissä ympäristöissä
Kaksikielisille ympäristöille on ominaista, että niissä voidaan havaita tiettyjä rakenteellisia ja historiallisia seikkoja, jotka selittävät suomenkielisten ja ruotsinkielisten erilaisen menettelyn eri kielenkäyttötilanteissa. Kielioloista on tehty vain
harvoja vertailevia tutkimuksia, mutta yksi tapa kuvata arkipäivän tilannetta on
tarkastella kielioloja eri ympäristöissä.42
Kaksikielisessä ympäristössä asuvilla ruotsinkielisillä ja suomenkielisillä on
usein erilaiset lähtökohdat, ja heidän käsityksensä kielioloista ja kielellisestä palvelutasosta voivat sen vuoksi vaihdella. Vanhastaan kaksikielisessä ympäristössä
elävät ruotsikieliset muodostavat yleensä vanhan, hyvin integroituneen paikallisväestön, joka on juurtunut paikkakunnalle ja samastaa itsensä vahvasti paikkakuntaan.
Suomenkieliset puolestaan muodostavat suhteellisen nuoren, äskettäin paikkakunnalle muuttaneen väestöryhmän. Ryhmät eroavat toisistaan siten, että suomenkieliset vähemmistöt yleensä kasvavat, kun puolestaan ruotsinkieliset vähemmistöt
pienenevät suomenkielisen väestön paikkakunnalle muuton seurauksena.43
Ruotsinkieliset ovat yleensä kasvaneet tietäen kuuluvansa vähemmistöön ja yhteiskunnan kaksikielisyys on heille osa jokapäiväistä elämää. Suomenkielisille, äskettäin kaksikieliselle paikkakunnalle muuttaneille, voi sitä vastoin olla yllätys kuulla
ruotsin kieltä käytettävän julkisesti tai huomata, ettei suomenkielinen palvelu aina
toimi täydellisesti. Ihmiset eivät ehkä ole tottuneet kuulumaan vähemmistöön.44
En ole hoksannut kuuluvani vähemmistöön!
Kielibarometri – Språkbarometern 2004 -tutkimukseen osallistuneen suomenkielisen kommentti

Ruotsinkieliset paikalliset vähemmistöt ovat jatkuvasti pienentyneet sekä lukumääräisesti että prosentuaalisesti. Niiden kannalta on sen vuoksi tärkeää, että
kunta ylläpitää toimivaa koulujärjestelmää ja että ruotsinkieliset palvelut ja ruotsinkielinen infrastruktuuri säilyvät. Suomenkieliset paikalliset vähemmistöt kohtaavat toisenlaisia haasteita. Usein on kysymys suomenkielisen koululaitoksen
perustamisesta ja yhdistysten ja kohtaamispaikkojen järjestämisestä sekä oman
paikallisen identiteetin ja yhteenkuuluvuuden rakentamisesta suomen kielellä.45
Myös oma kielitaito voi vaikuttaa siihen, millaisiksi kieliolot koetaan. Perinteisesti kaksikielisissä ympäristöissä ruotsinkieliset ovat suhteellisen kaksikielisiä,
kun sitä vastoin suomenkielisten joukossa on useampia yksikielisiä. Ruotsinkieliset
kuuluvat lisäksi useammin kaksikieliseen perheeseen, kun puolestaan paikkakunnalle äskettäin muuttaneet usein elävät yksikielisissä suomenkielisissä perheissä.46
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Suomenkielinen palvelu on suhteellisen hyvää kaksikielisissä kunnissa, joissa
enemmistön kieli on ruotsi. Eräässä tutkimuksessa 84 prosenttia suomenkielisistä ilmoitti saavansa tavallisesti palvelua omalla kielellään kunnissa, joissa on
suomenkielinen vähemmistö. Ruotsinkielisten osalta vastaavasti määrä oli 40 prosenttia kunnissa, jossa suomi oli enemmistön kieli.47
Talar ﬁnska, vill inte bli isolerad i min svenskhet!
(Puhun suomea, koska en halua joutua kielellisesti eristetyksi)
Kielibarometri – Språkbarometern 2004 -tutkimukseen osallistuneen ruotsinkielisen kommentti

2.2.6 Kielistä käytävä keskustelu ja kieli-ilmapiiri
Yhteiskunnan toimilla ja yleisellä ilmapiirillä on ratkaiseva merkitys kansalaisten
valinnoille ja mahdollisuuksille toimia eri kielenkäyttötilanteissa.48 Yksilön asenteiden muotoutumiseen vaikuttavat ennen kaikkea koti ja koulu, mutta yhä enemmän myös media. Yleistäminen ja kokonaisen kansanryhmän luokittelu tiettyjä
ominaisuuksia käyttäen, on usein harhaanjohtavaa. Eräitä piirteitä voidaan kielistä käytävästä keskustelusta kuitenkin kuvata.
Yleisen mielipiteen mukaan Suomen lainsäädäntö sääntelee oikeudenmukaisella
tavalla sekä kansalaisten oikeutta saada palveluja suomen tai ruotsin kielillä kaksikielisissä viranomaisissa että viranomaisten velvollisuutta järjestää palveluja. Noin
85 prosenttia kokonaisväestöstä on sitä mieltä, että ruotsinkieliset ovat suomalaisia kuten kaikki muutkin. Mitattaessa erikielisten sympatioita toisia kieliryhmiä
kohtaan suomenkieliset kuitenkin sijoittavat ruotsinkieliset hieman alhaisemmalle sympatia-asteelle kuin ruotsinkieliset puolestaan sijoittavat suomenkieliset.49
Tiedotusvälineissä käytävä kielikeskustelu koskee useimmiten ajankohtaisia aiheita, eikä yleensä sisällä sellaista väittelyä kuin 70–80 vuotta sitten. Kielistä käytävää
keskustelua on jonkin verran tutkittu. Suomenkielisten lehtien kielikysymysten
käsittelyä koskeva selvitys ei osoita keskustelussa tapahtuneen suuria muutoksia.
Noin 75 prosenttia pääkirjoituksista ja kolumneista sekä lehtien omien toimittajien kirjoittamista artikkeleista oli neutraaleja kielilakia koskevissa tai sivuavissa
kirjoituksissa. Noin 14 prosenttia jutuista oli myönteisesti ja noin 11 prosenttia
kielteisesti värittyneitä. Iltapäivälehtien kirjoituksista 45 prosenttia oli kielteisesti
värittyneitä ja noin 39 prosenttia myönteisesti värittyneitä. Kahden viime vuoden
kirjoitukset käsittelivät useimmiten ylioppilaskirjoitusten ruotsin kielen koetta,
kielilakia, kuntien ja valtion viranomaisten palvelua sekä virkamiesten kielitaitovaatimuksia.50
Kielikeskustelussa esiintyy kuitenkin usein virheitä, jotka johtuvat tietämättömyydestä. Kansalaisten perusoikeuksia ja lainsäädäntöä ei tunneta ja keskusteluissa
unohdetaan usein ennen kaikkea se, että kielilaki koskee sekä suomen että ruotsin
kieltä, eikä se anna kummallekaan kieliryhmälle etuoikeuksia. Keskustelussa kielilaki sekoitetaan lisäksi usein julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta
annettuun lakiin ja perusopetuslakiin. Usein viitataan myös kielilakiin, vaikka säännökset olisivatkin muissa laeissa tai asetuksissa. Keskustelusta ei myöskään aina
käy ilmi, että yksikielisten kuntien kielelliset velvollisuudet eivät ole samanlaiset
kuin kaksikielisten kuntien. Ruotsin kielen asemaa Suomessa koskevassa keskustelussa viitataan lisäksi usein virheellisesti Ahvenanmaan maakuntaan, jolla on oma
lainsäädäntönsä, tai jopa Ruotsiin, joka päättää itse kielipolitiikastaan.51
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Ruotsinkielisten suomen kielen taitoa pidetään usein parempana kuin se todellisuudessa on. Sekä suuren yleisön että viranomaisten keskuudessa vallitseva
yleinen asenne on, että ruotsinkielistä palvelua ei tarvita, koska asiakas osaa myös
suomea. Tällaiset asenteet osoittavat väheksyntää toisten kansalaisten kielellisiä
lakisääteisiä oikeuksia kohtaan, vaikka oikeudet ovatkin riippumattomia siitä,
mitä muita kieliä kansalaiset osaavat.

Tosiasia on, että jopa monet työntekijät luulevat, että asiakas pelkästä
hienostelun halusta tahtoo puhua ruotsia.
Julkishallinnon palveluksessa olevan kommentti

2.3

Saamen kieliä, romanikieltä ja viittomakieltä
koskevat kieliolot

2.3.1 Saamen kielet
2.3.1.1 Saamelaiset ja saamelaisten kotiseutualue
Suomen alkuperäiskansan, saamelaisten, lukumäärästä ei ole tehty kattavaa selvitystä, minkä vuoksi saamen kielten puhujamäärät perustuvat arvioihin. Saamelaiskäräjien tuoreimpien tilastojen mukaan Suomessa asuu 7 371 saamelaista. Suomessa asuvista, Saamelaiskäräjien vaalissa äänioikeutetuista, 4 755 saamelaisesta noin kaksi
viidesosaa on oppinut äidinkielenään jonkin Suomessa puhutusta kolmesta saamen
kielestä. Pohjoissaamea puhuu Saamelaiskäräjien mukaan 1 378 henkilöä, koltansaaamea 337 ja inarinsaamea 258. Enemmistö saamelaisista, 2 765 henkilöä, on suomenkielisiä. Muutaman saamelaisen äidinkieli ei ole Saamelaiskäräjien tiedossa.52
Virallisten kielitilastojen mukaan vuonna 2004 Suomessa asui 1 732 äidinkieleltään saamenkielistä henkilöä. Heistä alle 14-vuotiaita oli 288, 15–64-vuotiaita
1 150 ja yli 65-vuotiaita 294 henkilöä.53 Nämä tilastot perustuvat siihen, minkä
kielen henkilö ilmoittaa väestötietojärjestelmään omaksi äidinkielekseen tai lapsensa äidinkieleksi, eivätkä ne välttämättä siksi vastaa saamelaisten todellista lukumäärää.54 Lain määritelmän mukaan saamelainen on äidinkielestä riippumatta
henkilö, joka pitää itseään saamelaisena, minkä lisäksi vaaditaan, että hän itse tai
ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään, tai että hän on maa-, veronkanto- tai henkikirjassa
tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaiseksi merkityn henkilön jälkeläinen, tai että
ainakin yksi hänen vanhemmistaan on merkitty tai olisi voitu merkitä äänioikeutetuksi saamelaisvaltuuskunnan tai Saamelaiskäräjien vaaleissa.55
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kielikriteeri on saamelaismääritelmän pääkriteeri.56 Muut kriteerit eivät siten ulotu kielikriteeriä kauemmaksi eli kolmanteen takenevaan sukupolveen.
Saamelaisilla on saamen kielilain takaama oikeus käyttää saamen kieltä
asioidessaan viranomaisissa saamelaisten kotiseutualueella. Saamelaisten
kotiseutualueen muodostavat Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien
alueet sekä Sodankylän kunnassa sijaitsevan Lapin paliskunnan alue.
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Saamen kielilaki koskee myös saamelaisten kotiseutualueella olevia valtion liikelaitoksia, valtion ja kuntien omistamia yhtiöitä sekä myös yksityisiä niiden hoitaessa julkisia hallintotehtäviä saamelaisten kotiseutualueella.
Saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella saamen kielilaki koskee myös eräitä
oikeusturvan kannalta keskeisiä viranomaisia, kuten Kansaneläkelaitosta, eduskunnan oikeusasiamiestä, valtioneuvoston oikeuskansleria, tietosuojavaltuutettua
ja korkeinta hallinto-oikeutta.
Saamelaisia asuu kaikkialla Suomessa. Suurin osa nuorista saamelaisista asuu
nykyisin kotiseutualueen ulkopuolella, kun taas vanhemmat saamelaiset asuvat
lähes yksinomaan kotiseutualueella.57 Kaikkiaan noin puolet saamelaisista asuu
saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella, kuten Helsingissä, jossa on arviolta
400–500 hengen suuruinen kaupunkisaamelaisyhteisö. Saamelaisia asuu suhteellisen paljon myös Rovaniemellä ja Oulussa.58

2.3.1.2 Suomen kolme saamen kieltä
Vielä 1980-luvulla puhuttiin yhdestä saamen kielestä, joka jakautuu eri murteisiin.59 Saamen kieli muodostuu kuitenkin joukosta kieliä, joiden puhujat eivät harjaantumatta ymmärrä toisiaan.60 Nimityksenä saamen kieli on siis harhaanjohtava,
ja siksi muun muassa kielentutkijat käyttävätkin nimitystä saamelaiskielet.
Saamelaiskielet muodostavat kieliperheen, jonka jäsenten välillä on eroavaisuuksia samalla tavalla kuin esimerkiksi germaanisten kielten, muun muassa
englannin, friisin, hollannin, islannin, norjan, ruotsin, saksan ja tanskan välillä.61
Saamelaiskieliä on arviolta kymmenen. Niitä puhutaan Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä. Suomessa puhutaan kolmea saamelaiskieltä: pohjois-, koltan- ja
inarinsaamea. Useilla saamelaiskielillä, kuten kaikilla Suomessa puhutuilla saamelaiskielillä, on myös oma ortograﬁansa eli standardisoitu oikeinkirjoitusjärjestelmä.62 Suomen saamelaiskielistä inarinsaamea puhutaan ainoastaan Suomessa ja
koltansaamea pääosin Suomessa. Näistä kahdesta kielestä on maallamme näin ollen erityisen suuri vastuu.

2.3.1.3 Kielenvaihdosta elvytykseen
Saamelaiskielten puhujamäärät laskivat 1900-luvulla tuntuvasti. Syynä tähän on
kielenvaihto, tapahtumaketju, jossa vähemmistö luopuu oman kielensä käytöstä
ja siirtyy käyttämään myös kotikielenään enemmistön kieltä, saamelaisten tapauksessa suomea. Kielenvaihdon taustalla on usein kokemus paineesta omaksua
enemmistön kieli. Saamelaisten keskuudessa kielenvaihtoon johti ennen kaikkea
se, että 1940- ja 1950-luvulla syntyneet saamelaiset kävivät suomenkielisiä kansakouluja ja asuivat lukukaudet koulujen yhteydessä toimivissa oppilasasuntoloissa.
Kun kansakouluissa suomenkielistyneet saamelaiset saivat myöhemmin lapsia,
monet heistä puhuivat lapsilleen vain suomea, ja näin heidän lapsistaan tuli suomenkielisiä.63
Saamen kielen asema alkoi kohentua 1970-luvulla saamen kielen opetuksen
käynnistyttyä kouluissa. Myös yhteispohjoismainen saamelaisliike toi esiin saamelaisten oikeuden omaan kieleensä ja kulttuuriinsa. Liike sai alkunsa jo 1950luvulla, mutta vahvistui pari vuosikymmentä myöhemmin. Tällöin luotiin myös
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kirjakieli pohjoissaamelle, mikä lisäsi huomattavasti saamen kielen kirjallista
käyttöä. Myöhemmin kirjakielet luotiin myös koltansaamelle ja inarinsaamelle.
Yhteispohjoismaisen saamelaisliikkeen nousuun liittyy saamelaisten laajempi etninen herääminen, jonka myötä saamelaiset ovat luoneet itselleen saamelaisuuden
symboleiksi muun muassa saamelaisten yhtenäisyyttä kuvaavan sinipunakeltaisen
lipun.64
Viime vuosikymmeninä saamen kieli on otettu käyttöön monilla tärkeillä
elämänaloilla: kouluissa, joukkoviestinnässä, saamelaisten omassa
järjestötoiminnassa, kulttuurielämässä sekä virallisissa yhteyksissä.

Saamen kieltä on pyritty elvyttämään niin saamelaisten, viranomaisten kuin kielentutkijoidenkin toimesta. Suomen saamelaiskielistä vahvin asema on pohjoissaamella, mutta myös inarinsaamea on elvytetty onnistuneesti 1990-luvulta alkaen kielikylpytyyppisen kielipesätoiminnan avulla. Kielipesässä äidinkieleltään
saamenkieliset lastenhoitajat toimivat suomenkielisten saamelaislasten kanssa
yksinomaan saamen kielellä. Myös koltansaamenkielistä kielipesätoimintaa on
kokeiltu. Vuosien 2001–2004 aikana toteutettiin kielen ja kulttuuriperinteiden
vahvistamiseen pyrkinyt saamelaisten kieli- ja kulttuurisiida -hanke.65
Saamelaiskielten kirjallinen ja julkinen käyttö sekä näkyvyys on viime vuosina
lisääntynyt. Saamelaisilla on saamenkielistä televisio- ja radiotoimintaa, joka on
Internetin ja digitaalitelevision myötä levinnyt myös saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolelle. Inarinsaamelainen Anaraškielâ servi -yhdistys julkaisee omaa
inarinsaamenkielistä Anaraš-lehteä. Pohjoissaamen- ja koltansaamenkielisiä lehtiä ei ole. Saamenkielinen televisiotoiminta keskittyy saamenkielisiin uutisiin ja
saamenkielisten lastenohjelmien puute on saamelaisten keskuudessa koettu epäkohtana. Yleisradio asetti vuoden 2005 lopussa saamenkielisten lastenohjelmien
tarjontaa ja tuottamista selvittävän työryhmän, jonka on tarkoitus jättää selvityksensä saamenkielisistä lastenohjelmista Yleisradion hallintoneuvostolle vuoden
2006 huhtikuun loppuun mennessä.
Saamelaiset eivät ole kielellisesti yhtenäinen ryhmä. Osa saamelaisista käyttää
kieltään niin suullisesti kuin kirjallisesti samaan tapaan kuin äidinkieliä yleensäkin käytetään. Osa saamelaisista puolestaan puhuu kieltään, mutta ei osaa lukea
tai kirjoittaa sitä. On myös saamelaisia, jotka eivät lainkaan osaa saamea.66 Vaikka
yhteiskunnalliset edellytykset vahvistaa saamen kieltä ovatkin viime vuosikymmeninä parantuneet, elvytystyö on kesken ja kielenvaihtoa suomen kieleen tapahtuu
yhä. Pohjoissaame luetaan yhä uhanalaiseksi kieleksi, inarinsaame ja koltansaame
erittäin uhanalaisiksi kieliksi.67

2.3.2 Romanikieli
2.3.2.1 Romanit ja romanikieli
Romanit ovat Suomessa hyvin vanha kielellinen ja kulttuurinen vähemmistö. Varhaisimmat tiedot romaneista Suomessa ovat Ahvenanmaalta vuodelta 1559. Nykyisin Suomessa asuu noin 10 000 romania. Romanit elävät hajallaan koko maassa,
suurin osa heistä kuitenkin Etelä- ja Länsi-Suomen kaupungeissa. Romanien tark21

kaa määrää on vaikea arvioida, koska henkilötietolain perusteella henkilörekisteriin ei merkitä etnistä alkuperää koskevia tietoja.68
Käytännössä kaikki Suomen romanit ovat nykyisin äidinkieleltään joko suomentai ruotsinkielisiä. Arviolta noin kolmannes romaneista puhuu suomen, ruotsin tai
molempien lisäksi myös romanikieltä. Ruotsinkielisten romanien lukumäärää on
vaikea arvioida, mutta romanien muuttoliike Suomen ja Ruotsin välillä on pitänyt
kaksikielisyyttä yllä. Ruotsinkielisiä romaneja asuu myös kaksikielisillä alueilla.69
Vaikka Suomen romanit oppivatkin suomen tai ruotsin kielen ensimmäisenä
kielenään, romanikieli on monille romaneille kuitenkin äidinkieli siinä
mielessä, että se on olennainen osa romanikulttuuria, eräänlainen
tunnekieli, johon romanit samastuvat ja johon heillä on voimakas side. 70

Kieli ei ole kuitenkaan romani-identiteetin ainoa tai edes välttämätön perusta.
Yhtä tärkeää on laajempi samastuminen romaniyhteisön tapoihin ja kulttuuriin.71
Romanit kokevat romanikulttuurin ja romani-identiteetin eri tilanteissa eri tavoin,
mitään tiettyä romaniutta tai sen tunnusmerkkejä ei ole määriteltävissä.72
Romanikieli on elänyt Suomessa pääasiassa suullisena perinteenä. Kirjallisesti
kieltä on mainittavassa määrin käytetty vasta 1970-luvulta alkaen.73 Romanikieli
toimii romaniyhteisön sisäisenä kielenä, eikä sitä ole aina haluttu opettaa muille.74
Koska vuorovaikutus muiden romanien kanssa on ollut vähäistä, Suomen romanikieli on kehittynyt vuosisatojen aikana omaksi romanikielekseen, jota ymmärtävät
käytännössä vain Suomen romanit.75 Suomen romanikielessä on runsaasti lainoja ja
vaikutteita erityisesti ruotsin, mutta kasvavassa määrin myös suomen kielestä.76

2.3.2.2 Romanikielen historia ja elvytystoimet
Romanikielen asema puhuttuna kielenä on viidenkymmenen viime vuoden aikana heikentynyt etenkin nuorten parissa. Yhtenä syynä romanikielen taidon heikentymiseen on suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutos ja kaupungistuminen.
Romaniyhteisöissäkin on siirrytty suurperheistä pieniin ydinperheisiin, joihin isovanhemmat eivät enää itsestään selvästi kuulu. Sukupolvien välinen vuorovaikutus on vähentynyt, eikä nuoremmilla romaneilla ole kiertolaisaikoihin verrattuna
samanlaisia mahdollisuuksia oppia kieltään.77
Viime vuosikymmeninä romanit ja romanitutkijat ovat tuoneet esiin huolen
romanikielen säilymisestä, ja kielen elvyttämiseen on ryhdytty. Romanikieltä on
opetettu kouluissa vuodesta 1989. Opetushallituksessa on toiminut vuodesta 1994
romaniväestön koulutuspalvelut -yksikkö, jonka yhtenä tehtävänä on romanikielen
edistäminen muun muassa oppimateriaalin tuottamisen ja romanikielen opettajien koulutuksen kautta. Romaninkieliset jumalanpalvelukset, radion romaninkieliset uutiset sekä romaninkieliset artikkelit romaniväestön lehdissä ovat lisänneet
kielen näkyvyyttä. Merkittävänä edistysaskeleena voidaan pitää romanikielen kehittämiseen, huoltoon ja tutkimukseen tähtäävän romanikielen lautakunnan perustamista Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen yhteyteen vuonna 1997.78
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2.3.2.3 Romanikielen nykytilanne
Viime vuosikymmenien myönteisistä kehitysaskeleista huolimatta romanikielen
asema ei ole turvattu, ja romanit itse kokevat kielensä käyvän eloonjäämiskamppailuaan elävänä kielenä. Yhtenä suurimmista romanikielen uhkista on nuorten
heikko romanikielen taito. Yksi tapa ylläpitää romanikielen arvostusta on kielen
tukeminen opetuksen kautta. Huolimatta viime vuosien panostuksesta, uudelle
ja innostavalle opetusmateriaalille on yhä tarvetta. Romanikielen opetusta hankaloittaa puute pätevistä romanikielen opettajista sekä vaikeudet saada riittävän
suuria opetusryhmiä kokoon.79 Romanikielen opetusta käsitellään osiossa 3.3.
Opetuksen lisäksi romanikieltä voidaan tukea myös muilla keinoilla. Romanikielen käyttämistä edistäisi romanien mukaan se, että vanhemmat puhuisivat
kotona lapsilleen romanikieltä enemmän. Myös kodin ulkopuolista kielitoimintaa
tarvitaan, ja esimerkiksi kielikerhot ovat romanien mielestä osoittautuneet hyviksi keinoiksi edistää romanikielen käyttöä. Romanikieliselle kaunokirjallisuudelle ja
runoudelle on romanien mukaan tarve, ja esimerkiksi kielipelejä ja Internetiä voitaisiin heidän mukaansa hyödyntää romanikielen lähteenä. Romanikielen käyttämistä vaikeuttaa romanien mukaan tänä päivänä se, että on vain vähän romaneja,
jotka hallitsevat romanikielen hyvin.80

2.3.3 Viittomakieli
2.3.3.1 Kuurot, viittomakieliset ja Suomessa käytetyt viittomakielet
Viittomakieliset ovat yksi maamme suurimmista kielellisistä vähemmistöistä.
Suomessa on arviolta noin 14 000 viittomakielistä henkilöä, joista viittomakielisiä
kuuroja on noin 5 000 henkilöä.
Kuurojen Liitto ry:n määritelmän mukaan viittomakielisellä henkilöllä
tarkoitetaan kuuroa, huonokuuloista, kuurosokeaa tai kuulevaa henkilöä,
jonka äidinkieli tai ensikieli on viittomakieli.

Viittomakieli on äidinkieli kuurolle tai huonokuuloiselle henkilölle, jonka vanhemmista toinen tai molemmat ovat kuuroja. Viittomakieli voi olla äidinkieli myös
kuurojen vanhempien kuulevalle lapselle. Viittomakieli on ensikieli kuurolle tai
huonokuuloiselle lapselle, joka on omaksunut viittomakielen kuulevilta vanhemmiltaan, joiden äidinkieli ei ole viittomakieli.81
Viittomakielet ovat syntyneet kuurojen parissa samalla tavalla kuin puhutut kielet kuulevien parissa, eivätkä ne siten ole keinotekoisia kieliä. Suomessa käytetään
vanhastaan kahta viittomakieltä: suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä.
Suomenruotsalaista viittomakieltä käyttäviä henkilöitä on noin 300 ja heistä noin
150 on kuuroja. Viittomakielisiä asuu kaikkialla maassamme. Viittomakielillä ei ole
kirjakieltä: kirjoittamiseen ja lukemiseen viittomakieliset käyttävät joko suomen
tai ruotsin kieltä. Maahanmuuton myötä Suomessa käytetään enenevässä määrin
myös muita viittomakieliä, suurimpana ryhmänä venäläistä viittomakieltä.82
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2.3.3.2 Viittomakielisen yhteisön synty ja historia
Suomen viittomakielinen yhteisö sai alkunsa vuonna 1846, kun Porvooseen perustettiin Suomen ensimmäinen kuurojenkoulu. Opetuskielenä oli alun perin ruotsalainen viittomakieli, joka levisi vähitellen suomalaisten kuurojen keskuuteen ja
kehittyi sittemmin suomalaiseksi ja suomenruotsalaiseksi viittomakieleksi.83
Kuurojenopetuksessa yleistyi 1800-luvun loppupuolella oralismina tunnettu oppisuuntaus, joka korosti puhetta ja suhtautui viittomakieleen kielteisesti. Kuurojenopetuksen ensisijaiseksi tavoitteeksi oralismin aikana tuli puhekielen ja huuliltaluvun opettaminen kuuroille, eikä viittomakielisiä kuurojenopettajia enää palkattu
kuurojenkouluihin.84
Viittomakieli säilyi kuitenkin kuurojen käytössä kouluissa ja kuurojen yhdistyksissä. Viittomakielen opetuksen käynnistämisestä kuurojenkouluissa keskusteltiin
1950-luvun lopulta lähtien. Tieteellinen tutkimus antoi näille pyrkimyksille tukea
1960-luvulla osoittamalla, että viittomakielet ovat puhekieliin verrattavissa olevia
itsenäisiä kieliä. Vähitellen 1970-luvulla kuurojenopetuksessa otettiin käyttöön
niin sanottu simultaanimenetelmä, jossa käytettiin samanaikaisesti puhetta ja viittomia. Simultaanimenetelmässä ei kuitenkaan hyödynnetty viittomakieltä, vaan
viitottua suomea. Viitottu suomi ei ole varsinainen kieli, vaan suomen kielen rakenteisiin pohjautuva kommunikaatiomenetelmä. Viittomakielestä tuli opetuskieli
vuonna 1985 ja oppiaine vuonna 1993.85
Samalla kun viittomakieli sai jalansijaa koulumaailmassa, se tuli näkyvämmäksi
myös muualla yhteiskunnassa. Kuurotietoisuusliike alkoi 1970-luvulla vahvistaa
kuurojenyhteisön näkemystä itsestään kielivähemmistönä. Sen mukaan kuurous ei
ollut vamma, vaan voimavara. Viittomakieliset tulkkipalvelut alkoivat toimia vuoden 1980 alussa. Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa hallitusmuotoon lisättiin maininta siitä, että viittomakieltä käyttävien oikeudet turvataan lailla. Vuotta
myöhemmin Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tehtäviin sisällytettiin viittomakielen tutkimus ja huolto. Sen yhteydessä toimii viittomakielen lautakunta.86

2.3.3.3 Viittomakielen nykytilanne
Viittomakielisillä on nykyisin muun muassa viittomakielistä teatteritoimintaa,
viitotut tv-uutiset ja viitottua rap-musiikkia. Internet, web-kamerat, videopuhelimet, kuvakännykät ja tekstiviestit ovat lisänneet kuurojen vuorovaikutusmahdollisuuksia. Myös muutamilla viranomaisilla on verkkosivuillaan viittomakielistä
tietoa.87
Myönteisistä kehitysaskeleista huolimatta viittomakieliset ovat
kokeneet, että viittomakielestä on yhä monia väärinkäsityksiä, eikä
viittomakielen merkitystä kielenä aina tunnusteta.

Viittomakielisten kokemuksien mukaan muun muassa viittomakielisessä tulkkauksessa, opetuksessa ja päivähoidossa ilmenee puutteita. Näitä asioita käsitellään
osiossa 3.3.88
Suomenruotsalaisen viittomakielen ongelmana on lisäksi se, että Suomen viimeisen suomenruotsalaisen kuurojenkoulun lopetettua toimintansa vuonna 1993,
24

suomenruotsalaisella viittomakielellä ei enää järjestetä opetusta. Kuurojenkoulun
merkitys viittomakielen ja viittomakielisen identiteetin välittäjänä on suuri, sillä
90 prosenttia kuuroista syntyy kuuleville vanhemmille, joilla ei ennestään ole viittomakielen taitoa. Koulutusmahdollisuuksien puuttumisen vuoksi suuri osa suomenruotsalaista viittomakieltä käyttävistä lapsista ja nuorista onkin muuttanut
perheineen Ruotsiin.89

2.4

Muita kieliä koskevat kieliolot
Suomessa asui vuoden 2004 lopussa 133 183 henkilöä, joiden äidinkieli oli joku
muu kuin väestörekisteriin erillisiksi ryhmiksi tilastoitava suomen-, ruotsin- tai
saamenkieli. Vaikka Suomen muunkielisten määrä onkin muihin Euroopan maihin verrattuna pieni, voidaan Suomea nykyisin pitää monikielisenä maana. Kielten
määrä alkoi lisääntyä Suomen alkaessa ottaa vastaan pakolaisia 1970- ja 1980-luvuilla. Tuolloin Suomeen saapui pakolaisia Chilestä ja Vietnamista. Myös muiden
kuin pakolaisina maahan saapuneiden määrä alkoi kasvaa 1980-luvulla. Suurimman ulkomaan kansalaisten ryhmän muodostivat aluksi Ruotsin kansalaiset, joista lähes kaikki olivat paluumuuttajia, entisiä Suomen kansalaisia tai heidän jälkeläisiään. Muunkielisten määrä kasvoi kuitenkin merkittävästi vasta 1990-luvulla.
Kasvun takana olivat pääasiassa turvapaikanhakijat sekä entisen Neuvostoliiton
alueelta tulevat inkerinsuomalaiset ja muut suomalaistaustaiset paluumuuttajat.
Muunkielisiä on tullut Suomeen yhä enemmän myös avioitumisen ja muiden perhesyiden vuoksi sekä työn ja opintojen takia.90
Suomalaisten suhtautumista maahanmuuttajiin on selvitetty 1980-luvun lopulta alkaen säännöllisin väliajoin. Tuoreimmasta selvityksestä ilmenee, että suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin on 1990-luvun alun laman jälkeen
muuttunut myönteisempään suuntaan. Vuonna 2003 yhteensä 84 prosenttia selvityksen kyselyyn osallistuneista henkilöistä oli täysin tai osittain sitä mieltä, että
maahanmuuttajien olisi hyvä säilyttää äidinkielensä ja opettaa sitä lapsilleen. Vastaajista yli puolet oli sitä mieltä, että Suomen tulisi järjestää maahanmuuttajille
opetusta heidän äidinkielessään, jos he sitä itse haluavat.91
Suomessa puhutaan yli sataa kieltä, joista eräitä on käytetty maassamme jo
kauan ja jotka siten liittyvät maamme historiaan ja kulttuuriin. Toiset kielet puolestaan ovat tulleet Suomeen vasta viime vuosikymmeninä, mutta ne muodostavat osan tämän päivän kielellistä maisemaa maassamme. Ensimmäiseen ryhmään
kuuluu muun muassa karjalan kieli, jonka puhujamääristä on esitetty erilaisia arvioita ja jota kuitenkin käytetään pääasiassa Suomen rajojen ulkopuolella. Toiseen
ryhmään lukeutuvat ennen kaikkea maahanmuuttajien kielet.
Tässä kertomuksessa ei ole mahdollista käsitellä kaikkia Suomessa käytettäviä
kieliä. Aiemmin käsiteltyjen kansalliskielten, saamen kielten, viittomakielen ja
romanikielen lisäksi kertomuksessa käsitellään viidentoista viime vuoden aikana
Suomen suurimmiksi kieliryhmiksi kasvaneita kieliä: venäjää, viroa, englantia ja
somalia. Edellä mainittujen kieliryhmien lisäksi käsitellään kahta Suomessa kauan
käytettyä kieltä, tataaria ja jiddišiä.
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2.4.1 Venäjä
Venäjänkieliset ovat suomenkielisten ja ruotsinkielisten jälkeen Suomen suurin
kieliryhmä. Vuonna 2004 Suomessa asui 37 253 venäjää äidinkielenään puhuvaa
henkilöä. Venäjänkielisiä asuu kaikkialla Suomessa, suurin osa Uudellamaalla.
Vaikka venäjänkielisten määrä onkin kasvanut voimakkaimmin vasta viidentoista viime vuoden aikana, on venäjänkielisiä asunut Suomessa jo vuosisatojen ajan.
Suomen suuriruhtinaskuntaan liitettyjen alueiden venäläisväestön, autonomian aikana 1809–1917 Suomeen asettuneiden ja Venäjän vallankumouksen jälkeen Suomeen muuttaneiden venäläisten jälkeläisiä on Suomessa arviolta 3 000–5 000.92
Venäjänkielisten määrä Suomessa moninkertaistui 1990-luvulla paluumuutto-oikeuden saaneiden maahanmuuton myötä. Entisen Neuvostoliiton alueelta,
enimmäkseen Venäjältä ja Virosta, saapuneista henkilöistä noin 70 prosenttia
on tullut Suomeen paluumuuttajina. Suurin osa heistä on venäjänkielisiä. Suuren
ryhmän paluumuuttajista muodostavat inkerinsuomalaiset, joiden paluumuutto
käynnistyi vuonna 1990. Paluumuuttoon oikeutetuksi katsottiin henkilö, jonka
neljästä isovanhemmasta ainakin yksi on kansallisuudeltaan suomalainen. Vuonna 1996 ulkomaalaislakia muutettiin niin, että henkilö luetaan paluumuuttajaksi
vain, jos henkilö itse on suomalainen, tai jos vähintään kaksi hänen isovanhemmistaan tai yksi hänen vanhemmistaan on suomalainen. Vuodesta 2003 lähtien
entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevan suomalaistaustaisen henkilön, joka
hakee paluumuuton nojalla oleskelulupaa Suomessa, on osallistuttava lähtömaassa
järjestettyyn paluumuuttovalmennukseen ja esitettävä todistus suomen tai ruotsin kielen kokeen suorittamisesta. Etenkin vanhin inkerinsuomalaisten sukupolvi
samastuu suomalaisuuteen, nuorimmat puolestaan pitävät itseään usein venäläisinä tai virolaisina.93
Venäjänkielisiä on muuttanut Suomeen 1990-luvulla myös muista syistä kuin
paluumuuton takia. Osa venäjänkielisistä on saapunut Suomeen paluumuuttajien
puolisoina tai lapsina, osa puolestaan työn, opiskelun tai avioliiton takia. Suomessa on myös jonkin verran entisiä Neuvostoliiton kansalaisia, jotka eivät ole taustaltaan venäläisiä, virolaisia eivätkä suomalaisia, mutta joiden äidinkieli on venäjä.94
Venäjänkieliset eivät ole yhtenäinen ryhmä ja venäjänkielisten erilaisten taustojen vuoksi myös heidän olosuhteensa suomalaisessa yhteiskunnassa vaihtelevat. Osa venäjänkielisistä on asunut Suomessa jo pitkään ja he ovat usein täysin
kaksikielisiä: venäjän rinnalla he puhuvat suomea tai ruotsia. Samalla he haluavat
kuitenkin säilyttää äidinkielensä.95 Monet uusista maahanmuuttajista kohtaavat
vaikeuksia työllistymisessä muun muassa heikon suomen kielen taidon vuoksi. Venäjänkieliset kohtaavat monesti ennakkoluuloja, eivätkä halua julkisilla paikoilla
käyttää aina kieltään epämiellyttävien tilanteiden pelossa.96
Venäjänkielisen väestön viimeaikainen voimakas kasvu ja sen keskittyminen
erityisesti Etelä-Suomeen on lisännyt tarvetta venäjänkieliselle kulttuuri- ja harrastustoiminnalle. Suomen venäjänkielinen väestö on pyrkinyt tuomaan esiin yhteiskunnallisia tarpeitaan erityisesti kielellisen palvelun parantamiseksi. Heikko
suomen kielen taito ja vähäinen venäjänkielinen tiedonvälitys vaikeuttavat venäjänkielisen väestön asioimista viranomaisissa muun muassa työllisyys- ja koulutusasioissa. Venäjänkielisillä on tarve venäjänkielisille julkisten palveluiden verkkosivustoille.97
Helsingissä on toiminut Suomalais-venäläinen koulu vuodesta 1955 lähtien. Venäjän kielen käyttöä edistää Suomessa Venäjän maantieteellinen läheisyys. Venä-
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jän kielen ja kulttuurin tuntemusta arvostetaan Suomen työmarkkinoilla, ja noin
neljännes työllistyneistä venäjänkielisistä käyttääkin työssään säännöllisesti venäjää. Suomessa on myös venäjänkielistä tiedonvälitystä. Venäjän kielellä ilmestyy
useita lehtiä, esimerkiksi opetusministeriön tukema Spektr-lehti. Venäjänkieliset
ovat Suomen ainoa vähemmistökieliryhmä, jolla on oma kaupallinen radiokanava,
Radio Sputnik. Lisäksi Yleisradiossa, pääkaupunkiseudun Kansanradiossa sekä Turun Radio Robin Hoodissa on lähetyksiä venäjäksi.98

2.4.2 Viro
Viro on viidentoista viime vuoden aikana kasvanut Suomen neljänneksi suurimmaksi kieliryhmäksi. Vuoden 2004 lopussa Suomessa asui 13 784 äidinkieleltään
vironkielistä henkilöä. Virolaisia on muuttanut Suomeen työn, opiskelun ja avioitumisen takia. Maantieteellisestä läheisyydestä seuraa, että muuttoliike Suomen
ja Viron välillä on suurta, ja osa virolaisista asuu Suomessa vain tilapäisesti. Osa
viroa äidinkielenään puhuvista henkilöistä on inkerinsuomalaisia, heidän puolisojaan tai lapsiaan. Inkerinsuomalaisia on käsitelty venäjän kieltä koskevien kieliolojen yhteydessä.99
Viron kieli kuuluu suomen läheisimpiin sukukieliin, minkä johdosta virolaiset
oppivat suomea nopeasti. Jopa 85 prosenttia virolaisista arvioi puhuvansa suomea
hyvin tai erittäin hyvin, loputkin vähintään kohtalaisesti.100
Hyvän suomen kielen taidon ansiosta virolaiset ovat sijoittuneet
suomalaisille työmarkkinoille verrattain hyvin ja monet virolaiset
pystyvät hyödyntämään viron kieltä myös työssään 101

Monet virolaiset puhuvat viron ja suomen lisäksi myös venäjää.102 Virolaisten mukaan yleinen asenneilmapiiri virolaisia kohtaan on pääsääntöisesti hyvä.103
Vaikka virolaisten suomen kielen taito onkin yleensä hyvä, etenkin väliaikaisesti tai vain vähän aikaa Suomessa asuneilla virolaisilla on tarvetta omakielisille
viranomaisesitteille. Suomessa on suhteellisen vähän vironkielistä media- tai julkaisutoimintaa, ja vironkielisille aikakauslehdelle olisikin virolaisten mukaan suuri
tarve. Suomen Virolaisten Liitto ry on julkaissut Binokkel-nimistä lehteä vuodesta
2004 ja Suomen Tampereen Eesti Klubi on julkaissut Eesti Leht -nimistä lehteä
vuodesta 1997. Omakielistä radiotoimintaa ei virolaisilla ole.104

2.4.3 Englanti
Englannin kieli kuuluu Suomen puhutuimpien kielten joukkoon. Suomessa asui
vuoden 2004 lopussa 8 345 äidinkieleltään englanninkielistä henkilöä. Englanninkieliset eivät kuitenkaan muodosta yhtenäistä ryhmää, mikä voidaan osoittaa
englanninkielisten kansalaisuuksia tarkastelemalla. Suurimman ryhmän äidinkieleltään englanninkielisistä muodostavat Suomen kansalaiset: he ovat esimerkiksi
Suomen kansalaisuuden saaneita henkilöitä tai suomalais-brittiläisten avioliittojen lapsia. Seuraavaksi suurimmat ryhmät muodostavat Britannian, Yhdysvaltojen,
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Kanadan, Australian ja Irlannin kansalaiset. Englanninkielisten joukossa on myös
paljon Afrikan maiden kansalaisia, muun muassa Nigeriasta, Ghanasta ja Keniasta. Jonkin verran englanninkielisiä on lähtöisin myös Aasian maista.105
Muihin vähemmistökieliryhmiin verrattuna englannin asema on
poikkeuksellinen, sillä englantia käytetään Suomessa yhä enemmän
mediassa, talouselämässä ja tieteessä.

Myös merkittävä osa viranomaisista tiedottaa verkossa englanniksi ja julkaisee toiminnastaan englanninkielisiä esitteitä. Suomalaisissa kouluissa englanti on suosituin valinta vieraaksi kieleksi, ja kaiken kaikkiaan 66 prosenttia suomalaisista
katsoo osaavansa ainakin hieman englantia.106 Englanninkieliset tulevatkin hyvin
toimeen äidinkielellään Suomessa. Hyvällä englannilla saattaa saada joskus jopa
parempaa palvelua kuin heikolla suomella tai ruotsilla.107
Suomessa on toiminut englanninkielinen The English School vuodesta 1945.
Englanninkielisillä on Suomessa myös omaa mediatoimintaa. Suomessa julkaistaan englanninkielistä monikulttuurisuus- ja maahanmuuttoasioihin keskittyvää
Six Degrees -ilmaisjakelulehteä, jota on saatavilla pääkaupunkiseudulla sekä muissa Suomen suurimmissa kaupungeissa. Useissa aikakaus- ja sanomalehdissä on
tiivistelmiä englanniksi. Muun muassa Yleisradiolla, Lähiradiolla ja Turun Radio
Robin Hoodilla on radio-ohjelmia englanniksi. Suomen tapahtumia on mahdollista
seurata englanniksi muun muassa Yleisradion, Helsingin Sanomien sekä ulkoministeriön NewsRoom Finland -uutispalvelujen kautta.

2.4.4 Somali
Afroaasialaisiin kieliin kuuluva somalin kieli on maassamme nuori kieli, sillä ensimmäiset somalit saapuivat Suomeen vasta 1990-luvun alussa. Vuonna 2004 Suomessa asui 8 096 äidinkieleltään somalinkielistä henkilöä, joista suurin osa Uudellamaalla. Ensimmäiset somalit tulivat Suomeen pakolaisina, mutta myöhemmin
somaliväestö on kasvanut muun muassa perheitä yhdistettäessä. Lähes puolet
Suomen somalinkielisestä väestönosasta on alle 15-vuotiaita.108
Somali on Suomen somaleille ensisijainen kotikieli. Lähes kaikki somalit puhuvat
kotonaan somalia, monet ainoana kotona käytettynä kielenä.109 Somalin kieli sai
virallisesti kirjoitetun muotonsa vasta vuonna 1972, ja somalikulttuurissa suullisella perinteellä onkin hyvin vahva merkitys. Somalien keskuudessa esiintyy jonkin verran lukutaidottomuutta, joka yhdistettynä tottumukseen käyttää ennemmin puhuttua kuin kirjoitettua tietoa, on vaikeuttanut ympäröivän yhteiskunnan
ja somaliyhteisön välistä tiedonkulkua.110
Somalit ylläpitävät somalin kieltä Suomessa monin tavoin. Keskeisessä asemassa
ovat keskinäiset tapaamiset, yhteydenpito muualla asuviin sukulaisiin, moskeijat,
yhdistykset ja verkkosivustot. Somaleilla on Suomessa myös omakielistä mediatoimintaa. Suomi-Somalia -seura on julkaissut Koor-lehteä vuodesta 1987, Somaliland Seura Golis-aikakauslehteä vuodesta 1993 ja Suomen Somaliliitto Midminolehteä vuodesta 1999. Lehdissä on kirjoituksia somalin lisäksi myös suomeksi ja
englanniksi. Pääkaupunkiseudulla Lähiradiossa toimii kaksi somalien keskuudessa
hyvin suosittua somalinkielistä radio-ohjelmaa. Monilla viranomaisilla on ainakin
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joitakin somalinkielisiä esitteitä. Somalinkielisen väestön mukaan somalinkieliselle tiedolle on kuitenkin yhä tarvetta. Esimerkiksi tietoa peruskoulun opetuksesta
ja sen sisällöstä kaivattaisiin somalin kielellä, jotta vanhemmat kykenisivät auttamaan lapsiaan kouluopinnoissa.111

2.4.5 Tataari
Tataari on yksi Suomen vanhimmista vähemmistökielistä. Pohjoisiin turkkilaisiin
kieliin kuuluvaa tataarin kieltä käyttävät tataarit, jotka ovat peräisin Venäjältä,
Nižni Novgorodin alueelta. Ensimmäiset tataarit asettuivat maahamme jo Venäjän
sotaväen mukana vuosien 1808–09 sodan jälkeen. Suurin osa Suomen tataareista on kuitenkin niiden tataarien jälkeläisiä, jotka muuttivat Suomeen Venäjältä
1800-luvun jälkipuoliskolla ja 1900-luvun alussa. Suomessa asuu nykyisin arviolta
800 tataaria, joista valtaosa pääkaupunkiseudulla.112
Tataarit ovat Suomessa asuessaan kyenneet säilyttämään kielensä
ja kulttuurinsa erityispiirteet. Omaa kieltä, uskontoa ja kulttuuria
ylläpidetään aktiivisin toimenpitein.

Turkkilaisen kansakoulun lopetettua toimintansa Helsingissä vuonna 1969 tataarit ovat pyrkineet varmistamaan kielensä säilymisen Suomen Islam-seurakunnan järjestämällä opetuksella, päiväkerhotoiminnalla ja leireillä. Suomessa toimii
kulttuuriyhdistys Finlandiya Türkleri Birligí, joka järjestää tapahtumia tataarin
kielellä. Tataarin kirjallista käyttöä on pidetty yllä tataarinkielisiä kirjoja ja lehtiä
julkaisemalla.113
Tataarin kieli on käytössä perheissä kotikielenä sekä yhteisön parissa juhlissa
ja uskonnollisissa toimituksissa. Noin 75 prosenttia tataareista arvioi puhuvansa tataaria erittäin hyvin tai melko hyvin. Tataarikielen kirjoitus- ja lukutaito on
säilynyt heikommin kuin suullinen taito, ja vanhemmat tataarit puhuvat tataaria
nuorempia paremmin. Suomen tai ruotsin kieli on käytössä muilla elämänaloilla,
kodin ja oman yhteisön ulkopuolella. Tataarin kieltä koskeva haaste on kielen välittäminen tuleville sukupolville etenkin niissä perheissä, joissa toinen vanhemmista ei ole äidinkieleltään tataari.114

2.4.6 Jiddiš
Jiddiš kuuluu Suomen vanhimpien, mutta samalla myös pienimpien kieliryhmien
joukkoon.
Jiddiš tuli Suomeen 1800-luvulla Venäjän armeijan juutalaisten sotilaiden mukana, joista suurin osa puhui äidinkielenään jiddišiä. Jiddišin aseman Suomen juutalaisyhteisön virallisena kielenä korvasi kuitenkin ensin ruotsin ja myöhemmin
suomen kieli. Suurin osa Suomen juutalaisista on joko suomen- tai ruotsinkielisiä.
Vanhempien juutalaisten parissa on eniten ruotsinkielisiä tai kaksikielisiä henkilöitä, nuoremmat juutalaiset ovat puolestaan enimmäkseen suomenkielisiä.115
Jiddišiä puhuu nykyisin arviolta 200 henkilöä. Jiddišiä äidinkielenään puhuvien määrä on kuitenkin vähenemässä, sillä lähes kaikki jiddišiä sujuvasti puhuvat
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henkilöt kuuluvat juutalaisyhteisön iäkkäimpiin jäseniin. Suhtautuminen jiddišiin
vaihtelee juutalaisyhteisön sisällä, ja etenkin nuorten tiedot kielestä ovat usein
vähäiset. Monille juutalaisille jiddiš on kuitenkin tärkeä tunnekieli, jonka laajasta
kirjallisuusperinteestä ollaan tietoisia.116
Kiinnostus jiddišiä kohtaan on lisääntynyt viime vuosina osittain kielen saaman
kansainvälisen huomion ansiosta. Helsingin juutalaisessa seurakunnassa käynnistyi vuonna 2000 jiddišinkielinen Idishe vort -kerhotoiminta, joka on vuodesta 2004
saanut Opetushallituksen tukea. Kerhossa toimii jiddišinkielinen opetusryhmä,
kirjallisuusryhmä ja keskustelupiiri. Myös Helsingin juutalaisen seurakunnan julkaisemassa Hakehila-lehdessä on jiddišinkielinen palsta. Helsingin juutalaisessa
koulussa jiddiš on käytössä laulujen muodossa. Helsingin yliopistossa on aloitettu jiddišin opetus vuonna 2000. Juutalaisyhteisön sisällä on suunnitteilla etenkin
nuorille suunnattua jiddišinkielistä toimintaa.117

30

3

Kielelliset oikeudet – lainsäädäntö
ja sen toteutuminen
Edellisessä luvussa on käsitelty Suomen kielioloja kuvaamalla niin kansalliskieliä
kuin muitakin kieliä käyttävien henkilöiden ja ryhmien elämää ja kielellisiä olosuhteita. Tässä luvussa käsitellään kieliä koskevaa lainsäädäntöä ja sen toteutumista.
Ensin käsitellään kansalliskieliä koskevia keskeisiä lainsäädännöllisiä perusteita:
perustuslakia, kielilakia, julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta
annettua lakia ja muutamia muita lakeja. Tämän jälkeen käsitellään kansalliskieliä koskevan lainsäädännön soveltamista ja kielellisten oikeuksien toteutumista
eräillä keskeisillä yhteiskunnan aloilla, kuten sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä
opetus- ja sivistystoimessa. Luvussa kuvataan uuden kielilainsäädännön voimaantulon jälkeen havaittavia muutoksia ja kehityspiirteitä yhteiskunnassamme. Sitten
tarkastellaan aloja, joista ei ole annettu nimenomaisia kielisäännöksiä, mutta joilla
ihmisillä on kielellisiä tarpeita, esimerkiksi työelämää. Lopuksi kuvataan muita
kuin kansalliskieliä koskevaa lainsäädäntöä ja sen toteutumista.

3.1

Lainsäädännölliset lähtökohdat ja reunaehdot

3.1.1 Perustuslaki kielellisten oikeuksien perustana
Kielellisiä oikeuksia koskeva perussäännös sisältyy Suomen perustuslain 17 §:ään.
Säännöstä täydentää perustuslain 6 §:n yleinen syrjintäkielto, jossa kieli on erikseen mainittuna.
Perustuslain 17 §:n 1 momentissa todetaan suomen ja ruotsin asema maan kansalliskielinä. Säännöksen 2 momentissa vahvistetaan jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimissa ja viranomaisissa omaa kieltään, jos tämä kieli on suomi tai ruotsi.
Oikeudesta on tarkemmin säädettävä lailla. Oikeus suomen tai ruotsin käyttämiseen koskee myös ulkomaalaisia. Momentissa säädetään julkisen vallan velvollisuudesta huolehtia maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja
yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan.
Perustuslain 17 §:n 3 momentissa säädetään muiden ryhmien oikeudesta ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Tämä oikeus koskee kaikkia ryhmiä,
vaikka momentin ensimmäisessä virkkeessä on erikseen mainittu vain saamelaiset
ja romanit. Momentin toisen ja kolmannen virkkeen mukaan saamelaisten oikeudesta käyttää viranomaisissa saamen kieltä sekä viittomakielisten ja vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeuksista säädetään erikseen muualla lainsäädännössä.
Perustuslaissa määritetään kielilainsäädännön yleiset puitteet, joita lait ja asetukset täsmentävät. Kieleen tavalla tai toisella liittyviä säännöksiä on lukuisissa
säädöksissä. Suomen ja ruotsin kielen osalta keskeisimmät näistä ovat kielilaki ja
laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta. Saamen kielen osalta
keskeinen säädös on saamen kielilaki. Lainsäädännöllä luodaan edellytykset sille,
että perustuslaissa säädetty oikeus käyttää omaa kieltä tuomioistuimissa ja viranomaisissa voi toteutua käytännössä.
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3.1.2 Suomea sitovat, kieliä koskevat kansainväliset velvoitteet
Suomi on osapuolena useissa kielellisiä oikeuksia koskevissa valtiosopimuksissa.118 Kielellisiä oikeuksia koskevien valtiosopimusten soveltamisala ja sisältö
vaihtelevat suuresti. Ne ovat joko kahdenvälisiä, pohjoismaisia tai laajemmin kansainvälisiä. Sopimukset sitovat esimerkiksi Euroopan neuvoston tai Yhdistyneiden Kansakuntien jäseniä. Eräissä sopimuksissa nimenomaan kieli on etusijalla,
toisissa kysymys on ensisijaisesti ihmisoikeuksista, rotusyrjinnän estämisestä tai
vähemmistöjen kulttuurisista oikeuksista. Moniin sopimuksiin sisältyy yksilöityjä
oikeuksia, joihin voidaan vedota oikeudenkäynneissä tai hallintoasioissa. Tällainen
on esimerkiksi niin sanottu pohjoismainen kielisopimus. Toisaalta sopimuksilla on
yleisempi tavoite: niillä turvataan kielivähemmistöjen tai kansanryhmien asema ja
edistetään vähemmistökielten käyttöä. Esimerkiksi Euroopan neuvoston vähemmistökielisopimuksessa tämä tavoite on ilmaistu selkeästi.
Perustuslaki ja muu lainsäädäntö sisältävät säännökset, jotka vastaavat Suomea
sitovien kansainvälisten sopimusten velvoitteita. Eräissä sopimuksissa on sovittu
kansainvälisestä valvontajärjestelmästä, joka muun muassa edellyttää jäsenmailta
kieliä koskevaa raportointia. Tällainen on esimerkiksi Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen valvonta. Jäsenmaiden raporttien perusteella sopimusten valvontaelimet voivat tehdä päätelmiä
ja antaa suosituksia. Suomi raportoikin säännöllisesti näille valvontaelimille. Näin
Suomen lainsäädännössä turvatut kielelliset oikeudet ovat kotimaisen laillisuusvalvonnan ohessa kansainvälisen tarkkailun kohteena.
Euroopan unionissa on omaksuttu kielten tasa-arvo. Unionin monikielisyys tukee jäsenvaltioiden kansallisten kielten asemaa. Unionissa korostetaan myös yksilön kielellisiä oikeuksia. Jokainen unionin kansalainen voi esimerkiksi kirjoittaa
unionin toimielimille millä tahansa unionin virallisella kielellä ja saada vastauksen
tällä kielellä. Yksilön kielelliset oikeudet saattavat myös tulla esille Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa esimerkiksi työsyrjinnän yhteydessä.

3.2

Kansalliskieliä koskeva lainsäädäntö ja kielellisten
oikeuksien toteutuminen

3.2.1 Kansalliskieliä koskeva lainsäädäntö
3.2.1.1 Yleislait
Kielilaki korvasi vuodelta 1922 peräisin olevan samannimisen lain. Kielilain tarkoituksena on täsmentää perustuslaissa turvattuja, suomen ja ruotsin kieltä koskevia, kielellisiä oikeuksia sekä selventää viranomaisten velvollisuuksia näiden oikeuksien toteuttamiseksi. Kielilaissa korostuu kansalliskielten tasa-arvoinen asema
ja viranomaisnäkökulman sijasta yksilönäkökulma. Uuden lain tarkoituksena on
muun muassa nykyaikaistaa lainsäädäntöä siten, että se vastaisi tämän päivän tarpeita, joita ovat esimerkiksi aiempaa monipuolisempi viranomaisten viestintä sekä
kansalaisten ja viranomaisten kirjeenvaihdon sijasta lisääntyneet suulliset yhteydenotot viranomaisiin.
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Kielilailla pyritään muun muassa edistämään kansalaisten ja päättäjien
sitoutumista omaan maahan ja omiin kieliin myös nykyisessä
kansainvälisessä maailmassa. Lailla ei kuitenkaan säädetty uusia
oikeuksia tai äidinkielen aseman muuttamista.

Tavoitteena on, että virallisen Suomen kaksikielisyys näkyisi ja toimisi ja että
kansalainen voisi elää ja toimia suomen tai ruotsin kielellä. Keskeinen uudistus
suhteessa vanhaan lakiin on viranomaisten velvoite toimia oma-aloitteisesti kielellisten oikeuksien toteuttamiseksi siten, ettei kansalaisten tarvitsisi itse vedota
oikeuksiinsa. Samalla laki on pyritty muotoilemaan joustavaksi siten, että kielelliset oikeudet voidaan toteuttaa viranomaisten toiminnan laadusta riippuen eri
käytännön ratkaisuja käyttäen.
Kielilaissa säädetään yksityiskohtaisesti suomen ja ruotsin kielen asemasta
lainsäädännössä, lainkäytössä ja hallinnossa. Laki koskee myös tilanteita, joissa
julkisia hallinto- tai palvelutehtäviä on annettu viranomaisilta yksityisten palveluntuottajien hoidettaviksi.
Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain tarkoituksena on varmistaa, että viranomaiset suoriutuvat kielilain ja erityislainsäädännön
mukaisista velvollisuuksistaan. Laki koskee siis valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen henkilöstöä ja siinä korostuvat työnantajan velvollisuudet kansalaisten
kielellisten oikeuksien toteuttamiseksi.
Lain lähtökohtana on, että julkisia tehtäviä hoitavilla henkilöillä tulisi olla kunkin viran tai tehtävän edellyttämä, riittävä kielitaito. Tällä tarkoitetaan tehtävästä
riippuen suomen, ruotsin ja muidenkin kielten taitoa.
Laki ei edellytä, että jokaisella virkamiehellä tulisi olla samantasoinen
ja yhtä laaja kielitaito. Pääasia on, että kussakin virastossa on riittävä
suomen ja ruotsin kielen taito työtehtävien suorittamiseksi.

Tehtävien jako eri kieliä hallitsevien virkamiesten kesken on näin ollen yksi mahdollinen tapa huolehtia kielellisten oikeuksien toteutumisesta.119 Viranomainen
voi varmistautua siitä, että sen henkilöstöllä on tehtävien edellyttämä kielitaito
säätämällä kielitaitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia. Vaikkei tällaisia vaatimuksia
olisikaan asetettu, on työnantajan aina ennen viran haettavaksi julistamista määriteltävä virassa tosiasiallisesti tarvittava ja tästä syystä eduksi luettava kielitaito.
Työnantajan on myös ennen palvelukseen ottamista varmistauduttava siitä, että
virkaan nimitettävällä on tehtävien edellyttämä kielitaito. Työnantajan on myös
lain mukaan huolehdittava henkilöstön kielitaidon ylläpidosta.
Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettua lakia, jossa
myös säädetään valtionhallinnon kielitutkinnoista, täydentää suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettu valtioneuvoston asetus. Asetuksessa
säädetään yksityiskohtaisemmin kielitutkinnoista ja eri tavoista osoittaa kielitaito.
Kieliä koskevista keskeisiä yleislaeista voidaan myös mainita yhdenvertaisuuslaki,
jonka tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä
tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa. Yhdenvertaisuuslaki kieltää
syrjinnän nimenomaan muun muassa kielen perusteella.
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Koko julkishallintoa säätelevän hallintolain mukaan viranomaisen on huolehdittava tulkitsemisesta ja kääntämisestä siten, että hallinnon asiakas ymmärtää hallinnossa käsiteltävän asian. Suomen ja ruotsin kielen osalta hallintolaissa viitataan
kielilakiin. Hallintolaissa täsmennettyjen hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti viranomaisen on myös käytettävä asiallista ja ymmärrettävää kieltä. Valtion ja
kaksikielisten kuntien hallinnossa tämä kielen laatuvaatimus merkitsee yhtä lailla
suomen kuin ruotsin kieltä, ja tarpeen mukaan muitakin kieliä.

3.2.1.2 Erityislainsäädäntö
Yleislainsäädäntöä täydentävät lukuisat suomen ja ruotsin kieltä koskevat säännökset eri aloja koskevissa laeissa.120
Keskeisistä kielisäännöksistä voidaan mainita muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon lait: kunnan ja kuntayhtymän velvollisuudesta järjestää terveys- ja sosiaalihuollon palveluita suomen ja ruotsin kielellä säädetään kansanterveyslaissa,
erikoissairaanhoitolaissa ja sosiaalihuoltolaissa. Potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeudesta saada hoitoa ja palvelua suomen tai ruotsin kielellä, ja mahdollisuuksien mukaan muillakin kielillä, säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista
annetussa laissa sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa
laissa. Lasten oikeudesta päivähoitoon suomen, ruotsin tai saamen kielellä säädetään myös sosiaalihuollon alaan kuuluvassa, lasten päivähoidosta annetussa laissa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon alan kieltä koskevia säännöksiä käsitellään osiossa
3.2.2.2.
Jokaisen oikeudesta käyttää suomea tai ruotsia tuomioistuimissa säädetään kielilaissa. Lainkäyttöä koskevaan lainsäädäntöön sisältyy muitakin kieliä kuin suomea
ja ruotsia koskevat säännökset tulkkauksesta ja käännöksestä sekä näistä aiheutuvien kustannusten jakautumisesta. Oikeudesta käyttää suomea tai ruotsia tai
muita kieliä esitutkinnassa säädetään yksityiskohtaisemmin esitutkintalaissa. Oikeuslaitosta koskevia kielellisiä säännöksiä käsitellään osiossa 3.2.3.
Peruskoulun, lukion, ammatillisen ja yliopistotason opetuksen kielestä samoin
kuin valinnaisena tai pakollisena opetettavista kielistä säädetään koulutusta koskevassa lainsäädännössä. Opetuskieltä ja kieltenopetusta koskevia säännöksiä käsitellään osiossa 3.2.2.3.

3.2.1.3 Seuranta ja laillisuusvalvonta
Jokainen viranomainen on kielilain 36 §:n 1 momentin mukaan velvollinen itse valvomaan lain noudattamista omalla toimialallaan. Tarkoituksena on, että suurin osa
viranomaisten toiminnassa ilmenevistä kielilainsäädännön soveltamisongelmista
ratkeaisi tämän valvonnan myötä.
Oikeusministeriön tehtävänä on kielilain 36 §:n 2 momentin mukaan seurata
kansalliskieliä koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa ja soveltamista. Oikeusministeriö ei esimerkiksi asiamiehen tavoin puutu yksittäisiin tapauksiin.
Oikeusministeriön virkamiehet ovat kouluttaneet ja tiedottaneet kielilaista ja sen
sisältämistä kansalaisten oikeuksista ja viranomaisten velvollisuuksista. Vuosina
2003–2005 ministeriö on kouluttanut valtion- ja kunnallishallinnon virkamiehiä
yli sadassa koulutustilaisuudessa eri puolilla maata.
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Oikeusministeriö avasi yleisölle vuonna 2003 kielilakia koskevat verkkosivut, joiden tarkoituksena on antaa perustietoa lainsäädännöstä ja vastata usein kysyttyihin kysymyksiin. Kielilain ja siihen liittyvän lainsäädännön valmisteluasiakirjat
kerättiin lähinnä viranomaisten käyttöä varten eripainokseen.121 Kielilakia koskeva tieto on saatavilla sekä suomen että ruotsin kielellä.
Oikeusministeriön tehtävänä on antaa suosituksia kansalliskieliä koskevaan
lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä sekä tehdä aloitteita ja ryhtyä muihin toimenpiteisiin havaitsemiensa epäkohtien korjaamiseksi. Ministeriö on esimerkiksi
antanut suosituksen kielitaidon huomioon ottamisesta työhönotossa122, minkä ansiosta kielitaitoa koskevien kelpoisuusvaatimusten erittely viranomaisten työpaikkailmoituksissa on parantunut. Oikeusministeriön kielilain seurantaa koskeva toiminta vaikuttaa vakiinnuttaneen asemansa. Muiden ministeriöiden ja virastojen
virkamiehet, samoin kuin kansalaiset, ottavat aktiivisesti yhteyttä oikeusministeriön kielilainsäädännön asiantuntijoihin saadakseen lausuntoja lainsäädännön
sisällöstä ja opastusta sen soveltamisessa.
Valtioneuvoston asettama kieliasiain neuvottelukunta avustaa oikeusministeriötä sen tehtävissä.123 Neuvottelukunta on eri alojen asiantuntemusta edustava valmisteluelin, jossa kieliä ja kielilainsäädäntöä koskevia laajoja kysymyksiä voidaan
käsitellä ja valmistella. Neuvottelukunta avustaa oikeusministeriötä muun muassa
kielilainsäädännön soveltamista koskevan kertomuksen valmistelussa.
Ylimmät laillisuusvalvojat, eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri, valvovat muiden perusoikeuksien ohella myös kielellisten perusoikeuksien toteutumista. Virkamiesten toiminnan laillisuuden valvontaan kuuluu muun
muassa sen valvominen, että virkamiehet noudattavat kielellisiä velvollisuuksiaan.
Kielilain voimaantulon jälkeen vuosina 2004–2005 oikeusasiamiehelle saapui noin
60 ja oikeuskanslerille 9 kansalliskieliä koskevaksi luokiteltua kantelua.

3.2.2 Kielellisten oikeuksien toteutuminen julkishallinnossa
Kielilaki korostaa yksilön oikeuksien toteutumista käytännössä, asioitaessa viranomaisten ja muiden julkista tehtävää hoitavien tahojen kanssa sekä yleisölle suunnattavassa tiedotuksessa.
Tähän mennessä ei ole tehty kattavia selvityksiä siitä, miten viranomaiset ovat
käytännössä toteuttaneet kansalaisten kielellisiä oikeuksia. Kielellisiä palveluja ei
ole esimerkiksi arvioitu lääneittäin tehdyissä kuntien peruspalveluja koskevissa
arvioinneissa.124 Niitä ei myöskään selvitetty vuonna 2005 valmistuneessa monivuotisessa kuntatutkimusohjelmassa.125
Tällä hetkellä puuttuu säännöllinen seuranta kansalaisten kokemuksista kielellisten palveluiden toimivuudesta viranomaisissa. Kansalaisten tyytyväisyyttä julkisiin palveluihin on selvitetty kyselyillä, ja joissakin näistä on myös ollut kielellisiä
palveluja koskevia kysymyksiä.126 Yhdessätoista kaksikielisessä kunnassa vuonna
2004 tehty asukaskysely sekä äskettäin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä tehty omakielisiä palveluja selvittänyt tutkimus lienevät laajimmat käyttäjänäkökulmasta tehdyt tutkimukset.127
Ennen kaikkea yksittäisten viranomaisten tekemät monet selvitykset
ja kartoitukset ovat tähän mennessä toimineet malleina ja tarjonneet
käytännön välineitä erilaisille kielellisille ratkaisuille. 128
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3.2.2.1 Kielelliset oikeudet valtion ja kuntien hallinnossa
Ministeriöiden ja muiden kaksikielisten valtion viranomaisten on oltava valmiita käsittelemään asioita sekä suomen että ruotsin kielellä. Monet viranomaiset ovatkin
päämäärätietoisesti kirjanneet kielelliset palvelut toimintastrategioihinsa, tulossopimuksiinsa ja muihin toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin.
Kaksikielisten kuntien ja kuntayhtymien johto sekä asiakkaita usein palvelevat työntekijät tuntevat yleensä organisaation velvollisuuden järjestää ja tarjota
palvelua kunnan tai kuntayhtymän molemmilla kielillä. Sitä vastoin esimerkiksi
kaksikieliset virastot, joissa suoria asiakaskontakteja on sattumanvaraisesti, eivät
aina ole yhtä selvästi sisäistäneet velvollisuutta palvella sekä suomen että ruotsin
kielellä.
Valtion viranomaiset ja kaksikieliset kunnat tarjoavat tavallisesti palvelua rinnakkain suomen ja ruotsin kielellä. Osa viranomaisista on kuitenkin perustanut erityisiä
yksikielisiä osastoja tai yksikköjä omiin organisaatioihinsa.129 Kysymys erillisten
yksikielisten yksiköiden perustamisesta on viime aikoina tullut ajankohtaiseksi
muun muassa terveydenhuollossa Keski-Uudenmaan kaksikielisissä kunnissa.
Uuden kielilainsäädännön myötä viranomaiset ja järjestöt ovat yhteisprojektien
avulla selvittäneet muun muassa kielellistä tilannettaan.130 Kielellisten palvelujen
kehittämiseksi on lisäksi perustettu verkostoja ja työryhmiä131 Oikeusministeriö
on antanut kielilainsäädännön soveltamista koskevia suosituksia ja järjestänyt
siihen liittyvää koulutusta ja tiedotusta. Monet ministeriöt ovat antaneet ohjeita
kielellisten oikeuksien huomioon ottamisesta omalla hallinnonalallaan. Suomen
Kuntaliitto on opastanut kuntia ja järjestänyt niille kielilainsäädäntöä koskevaa
tiedotusta.132 Osa kunnista on tehnyt kielisitoumuksia ja kielellisiä palveluita koskevia toimenpide-ehdotuksia ja päätöksiä.133 Muutamissa suurissa kunnissa kielisääntö on uudistettu. Useimmat kunnat eivät tiettävästi ole laatineet erityistä kielisääntöä tai ottaneet kieltä koskevia määräyksiä hallintosääntöön, vaan jättäneet
mahdollisia kielimääräyksiä koskevan päätösvallan kunnan eri toimielimille.

Lainsäädännössä ja tiedottamisessa käytettävät kielet
Kansalaisilla on oikeus ministeriöiden, valtion komiteoiden, toimikuntien, työryhmien tai vastaavien toimielinten julkaisuihin. Lain mukaan säädösehdotuksia ja
mietintöjä sisältäviin suomenkielisiin julkaisuihin on aina sisällytettävä ruotsinkielinen tiivistelmä ja säädösehdotuksen ruotsinkielinen teksti. Oikeusministeriön
selvitys osoitti kuitenkin, että ministeriöiden julkaisuista vain joka viides sisälsi
ruotsinkielisen yhteenvedon sekä ruotsinkielisen säädösehdotuksen tekstin.134

Kaksikielisten viranomaisten on yleisölle suunnatussa tiedottamisessa
käytettävä suomen ja ruotsin kieltä siten, että koko väestön tiedonsaantitarpeesta huolehditaan, vaikka kaikkea ei tarvitse julkaista samassa
laajuudessa molemmilla kielillä.

Vuonna 2004 useimmat ministeriöt julkaisivat vuosi- tai toimintakertomuksensa
joko kokonaan molemmilla kielillä tai suomeksi siten, että kertomus sisälsi ruotsinkielisen yhteenvedon. Kuitenkin joka neljäs ministeriö julkaisi ainoastaan suo36

menkielisen kertomuksen. Vuonna 2003, kun kielilaki ei vielä ollut tullut voimaan,
julkaisivat ministeriöt keskimäärin noin 40 prosenttia lehdistötiedotteistaan myös
ruotsiksi, kun vastaava luku vuonna 2005 oli 55 prosenttia. Vuosina 2003–2005
oli eri ministeriöiden välillä kuitenkin suuria eroja: eräät ministeriöt julkaisivat 95
prosenttia lehdistötiedotteistaan molemmilla kielillä, kun puolestaan toiset ministeriöt julkaisivat ainoastaan vajaat 30 prosenttia tiedotteistaan ruotsiksi.135
Yksilön hengen, terveyden ja turvallisuuden sekä omaisuuden ja ympäristön kannalta
oleellinen tieto on annettava koko maassa molemmilla kansalliskielillä. Tämä koskee
muun muassa väestön keskuudessa mahdollisesti pelkoa herättäviä tapahtumia.
Vuoden 2001 pernaruttoepäily ja SARS-epidemian uhka vuonna 2003 ovat esimerkkejä tilanteista, joissa suuren yleisön on saatava samanaikaisesti tietoa sekä
suomeksi että ruotsiksi. Joulukuussa 2004 tapahtuneen Aasian hyökyaaltokatastroﬁn jälkeen tiedonkulku ei heti toiminut, vaan esimerkiksi ruotsinkielinen tieto
annettiin ensimmäisten päivien aikana suomenkielistä myöhemmin. Viranomaiset ovat kuitenkin sen jälkeen parantaneet tiedotusvalmiuttaan sekä suomen että
ruotsin kielellä.136
Syksyllä 2005 oli kaksikielisillä kunnilla, muutamaa harvaa poikkeusta lukuun
ottamatta, verkkosivuillaan yleisölle tarkoitettua tietoa sekä suomen että ruotsin
kielellä. Tietoa oli yleensä yhtä paljon molemmilla kielillä.137 Myös kaikilla ministeriöillä ja useimmilla valtion virastoilla on verkkosivuillaan tärkeää perustietoa,
esimerkiksi virkamiesten yhteystiedot, aakkosellinen asiahakemisto ja tietoa ajankohtaisista asioista sekä suomen että ruotsin kielellä. Taustamateriaalia on sen
sijaan usein ainoastaan suomen kielellä, mutta tästä on kuitenkin joskus tehty
ruotsinkielinen tiivistelmä, ja annettu ruotsinkieliset yhteystiedot.
Kaksikielisen viranomaisen ilmoitukset ja kuulutukset yleisölle tulee antaa suomen ja ruotsin kielellä. Viranomaiset päättävät itse mitä tietokanavia ne käyttävät, mutta lähtökohtana ei saisi olla se, että ruotsinkieliset lukevat suomenkielisiä
lehtiä tai päinvastoin. Viranomaiset ovat muun muassa joissakin tapauksissa suomenkielisessä ilmoituksessaan ainoastaan maininneet, että vastaava ruotsinkielinen ilmoitus on luettavissa viranomaisen verkkosivuilla.
Viranomaisten tulee ilmoittaa vapaista työpaikoista niin, että ilmoitus tavoittaa
sekä suomenkieliset että ruotsinkieliset lukijat. Ilmoitukset avoinna olevista työpaikoista on julkaistava yhtä aikaa molemmilla kielillä esimerkiksi päivälehdessä tai
viranomaisten verkkosivuilla. Usein työpaikkailmoitukset julkaistaan kuitenkin
vain suomen kielellä, vaikka ne tulisi julkaista molemmilla kielillä, jos työtehtävä
edellyttää molempien kielten taitoa. Kelpoisuusvaatimuksia, samoin kuin tehtävän käytännössä edellyttämää kielitaitoa, koskeva tieto on kuitenkin usein puutteellista tai virheellistä sekä suomen- että ruotsinkielissä ilmoituksissa. Paikanhakijan voi olla vaikea ymmärtää kielitaitovaatimuksia, jotka on ilmaistu esimerkiksi
seuraavasti: kielitaitovaatimukset käyvät ilmi kielilaista.138

Asiakirjan kieli sekä kokous- ja asiointikieli
Asiakkaalla on oikeus saada kaksikielisen viranomaisen häntä koskeva päätös ja muut
häntä koskevat asiakirjat omalla kielellään, toisin sanoen kielellä, jolla hän on antanut tietoja tai jättänyt hakemuksen. Oikeusministeriön tietoon tulleiden ja viestimissä käsiteltyjen tapausten perusteella voi päätellä, että esimerkiksi verokortteja,
verotuspäätöksiä, ulosmittausta koskevia ilmoituksia ja poliisin kuulustelupöytäkirjoja ei aina laadita asiakkaan kielellä. Lisäksi asiakasta on eräissä tapauksissa
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suositeltu laatimaan hakemus tai täyttämään lomake suomeksi, jotta voidaan varmistaa päätöksen antaminen kohtuullisessa ajassa.139 Asiakirjojen kieltä koskevat
ongelmat koskevat yleensä ruotsin kieltä.
Viranomaisten lomakkeet ovat joko kaksikielisiä tai erikseen suomen ja ruotsin
kielellä. Oikeusministeriön havaintojen mukaan ruotsinkielisiä lomakkeita ei kuitenkaan aina ole esillä. Jos asiakas ei erikseen pyydä ruotsinkielistä lomaketta, on
mahdollista, että hän jättää suomenkielisen hakemuksen, vaikka mieluiten laatisi
hakemuksensa ruotsin kielellä. Sähköisen viestinnän lisääntymisen ansiosta monilla viranomaisilla on nykyään verkkosivuillaan tietoa eri asioista ja niiden vireille
saattamisesta sekä tarvittavat lomakkeet suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi viranomaisilla on yhteisiä verkkosivustoja, niin kutsuttuja portaaleja, joilla on tietoa ja lomakkeita eri tarkoituksia varten sekä suomen että ruotsin kielellä.140
Valtioneuvoston ja valtion komitean, toimikunnan, työryhmän ja vastaavan toimielimen jäsenellä, samoin kuin kaksikielisen kunnan toimielimen jäsenellä, on
oikeus käyttää suomea tai ruotsia kokouksessa sekä pöytäkirjaan tai mietintöön liitettävässä kirjallisessa lausunnossa tai mielipiteessä. Tätä osaa lainsäädännöstä ei kuitenkaan aina sovelleta, vaan käytännössä esimerkiksi valtion työryhmissä käytetään
yleensä vain suomea, vaikka molempien kielien käyttäminen olisi mahdollista. Sen
sijaan kaksikielisissä kunnissa, joissa enemmistön kieli on ruotsi, kunnallisten toimielinten jäsenet käyttävät yleensä omaa kieltään kokouksissa. Kokouksissa käytettävää kieltä koskeva käytäntö kuitenkin vaihtelee kunnittain ja lautakunnittain.
Kunnissa, joissa ruotsi on vähemmistön kielenä, on tullut tavallisemmaksi, että
ruotsinkieliset jäsenet luopuvat oikeudestaan käyttää omaa kieltään kaksikielisessä toimielimessä.141
En jaksa enää pitää kiinni kielellisistä oikeuksistani, koska seurauksena
on, että joudun itse tulkkaamaan sanottavani ja sen vuoksi istumaan kaksi
kertaa pidempään kokouksissa.
Kaksikielisen kunnan lautakunnassa toimiva luottamushenkilö

Kielilainsäädännön toteutumisen ja toimeenpanon seurannan yhteydessä sekä päivälehdissä julkaistuista artikkeleista on käynyt ilmi, että ruotsinkieliset suhteellisen usein jäävät vaille ruotsinkielistä palvelua asioidessaan suullisesti kaksikielisissä
viranomaisissa. Asiakkaita on kehotettu vaihtamaan kieltä muun muassa heidän
asioidessaan valtion virastoissa, kuntien terveydenhuollossa ja poliisin kanssa.
Vastaavasti kaksikielisen viranomaisen kanssa puhelimitse tai henkilökohtaisesti asioiva asiakas ei ole päässyt asiassaan pidemmälle, jos hän on pitänyt kiinni
oikeudesta puhua omaa kieltään. Lisäksi on esiintynyt puutteita julkista palvelutehtävää hoitavien palveluyritysten kielellisessä palvelussa. Nämä ovat koskeneet
esimerkiksi kunnallisten asuntoyhtiöiden palveluja ja autojen rekisteröinnistä vastaavien yritysten palveluja.142

Kielellinen monipuolisuus hallinnossa
Kaksikieliset viranomaiset käyttävät tavallisesti työkielenään virka-alueensa tai
kunnan enemmistön kieltä. Mikäli on tarkoituksenmukaista, voidaan työkielenä
käyttää myös vähemmistön kieltä tai molempia kieliä. Myös muita kieliä voidaan
käyttää tilanteesta ja henkilöstön kielitaidoista riippuen. Monet hallinnossa työs38

kentelevät kohentavat nykyään kielitaitoaan puhumalla toista kotimaista kieltä
työtovereidensa kanssa. Kaksikielisen viranomaisen työkieli ei kuitenkaan saa vaikuttaa kansalaisten oikeuteen saada palvelua ja päätöksiä omalla kielellään. Työkieltä
ei toisin sanoen voi käyttää selityksenä sille, että kaksikielisen viranomaisen päätös annetaan muulla kuin asiakkaan omalla kielellä.
Valtion ja kuntien viranomaisten välisessä kirjeenvaihdossa käytetään enimmäkseen suomen kieltä. Keskushallinnon on kirjeenvaihdossaan kuntien kanssa käytettävä kyseisen kunnan enemmistön kieltä, eli suomen kieltä, jos enemmistön
kieli kunnassa on suomi ja ruotsin kieltä, jos enemmistön kieli on ruotsi. Hallinnossa on myös huolehdittava siitä, että kaksikielisille kunnille lähetettävä aineisto
on sekä suomen että ruotsin kielellä. Sama koskee kaksikielisiä alueviranomaisia,
joiden virka-alueella on erikielisiä tai kaksikielisiä kuntia. Selvitysten ja oikeusministeriön saamien tietojen mukaan keskushallinto ei aina lähetä ruotsinkielistä
aineistoa kaksikielisille alueviranomaisille. Tämän seurauksena alueviranomaiset,
ja viime kädessä paikallisviranomaiset, kääntävät usein itse saamansa aineiston.
Saman aineiston kääntämisestä eri tahoilla voi näin ollen aiheutua suuria kokonaiskustannuksia.

Riittävästä kielitaidosta varmistautuminen
Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain mukaan viranomaisen on huolehdittava siitä, että virkamiehillä on heidän tehtäviensä edellyttämä kielitaito. Laki ei edellytä, että kaikkien työntekijöiden on osattava sekä
suomea että ruotsia. Olennaista on, että kaksikielisissä viranomaisissa on kielitaitoa siellä, missä sitä tarvitaan.
Kaksikielisissä viranomaisissa tiedetään, että esimerkiksi asiakaspalvelussa on
pystyttävä palvelemaan asiakkaita sekä suomen että ruotsin kielellä. Useat viranomaiset ovatkin ryhtyneet selvittämään henkilöstön kielitaitoa ja kielitaidon tarvetta. Siitä huolimatta harva viranomainen on tähän mennessä järjestelmällisesti
kartoittanut tehtäviään kielitaidon kannalta tai määritellyt tietyssä tehtävässä tai
virassa edellytettävän kielitaidon laajuutta. Oikeusministeriön seurantatyössä on
myös selvinnyt, ettei hakijoiden kielitaitoon aina kiinnitetä huomiota työhönottotilanteessa, vaikka asianomainen tehtävä käytännössä vaatisikin kielitaitoa. Työntekijöiden kielitaitoa ei myöskään aina hyödynnetä työtehtäviä jaettaessa.
Jos tiettyyn virkaan on olemassa muodollisia kelpoisuusvaatimuksia,
merkitystä on kuitenkin käytännössä vain virallisilla kielitodistuksilla eikä
välttämättä todellisella, todennetulla kielitaidolla. Viralliset ja todelliset
vaatimukset ovat usein pahasti epätasapainossa. Järjestelmä perustuu
epävirallisesti hyväksyttyyn käytäntöön katsoa asiaa läpi sormien.
Esimiesasemassa oleva henkilö

Kansalaisten kielellisten oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi monet kaksikieliset viranomaiset ovat viime vuosina palkanneet tiedottajia nimenomaan
huolehtimaan ruotsinkielisestä tiedottamisesta. Sekä valtion että kuntien viranomaiset ovat myös palkanneet lisää kääntäjiä. Useimmat viranomaiset käyttävät
kuitenkin myös viraston ulkopuolisten kääntäjien ja käännöstoimistojen palveluja.143
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Kielellisten palvelujen lähtökohtana on, että kaksikielisissä viranomaisissa tai tuomioistuimissa on tarvittava kielitaito ja että kielinäkökulma sisällytetään osaksi
varsinaista työprosessia. Asiakaspalvelussa työskentelevä henkilöstö, esimerkiksi
kaksikielisen viranomaisen puhelinkeskuksessa tai palvelutiskillä, tarvitsee usein
suomen ja ruotsin kielen taitoa sekä mahdollisesti muutakin kielitaitoa. Virkamiehet, joihin kansalaiset ja lehdistö ovat yhteydessä, tarvitsevat niin ikään molempien kansalliskielten taitoa. Henkilöstöllä, joka hoitaa työhönottoasioita, suunnittelee verkkosivuja ja portaaleja, vastaa julkaisutoiminnasta tai verkkosivujen
päivittämisestä, on usein hyötyä sekä suomen että ruotsin kielen taidosta, sillä he
ovat yleensä työssään tekemisissä molempien kielten kanssa.
Oikeusministeriön seurannasta ilmenee, että vastuu ruotsinkielisistä palveluista on usein muutamilla henkilöillä tai ryhmillä, mutta tätä lisätehtävää ei ole aina
selvästi määritelty. Lisäksi monilla työpaikoilla oletetaan yleisesti ruotsinkielisten
virkamiesten olevan kieliasiantuntijoita riippumatta heidän varsinaisista työtehtävistään ja taidoistaan. Tämän vuoksi toimenpiteet hyvän ja toimivan palvelun tarjoamiseksi molemmilla kielillä voivat jäädä satunnaisiksi ja epäjärjestelmällisiksi.
Useimmissa valtion ja kaksikielisten kuntien viranomaisissa on viime vuosina
keskusteltu kielellisten palvelujen järjestämistavoista. Jotkut viranomaisista ovat
käynnistäneet eri kielillä annettavan palvelun toimivuutta koskevia kartoituksia.
Toiset ovat selvittäneet henkilökunnan kielitaitoa. Jotkut ovat tarkastelleet kielellistä palveluaan asiakkaan näkökulmasta. Valtion ja kuntien virkamiehille tarjotaan myös entistä enemmän kielikursseja. Monet organisaatiot ovat palkanneet
omia koko- tai osa-aikaisia kieltenopettajia.144 Kielikursseille ovat osallistuneet
sekä johto että eri tasoilla toimivat työntekijät. Lisäksi henkilökohtaiset kielilisät
ovat monissa viranomaisissa ajankohtaisia. Jotkut viranomaiset maksavat tai ovat
äskettäin alkaneet maksaa kielilisää, ja toiset ovat luopuneet kielilisän maksamisesta työntekijöilleen.
Motivaatio ruotsin kielen opiskeluun on lisääntynyt esimerkiksi terveydenhuollon
henkilöstön parissa.145 Työnantajat myös arvostavat työntekijöiden kielitaitoa.146
Kielilaki on käynnistänyt monia tärkeitä prosesseja, joiden tarkoituksena
on parantaa kansalaisten mahdollisuuksia saada palvelua molemmilla
kansalliskielillä. Siksi viranomaisten tulisi omasta aloitteestaan viestittää
valmiudestaan tähän.
Kieliaktiivi

3.2.2.2 Kielelliset oikeudet sosiaali- ja terveydenhuollossa
Henkilökohtaisilla tarpeilla ja oikeuksilla, mukaan lukien kielellisillä, tulee olla keskeinen sija sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kielellä on sekä kielellinen ulottuvuus
että tunneulottuvuus. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa ihminen tuntee
olevansa fyysisesti tai psyykkisesti heikko, uhattuna tai toisten armoilla.147 Kieli
on tärkeä osa identiteettiä, ja se antaa meille siten turvallisuuden tunnetta.148
Tässä luvussa käsitellään pääasiassa sijassa hoito- ja hoiva-alalla käytettävää kieltä
ja hoitohenkilökunnan kielitaitoa. Vanhustenhuolto on otettu esimerkiksi kielellisten oikeuksien toteutumisen kannalta erityisen tärkeästä sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alueesta.
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Sosiaalihuollossa tulevaisuuden tavoitteena on turvata laadullisesti korkeatasoisten sosiaalipalvelujen saatavuus ja parantaa nykyisiä rakenteita. Sekä kansallisessa sosiaalialan kehittämisohjelmassa että kansallisessa hankkeessa terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi korostetaan asiakkaan oikeutta saada hoitoa
omalla kielellään sekä hoito- ja hoiva-alan palvelujärjestelmän turvaamista.149
Kunnat vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Kansanterveyslaissa, erikoissairaanhoitolaissa ja sosiaalihuoltolaissa on säännöksiä kuntien ja kuntayhtymien velvollisuudesta järjestää terveydenhuoltopalveluita ja sosiaalihuoltoa.
Näissä laeissa säädetään, että kaksikielisten kuntien ja kaksikielisten kuntayhtymien tulee järjestää sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita sekä suomen että ruotsin kielellä, riippumatta siitä, tuottavatko ne palvelut itse vai hankitaanko palvelut
yksityisiltä palveluntuottajilta.150
Kaksikielisissä kunnissa ja kaksikielisissä kuntayhtymissä asiakkaalla
on aina oikeus saada sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja kunnan
molemmilla kielillä. Yksikielisissä kunnissa ja yksikielisissä kuntayhtymissä
viranomaiset tarjoavat sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja vain kunnan
tai kuntayhtymän kielellä ja mahdollisuuksien mukaan muillakin kielillä.

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa olevat säännökset täydentävät kuntien velvollisuutta järjestää sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Lait velvoittavat ottamaan
huomioon potilaan ja asiakkaan kulttuuritaustan ja kielen hoitoa annettaessa ja
potilaita tai asiakkaita vastaanotettaessa. Myös yksikielisten kuntien viranomaisten tulee pyrkiä hoitamaan potilaita ja palvelemaan asiakkaita näiden äidinkielellä
riippumatta siitä, mikä äidinkieli on. Lakeja sovelletaan sekä viranomaisten että
yksityisten järjestämään sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
Potilaita tai asiakkaita koskevissa hallintoasioissa viranomaisten tulee noudattaa kielilain säännöksiä oikeudesta käyttää, tulla kuulluksi ja saada toimituskirjoja
suomen tai ruotsin kielellä sekä oikeudesta näitä kieliä koskevaan tulkkaukseen.
Kun sairaus yllättää tai terveys muuten pettää, on tarve omakielisille
palveluille erityisen suuri. Sen vuoksi omakieliset palvelut sosiaalija terveydenhuollossa ovat erityisen tärkeitä verrattuna muihin
kunnallisiin sektoreihin. 151

Viranomaisten näkemys kielioloista
Sosiaali- ja terveydenhuollon kielellisten palvelujen parantamiseen on monin tavoin panostettu viime vuosina. Kuntien kielellistä jaotusta ei aina ole otettu huomioon hallinnossa, ja käytännön työssä kieli ja kielitaito on otettu huomioon vaihtelevasti esimerkiksi työtehtäviä jaettaessa ja palveluketjuja suunniteltaessa.152
Käsitys kielellisestä todellisuudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa perustuu
tällä hetkellä viranomaisten tavanomaiseen seurantaan ja yksittäisiin selvityksiin.
Sekä valtion keskushallinnossa että kuntien etujärjestössä kaksikielisten kuntien
palveluiden arvioidaan yleensä toimivan tyydyttävästi sekä suomen että ruotsin
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kielellä. Palveluissa esiintyvien yksittäisten puutteiden arvioidaan johtuvan lähinnä henkilökuntapulasta ja puutteellisesta kielitaidosta.153 Palveluissa on kuitenkin ilmennyt monia paikallisia ja alueellisia eroja. Palvelujen arvioidaan yleisesti
toimivan suhteellisen hyvin sekä suomen että ruotsin kielellä Pohjanmaan kaksikielisissä kunnissa ja Turunmaan kaksikielisissä saaristokunnissa. Suurissa kaksikielisissä kunnissa, erityisesti Uudellamaalla ja Turunmaalla, on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu kielellisestä näkökulmasta katsottuna sitä vastoin suhteellisen
sattumanvaraista. Tämä koskee etenkin ruotsinkielistä palvelua.154
Paikallisella tasolla kunnissa sosiaali- ja terveydenhuollon johto suhtautuu
myönteisesti kielistrategioihin ja toimintaohjelmiin ja näkee oman yksikkönsä tulevaisuuden kieliasioiden suhteen valoisana. Jokaisessa kaksikielisessä sairaanhoitopiirissä on kielivähemmistön etuja valvova lautakunta, joka osallistuu erikoissairaanhoidon ja henkilöstökoulutuksen järjestämistä koskevaan seurantaan ja
arviointiin. Kansallisen sosiaalialan kehittämisohjelman yhteydessä on vahvistettu alueelliset toimintasuunnitelmat, joissa painotetaan muun muassa palvelujen
järjestämistä eri kielillä.155
Henkilökunnan ja asiakkaiden keskuudessa pitäisi säännöllisesti tehdä
kartoituksia ja kyselyjä. Näin vältyttäisiin mahdollisilta kielitaitoa ja
palvelun tasoa koskevilta virhearvioinneilta.

Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa hallinnonalan tavoitteiden toteutumista ja
kuntien suoriutumista lakisääteisistä tehtävistään. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan
tutkimus- ja kehittämiskeskus toimii varmistaakseen tehokkaat ja korkealaatuiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen seurantaa
ja arviointeja ei ole kuitenkaan yleensä tehty kielellisestä näkökulmasta. Monet
viranomaiset eivät esimerkiksi lainkaan rekisteröi asiakkaan äidinkieltä, minkä
vuoksi erikielisen palvelujen tarpeen ja henkilöstöresurssien oikean mitoituksen
arviointi voi olla vaikeaa. Siksi voikin olla sattumanvaraista, kohtaavatko samaa
kieltä puhuvat virkamiehet ja asiakkaat toisensa.156

Hoidossa käytettävät kielet ja hoitohenkilökunnan kielitaito
Usein luullaan, ettei äidinkieli ole kovin tärkeä asia nuorille ja työikäisille, jotka
osaavat sekä suomea että ruotsia. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, ettei
henkilön ikä ratkaise sitä, millaisena hän kokee tilanteen, jossa hoitohenkilökunta
ei ymmärrä hänen kieltään.157
Myös itseään tavallisesti kaksikielisenä pitävä henkilö kokee
turvattomuutta muutenkin herkässä tilanteessa, jos ei tule ymmärretyksi
tai ei itse ymmärrä toisia. 158

Esimerkiksi yhdessä Keski-Uudenmaan kaksikielisessä kunnassa, jonka vähemmistön kieli on ruotsi, yli puolet sosiaali- ja terveydenhuollon ruotsinkielisistä
asiakkaista oli sitä mieltä, ettei heillä ole riittävää kielitaitoa vaativan keskustelun käymiseksi suomen kielellä. Motivaatio käyttää terveydenhuoltopalveluja ja
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terveydenhuoltoon kohdistuva luottamus olivat heikentyneet muun muassa siksi,
että lääkäri ei ollut ymmärtänyt potilaan kuvausta oireistaan, eikä potilas ollut
ymmärtänyt lääkärin antamia ohjeita lääkkeen käytöstä. Useat olivat tämän jälkeen kääntyneet toisen lääkärin puoleen. Toistuvilta lääkärissäkäynneiltä saman
asian tiimoilta olisi mahdollisesti voitu välttyä, ja kustannukset olisivat jääneet
pienemmiksi, jos lääkäri olisi paremmin ymmärtänyt potilaan kieltä.159
Kysely- ja seurantatutkimukset osoittavat, että ensimmäinen yhteydenotto puhelimitse tai palvelutiskillä tapahtuu tavallisesti henkilökuntaan kuuluvan kielellä.
Edes kaksikielisissä kunnissa tai kuntayhtymissä ei kuitenkaan aina ole varmaa,
että asiakasta tämän jälkeen hoitava henkilö pystyy palvelemaan asiakasta tämän
omalla kielellä.
Hoitotilanteessa potilaan kyky käyttää ja ymmärtää henkilökunnan
kieltä on käytännössä useammin ratkaisevampi kuin hänen oikeutensa
saada palvelua omalla kielellään. 160

Noin 70 prosenttia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ruotsinkielisistä
potilaista ilmoitti, ettei heidät vastaanottanut henkilökunta puhunut heidän äidinkieltään. Sairaaloiden välillä oli kuitenkin eroja. Eräässä sairaalassa 97 prosenttia
asiakkaista oli otettu vastaan heidän omalla äidinkielellään ja eräässä toisessa sairaalassa vain 19 prosenttia.161 Toisaalta Pohjanmaalla sijaitsevassa kaksikielisessä
Vaasan keskussairaalassa tehdyssä tutkimuksessa 90 prosenttia asiakkaista vastasi,
ettei heillä ole ollut kielivaikeuksia henkilökunnan kanssa keskustellessaan. Jotkut olivat kuitenkin tyytymättömiä suomenkieliseen palveluun. Heidän mielestään
henkilökunta ei osannut tarpeeksi hyvin suomea.162 Turun yliopistollisessa keskussairaalassa suurin osa potilaista on suomenkielisiä. Ruotsinkielinen palvelu on pyritty hoitamaan perustamalla yhdyshenkilöverkosto.163 Turunmaan sairaala puolestaan edellyttää, että henkilökunnalla on sekä hyvä suomen että hyvä ruotsin kielen
taito. Sairaala on teettänyt arvioinnin kielellisten palvelujen toimivuudesta.164
Viranomaisten on usein kielitaitoisen henkilökunnan puutteen vuoksi vaikea
tarjota erityisesti mielenterveys-, päihdehuolto-, lastenpsykiatria-, lastensuojelu- ja
lasten päivähoitopalveluja ruotsin kielellä. Viranomaisilla on usein vaikeuksia järjestää esimerkiksi ruotsinkielistä kriisiapua ja perheneuvontaa tai paikkaa ruotsinkieliseen perhekotiin. Monilta paikkakunnilta puuttuu myös ruotsinkielinen
päihdehuolto. Suomessa on ainoastaan yksi ruotsin kielellä päihdehuoltoa tarjoava
laitos.165 Monilla kaksikielisillä kunnilla on lisäksi puutetta ruotsinkielisestä päivähoitohenkilökunnasta. Ruotsinkielisistä kehitysvammaisten palveluista huolehtii
suurelta osin yksi kuntayhtymä, ja nämä lakisääteiset palvelut vaikuttavat pääosin
olevan riittäviä, vaikkakin puutteet muun muassa kehitysvammaisten asumispalveluissa ovat ilmeisiä.
Terveydenhuoltohenkilökunnan työtehtävät jaetaan ensi sijassa ammattitaidon
perusteella, kielitaidon ollessa usein toissijainen seikka. Henkilökunta pitää monesti kieltä tarvekysymyksenä. Tällöin asiakkaan kieltä, joka on toinen kuin henkilökunnan, käytetään vain silloin, kun asiakas ei selvästikään ymmärrä toista kieltä
ja on olemassa vaara, ettei henkilökunnan sanomaa ymmärretä.
Toisin sanoen henkilökunta unohtaa usein asiakkaan laillisen oikeuden saada palvelua kaksikielisessä kunnassa omalla kielellään, riippumatta iästä, terveydentilasta ja toisen kielen taidosta.166
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Hoitohenkilökunnan keskinäisen viestinnän kannalta tärkeää on potilasasiakirjoissa käytettävä kieli. Sama koskee myös potilasta, jolla on oikeus saada suullista ja kirjallista tietoa terveydentilastaan omalla kielellään. Käytännössä tämä merkitsee sitä,
että potilasasiakirjojen on oltava potilaan omalla kielellä. Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin neljällä kaksikielisellä sairaanhoitoalueella, joiden enemmistön
kieli on suomi, kuitenkin vain kolmasosa henkilökunnasta ja ruotsinkielisistä potilaista oli sitä mieltä, että hoitoyhteenvedon (epikriisin) saaminen potilaan omalla kielellä oli mahdollista. Enemmistöltään ruotsinkielisen kaksikielisellä sairaanhoitoalueella niin hoitohenkilökunta kuin suomenkieliset ja ruotsinkielisetkin potilaat sitä
vastoin katsoivat, että potilaat yleensä saavat hoitoyhteenvedon äidinkielellään.167
Hoito-ohjeet, esitteet ja lomakkeet eivät myöskään aina ole saatavilla molemmilla
kielillä. Puolet kyselyyn vastanneista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin
sairaaloissa hoidetuista ruotsinkielisistä potilaista ilmoitti, että hoito-ohjeita on
aina tai melkein aina mahdollista saada äidinkielellä.168 Käytännössä vastuu sairauksia koskevasta kirjallisesta aineistosta lankeaa usein yksityisille järjestöille, jotka eivät kuitenkaan ole velvollisia julkaisemaan, eivätkä aina julkaisekaan, ohjeita
molemmilla kielillä.169
Uuden kielilainsäädännön yhteydessä monet sairaalat ja muut
hoitoyksiköt ovat järjestäneet sekä kielellisiin oikeuksiin liittyvää
koulutusta että kielikoulutusta henkilökunnalle voidakseen entistä
paremmin taata palvelua sekä suomen että ruotsin kielellä.170

Monet kaksikieliset kunnat ja sairaanhoitopiirit ovat viimeisten vuosien aikana
palkanneet ulkomaalaisia lääkäreitä ja muuta ammattihenkilökuntaa. Monilla
heistä on sekä puutteellinen suomen että puutteellinen ruotsin kielen taito, mikä
usein vaatii erityisratkaisuja kuten tulkkausta.171
Yli puolet kyselyyn osallistuneista 40 potilasasiamiehestä oli sitä mieltä, että kieli
ei ole olennainen tekijä heidän työpaikoillaan. Enemmistö kyselyyn vastanneista
ilmoitti, että he olivat vain harvoin tai eivät koskaan törmänneet potilaan kielellisiä oikeuksia tai henkilöstön kielellisiä velvollisuuksia koskeviin kysymyksiin.
Puolet kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että henkilökunta tuntee työpaikan
kielelliset velvoitteet hyvin. Toinen puoli arvioi, että henkilökunta tuntee velvollisuudet vain jossain määrin tai huonosti. Monien mielestä ruotsinkieliset yleensä
pyrkivät sopeutumaan tilanteeseen ja toimimaan henkilökunnan kielitaidon ehdoilla, silloinkin kun he tuntevat kielelliset oikeutensa. Kyselystä selvisi kuitenkin
myös, että potilaat eivät eräissä tapauksissa ole uskaltaneet puhua ruotsia, koska
he ovat pelänneet kielen vaikuttavan kielteisesti hoitoon. Monet potilasasiamiehistä olivat käsitelleet kysymyksiä tulkkausavun järjestämisestä suomea tai ruotsia taitamattomille potilaille. Potilasasiamiehille oli lisäksi tullut valituksia, jotka
koskivat ulkomaisen henkilökunnan suomen kielen taidon puutteita.172
Potilasasiamiehen rooli on tärkeä. Epäselvää on kuitenkin, miten hyvin henkilökunta yleensä tietää potilaan mahdollisuudesta kääntyä potilasasiamiehen puoleen
omalla kielellään. Yli puolet neljän kaksikielisen sairaanhoitoalueen henkilöstöstä
ei osannut sanoa, palvelevatko potilasasiamiehet potilasta molemmilla kielillä.173
Potilasliitto ei myöskään ole tehnyt erityisiä tilastoja kielikysymyksistä. Kieliongelma on kuitenkin voinut olla taustalla myös valituksissa, jotka ovat koskeneet
sitä, miten henkilökunta on kohdellut potilasta.174

44

Kuntien sosiaaliasiamiehet ottavat vastaan muun muassa kunnallista sosiaalihuoltoa koskevia kysymyksiä ja valituksia. Vuonna 2004 Etelä-Suomen läänin sosiaaliasiamiehille tuli lähes 7 000 yhteydenottoa. Suurin osa kysymyksistä koski
toimeentulotukiasioiden käsittelyä sekä sosiaaliturvaan liittyvää tiedotusta ja neuvontaa. Sosiaaliasiamiesten vuosiraporteista ei käy ilmi, onko heidän käsiteltävänään ollut kieleen liittyviä kysymyksiä.175

Vanhustenhuollossa käytettävät kielet
Vanhustenhuolto on järjestetty osaksi yleisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja.
Tällä hetkellä kielelliset oikeudet eivät toteudu kaikkialla vanhustenhuollossa.176
Ikäihmiset ovat vaarassa syrjäytyä kielensä takia, koska heidän
toimintakykynsä on alentunut ja he ovat usein täysin riippuvaisia toisten
ihmisten avusta ja kielitaidosta.

Kieli on erityisen tärkeä varsinkin potilaita ympäri vuorokauden hoitavissa hoitolaitoksissa. Tämä koskee erityisesti suurten kaksikielisten kuntien vanhustenhuoltoa, koska siellä hoitopaikka usein osoitetaan satunnaisesti, ja siellä hoidetaan keskimäärin useampia potilaita terveyskeskusten vuodeosastoilla kuin pienemmissä
kunnissa. Pienet kaksikieliset kunnat pystyvät tällä hetkellä yleensä tarjoamaan
asiakkaan omalla kielellä sekä kotipalvelua että hoitoa kunnan omissa ikäihmisille tarkoitetuissa laitoksissa. Useimmiten kieliongelmia syntyy vasta, kun henkilö
joutuu sairaalaan itselleen vieraalle, toiskieliselle paikkakunnalle.177 Myös erikoissairaanhoidon ja suurten sairaaloiden tulisi kiinnittää enemmän huomiota asiakkaan kieleen.178
Henkilökunnan ja asiakkaan väliset kielivaikeudet voivat aiheuttaa ärtyneisyyttä ja aggressiivisuutta ja lisätä syrjäytymisen vaaraa, varsinkin jos asiakas kärsii dementiasta. Ruotsissa tehty tutkimus on osoittanut, että aikaisemmin sekä suomea
että ruotsia osanneet henkilöt olivat dementian seurauksena kadottaneet ruotsin
kielen taitonsa, jonka olivat oppineet myöhemmin. Sama pätee todennäköisesti
muihinkin kieliin. Suomessa tulee arvioiden mukaan vuonna 2030 olemaan yhteensä 150 000 dementikkoa. Näistä ruotsinkielisiä on arvioitu olevan 11 000.179
Esimerkiksi Pohjanmaan monissa kaksikielisissä kunnissa on paljon, lähinnä
vanhempia henkilöitä, jotka eivät hallitse kunnan toista kieltä. Yleisen käsityksen mukaan kuitenkin sekä suomen- että ruotsinkielinen vanhustenhuolto toimii
näissä kunnissa tyydyttävästi, koska päättäjät, virkamiehet ja asukkaat ovat siellä
tietoisia kielen merkityksestä.180
Monissa pienissä kaksikielisissä kunnissa vanhustenhuollon järjestämisen arvioidaan toimivan joustavasti muun muassa lyhyiden välimatkojen ja hyvien sosiaalisten yhteyksien vuoksi. Myös paikkakunnalla asuvat päätöksentekijät ja
virkamiehet tuntevat monesti asiakkaat ja ymmärtävät heidän kielelliset tarpeensa. Vaikka jotkut kunnat ovat toisia paremmin tietoisia kuntalaisten kielellisistä
oikeuksista, voi muiden kuin kotipalvelun ja laitoshoidon tarjoaminen asiakkaan
omalla kielellä olla vaikeaa. Kaksikieliset kunnat tekevätkin yhä useammin yhteistyötä vanhustenhuollon alalla.181
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Pääkaupunkiseudulla on erityisen vaikeaa järjestää palveluja ruotsin kielellä,
koska kielitaitoisesta henkilökunnasta on puutetta.182 Tästä johtuen sosiaaliviranomaiset ovat pyrkineet ratkaisemaan asian muun muassa siten, että ainakin ensimmäisen käynnin vanhuksen luokse tekee tämän kieltä puhuva henkilö. Tämän
ensimmäisen käynnin jälkeen kotipalvelussa ei kuitenkaan aina ole pystytty järjestämään hoitoa asiakkaan omalla kielellä.183 Pääkaupunkiseudulla on myös ilmeistä
pulaa äidinkieleltään ruotsinkielisille henkilöille tarkoitetuista pitkäaikaishoidon
hoitopaikoista.184 Yksityiset vanhainkodit ovat voineet tarjota hoitoa ruotsin kielellä, mutta monien tällaisten vanhainkotien tulevaisuus muun muassa Helsingissä on hyvin epävarma. Ajankohtaiset suunnitelmat yhä useampien vanhusten
hoitamisesta kotona vaativat onnistuakseen erityisiä ponnistuksia, jotta kotihoito
asiakkaan omalla kielellä voidaan turvata. Yli 65-vuotiaita ruotsinkielisiä helsinkiläisiä on noin 10 000 ja heidän määränsä tulee huomattavasti lisääntymään seuraavien 15 vuoden aikana.185
Vanhusten kokonaismäärä maassamme tulee lisääntymään. Prosentuaalisesti
eniten lisääntyy ruotsinkielisten vanhusten määrä. Kielitaitoisen henkilökunnan
sekä suomen- ja ruotsinkielisen vanhustenhuollon tarve tulee lisääntymään entisestään. Viranomaiset arvioivat lisäksi, että tulevaisuudessa myös maaseudulla
tullaan kohtaamaan samoja vanhustenhuoltoa koskevia ongelmia kuin tällä hetkellä suurkaupungeissa.186

3.2.2.3 Kielelliset oikeudet opetus- ja sivistystoiminnassa
Opetus- ja sivistystoimintaa koskeva lainsäädäntö
Koulujen opetuskielistä, äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen opetuksesta säädetään opetuslainsäädännössä, muun muassa perusopetuslaissa, lukiolaissa,
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa sekä ammattikorkeakoululaissa.
Sivistystoimintaan kuuluvan yliopisto-opetuksen kielenopetuksesta säädetään
yliopistolaissa. Kunkin koulutusmuodon tuntijaosta ja opetussuunnitelman perusteista päätetään erikseen.
Myös sivistystoiminnasta on lainsäädäntöä. Eräisiin sivistystoimintaa sääteleviin lakeihin kuten kirjastolakiin sisältyy myös kielisäännöksiä.

Kansalliskielet perusopetuksessa
Perusopetusta annetaan pääasiallisesti suomen tai ruotsin kielellä. Muita kieliä
opetuskielenä käsitellään osiossa 3.3.
Perusopetuksen järjestämisestä vastaavat kunnat. Ne voivat järjestää opetuksen
itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia sen muulta opetuksen järjestäjäksi luvan saaneelta rekisteröidyltä yhdistykseltä, säätiöltä tai valtiolta. Kunnat
vastaavat myös perusopetusta edeltävästä esiopetuksesta, jonka ne voivat hankkia
myös muilta palvelun tuottajilta, esimerkiksi yksityisiltä päiväkodeilta.
Oppilaalla on oikeus omakieliseen opetukseen. Opetus on perinteisesti järjestetty
kielellisin perustein siten, että koulut ovat joko suomen- tai ruotsinkielisiä. Peruskouluja oli vuonna 2004 yhteensä 3 168 ja niistä ruotsinkielisiä 306. Yksityisiä
suomenkielisiä oppilaitoksia, jotka tarjosivat sekä perus- että lukio-opetusta oli
27 ja vastaavia ruotsinkielisiä viisi.
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Kunta, jossa asuu sekä suomen- että ruotsinkielisiä oppilaita, on
velvollinen järjestämään perusopetusta erikseen kumpaakin kieliryhmää
varten. Järjestämisvelvollisuus on riippumaton kunnan kielellisestä
asemasta, mutta yksikielisissä kunnissa opetuksen saatavuus toisella
kuin kunnan kielellä kuitenkin käytännössä riippuu muun muassa toista
kieltä käyttävien oppilaiden määrästä.
Kaksikielisissä kunnissa on yleensä niin suomen- kuin ruotsinkielisiäkin kouluja.
Eräissä tapauksissa samoissa tiloissa toimivat suomen- ja ruotsinkieliset koulut
järjestävät oppilailleen osittain yhteistä opetusta. Tällaiset käytännön järjestelyt
saattavat johtaa joko kaksikieliseen tai toisella kuin koulun opetuskielellä annettavaan opetukseen, ja tämä voi osittain heikentää oppilaan oikeutta omakieliseen
opetukseen.
Pitkät koulumatkat ja tulevaisuudessa harveneva kouluverkko voivat sekä suomen- että ruotsinkielisten oppilaiden kohdalla joissain tapauksissa johtaa siihen,
että oppilaiden vanhemmat ensisijaisesti valitsevat kotia lähinnä olevan koulun,
vaikka siellä ei annettaisikaan opetusta oppilaan kielellä. Tällöin oppilaan äidinkielen oppiminen voi vaarantua.
Sekä suomen- että ruotsinkielisten koulujen koot vaihtelevat. Keskimäärin ruotsinkieliset koulut ovat kuitenkin pienempiä kuin suomenkieliset, joiden joukossa
on enemmän suuria kouluja.187 Ruotsinkielisten koulujen opetuksen laatuun suhteessa suomenkielisten koulujen opetukseen vaikuttaa alueellisesti, ennen kaikkea Etelä-Suomessa ja Ahvenanmaalla, pätevien ruotsinkielisten luokanopettajien
puute188, sekä yleisemmin aineopettajien ja ajantasaisten oppimateriaalien puute.
Peruskoulun opetuskielenä on lähtökohtaisesti oppilaan oma kieli. Opetukseen
sisältyy myös opetuskielenä käytettävän kielen opetusta oppiaineena nimellä äidinkieli ja kirjallisuus, jonka vähimmäistuntimäärä peruskoulussa on 42 vuosiviikkotuntia. Oppilaille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, annetaan opetusta heidän äidinkielessään. Asiaa käsitellään osiossa 3.3.
Suomen peruskoulutus on kielipainotteinen. Äidinkielen lisäksi jokainen oppilas
opiskelee ainakin kahta kieltä, joista jommankumman tulee olla toinen kotimainen
kieli. Yleisesti ottaen ruotsinkieliset lapset opiskelevat enemmän suomen kieltä
kuin suomenkieliset ruotsin kieltä. Ruotsin kieltä äidinkielenään opiskelevat valitsevat useimmiten suomen ensimmäiseksi kielekseen äidinkielen jälkeen: 80 prosenttia kolmannelta luokalta ja 20 prosenttia viidenneltä luokalta. Suomen kieltä
äidinkielenään opiskelevista oppilaista puolestaan lähes 90 prosenttia valitsee englannin ensimmäiseksi kielekseen äidinkielen jälkeen ja aloittaa siksi ruotsin kielen
opiskelut myöhemmin, viimeistään seitsemännellä luokalla.189 Toisen kotimaisen
kielen oppiaineen tuntimäärät vaihtelevat näin ollen lyhyimmän B1-oppimäärän
kuudesta vuosiviikkotunnista pisimmän A1-oppimäärän 16 vuosiviikkotuntiin.

Kansalliskielten opetus lukio-opetuksessa ja ammatillisessa
koulutuksessa
Lukiokoulutuksen järjestäminen perustuu opetusministeriön järjestämislupiin.
Järjestäjänä voi olla kunta, kuntayhtymä, rekisteröity yhteisö tai säätiö. Järjestämisluvassa määrätään muun muassa opetuskieli. Vuonna 2004 lukiokoulutusta
annettiin yhteensä 404 oppilaitoksessa, joista ruotsinkielisiä oli 32.
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Ammatillisen koulutuksen järjestäjinä voivat olla kuntien lisäksi kuntayhtymät,
rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja valtion liikelaitokset. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjiä on yhteensä 185, joista 15 oppilaitoksen opetuskieli on ruotsi.
Lisäksi on muutamia oppilaitoksia, joiden opetuskielet ovat suomi ja ruotsi.
Lukio-opetukseen ja ammatilliseen koulutukseen sisältyvä äidinkielen ja kirjallisuuden sekä toisen kotimaisen kielen opetus noudattaa pitkälti samoja periaatteita kuin perusopetuksessa. Opiskelijalla on oikeus itse valita, suorittaako hän
lukio-opetuksen tai ammatilliseen koulutuksen suomen vai ruotsin kielellä. Runsaammasta suomenkielisestä tarjonnasta johtuen ruotsinkieliset opiskelijat valitsevat usein suomenkielisen oppilaitoksen.
Lukiossa äidinkieltä ja kirjallisuutta opiskellaan vähintään 228 tuntia. Peruskoulun toisen kotimaisen B-kielen oppimäärää vähennettiin vuonna 1994 kolmanneksella ja tällä on heijastuksia lukion opintojen lähtötasoon. Samanaikaisesti lukion
toisen kotimaisen kielen tuntimääriä vähennettiin siten, että A-kielen pakollinen
oppimäärä on vähintään 226 tuntia ja B-kielen vastaavasti 190 tuntia. Vähimmäistuntimäärien lisäksi oppiaineissa on mahdollista suorittaa syventäviä kursseja, ja
tämä lisää kieltenopetuksen valinnanmahdollisuuksia. Tuntimäärien vähimmäismäärän vähennys on otettu huomioon opetuksen tavoitteissa, jotka määritellään
opetussuunnitelman perusteissa.
Ammatilliseen koulutukseen sisältyy vähintään neljä opintoviikkoa äidinkielen opintoja. Opetuskielen ollessa suomi, sisältyy opintoihin yhden opintoviikon
ruotsin kielen opintokokonaisuus ja opintokielen ollessa ruotsi, puolestaan kahden opintoviikon suomen kielen opintokokonaisuus. Lisäksi niin äidinkieltä kuin
toista kotimaista kieltä voi lukea valinnaisena aineena.

Kansalliskielten opetus korkeakouluissa
Yliopistojen opetus- ja tutkintokielistä säädetään yliopistolaissa. Sen mukaan
Suomen 20 yliopistosta 13 on suomenkielistä, viisi kaksikielistä ja kaksi ruotsinkielistä. Suomenkielisissä yliopistoissa opiskelee ruotsinkielisiä opiskelijoita ja
ruotsinkielisissä yliopistoissa suomenkielisiä opiskelijoita. Jotta ruotsin kieltä taitavia henkilöitä voidaan kouluttaa riittävä määrä maan tarpeisiin, säädetään yliopistolaissa erikseen siitä, että Helsingin yliopisto voi varata osan aloituspaikoista
ruotsin kieltä taitaville pyrkijöille. Tämä koskee niitä aloja, joiden opetusta annetaan ruotsiksi vain Helsingin yliopistossa. Käytännössä ruotsinkielinen opetus
ja oppimateriaalit kuitenkin ovat joko osittain tai pääasiassa suomeksi ja muilla
kielillä.190 Tämä asettaa korkeampia vaatimuksia ruotsin kielellä opintonsa suorittaville esimerkiksi lääketieteen ja oikeustieteen opiskelijoille, joiden on osittain
omaksuttava ruotsinkielinen ammattisanastonsa muilla keinoin kuin opetuksen
ja oppimateriaalien avulla. Kaksikielisen yliopiston opiskelijalla on oikeus opetuskielestä riippumatta käyttää valitsemaansa kieltä, suomea tai ruotsia, esimerkiksi
tenttivastauksissaan.
Ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä voi ammattikorkeakoululain mukaan olla kunta, kuntayhtymä, rekisteröity suomalainen yhteisö tai säätiö, jolle valtioneuvosto
on myöntänyt toimiluvan. Opetuskieli voi olla suomi, ruotsi tai suomi ja ruotsi sen
mukaan, mitä ammattikorkeakoulun toimiluvassa määrätään. Ammattikorkeakouluja on yhteensä 29, joista 23 on suomenkielistä, kolme ruotsinkielistä ja kolme
kaksikielistä.
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Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetukseen sisältyy opiskelijan äidinkielen
lisäksi toisen kotimaisen kielen opintoja. Korkeakoulututkintoihin sisältyvällä
kielenopetuksella on merkitystä suomen ja ruotsin kielen taidolle, joita edellytetään
eräissä viroissa.
Jos virkaan on säädettynä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkinto,
edellytetään virkamieheltä lain mukaan kaksikielisen virka-alueen
enemmistön kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen
kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Yksikielisellä virka-alueella
virkamieheltä edellytetään virka-alueen kielen erinomaista suullista ja
kirjallista taitoa sekä toisen kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä ja joka on suorittanut korkeakoulussa kypsyysnäytteen samalla kielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi, on osoittanut,
että hänellä on tämän kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Yliopistoopintoihin sisältyvästä toisen kotimaisen kielen kokeesta ja ammattikorkeakoulun
toisen kotimaisen kielen opinnoista opiskelija saa arvosanan hyvä tai tyydyttävä.

Kansalliskielten opetuksesta päättämisestä ja opetuksen tuloksista
Valtioneuvosto päättää kaikkien aineiden tuntimääristä eri koulutustasoilla. Edellinen päätös näistä on tehty ennen kielilain voimaantuloa. Suomen ja ruotsin kielen
tuntimääriä ei näin ollen ole arvioitu sen valossa, kuinka paljon suomen ja ruotsin
kielen opetusta oppilaiden tulisi saada, jotta heille kehittyisi kielitaito, jolla kansalaisten kielelliset perusoikeudet voidaan turvata.
Opetushallitus päättää opetussuunnitelmien perusteista, joihin sisältyvät opetuksen tavoitteet ja sisällöt. Vastuu koulukohtaisista opetussuunnitelmista ja opetuksen toteuttamisesta on oppilaitoksilla. Valtakunnallisten opetussuunnitelmien
puitteissa toteutettava opetus voi näin ollen vaihdella jonkin verran koulu- ja kuntakohtaisesti.
Peruskoulun viimeisen luokan ruotsin kielen oppimistuloksia on arvioitu viimeksi
keväällä 2001.191 Tuloksista ilmenee muun muassa, että ero ruotsin kielen pidemmän A-oppimäärän ja lyhyemmän B-oppimäärän välillä on kielen oppimisen kannalta suuri. Varsinkin B-oppimäärän opiskelleiden taidot keskimäärin ovat melko
vaatimattomat. Tämä koskee ennen kaikkea oppilaiden suullista kielitaitoa. Oppimistulokset jakautuvat osittain oppilaiden sukupuolen mukaan sekä maantieteellisesti: tytöt menestyvät keskimäärin poikia paremmin, ja parhaimmat oppimistulokset saavutettiin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Oppimismenestykseen vaikuttavat
myös oppilaiden asenteet opiskeltavaa oppiainetta kohtaan. Yleisesti ottaen peruskouluikäiset eivät koe ruotsin kielen osaamista tärkeänä, ja tämä kuvastuu heikossa oppimismotivaatiossa.
Myös peruskoulun päättövaiheen suomen kielen oppimistuloksia on arvioitu
vuonna 2001.192 Suomen kielen opetuksen ensisijaisena tarkoituksena on antaa
yksikielisille ruotsinkielisille oppilaille riittävät valmiudet suoriutua arkipäivän
tilanteista niin suullisesti kuin kirjallisestikin maan enemmistön kielellä. Suomen kielen oppimistulokset olivat parhaimmat suullisen tuottamisen ja puheen
ymmärtämisen osalta. Myös suomen kielen osalta tytöt menestyvät jonkin verran
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poikia paremmin. Arvioinnista ilmenee ennen kaikkea eroja yhtäältä yksikielisistä
ruotsinkielisistä perheistä ja toisaalta kaksikielisistä perheistä tulevien oppilaiden
välillä. Kaksikielisistä perheistä tulevilla oppilailla on mahdollisuus opiskella niin
sanottua äidinkielenomaista suomea, ruotsiksi modersmålsinriktad ﬁnska tai moﬁ.
Tätä opiskelleiden oppilaiden suomen kielen tulokset olivat arvioinnissa parhaimmat. Ruotsinkieliset oppilaat arvioivat tarvitsevansa suomen kieltä tulevaisuudessa ja kokivat myös onnistuvansa oppiaineessa suhteellisen hyvin, mutta hekään
eivät pitäneet toista kotimaista kieltä kiinnostavana oppiaineena.
Lukiolaisten suomen ja ruotsin kielen oppimistuloksista ei ole samanlaista kartoitusta kuin peruskoulusta, eikä ylioppilastutkinnon suhteellisesta arvostelutavasta
johtuen ole mahdollista saada vertailukelpoista tietoa eri vuosina tutkinnon suorittaneiden tosiasiallisesta kielen osaamisesta ja kielitaidon mahdollisista kehityspiirteistä. Ylioppilastutkintolautakunnan havaintojen mukaan jo peruskoulussa
tehtävä kielenvalinta kuitenkin heijastuu ylioppilaskirjoituksissa: valtaosa ruotsinkielisistä oppilaista valitsee suomen kielen vaativamman A-oppimäärän mukaisen suomen kielen tutkinnon ylioppilaskirjoituksissa, ja he menestyvät kokeessa.
Suomenkieliset oppilaat valitsevat pääsääntöisesti peruskoulussa ruotsin kielen
lyhyemmän B-oppimäärän ja kirjoittavat ylioppilaskirjoituksissa tätä oppimäärää
vastaavan ruotsin kielen kokeen.
Keväällä 2004 lukiolakia muutettiin siten, että äidinkieli on ainoa ylioppilaskirjoitusten pakollinen aine, ja muun muassa toisen kotimaisen kielen koe pakollisena
kokeena poistettiin. Opetusministeriöltä saatujen tietojen mukaan ylioppilaskirjoituksiin keväällä 2005 osallistuneista toisen kotimaisen kielen jätti kirjoittamatta noin yhdeksän prosenttia. Lukuun sisältyy niin suomen kuin ruotsin kielen
kokeen kirjoittamatta jättäneet oppilaat. Ylioppilastutkinto on mahdollista suorittaa kolmella tutkintokerralla, eikä yhden tutkintokerran lukujen perusteella näin
ollen ole mahdollista arvioida toisen kotimaisen kielen valinnan kehitystä. Toisen
kotimaisen kielen valinnaisuuden merkitystä oppilaiden kielitaidon kehittymisen
ja kansalaisten kielellisten oikeuksien toteutumisen kannalta on näin ollen tässä
vaiheessa mahdotonta arvioida.
Lukiolain muutoksen yhteydessä valtioneuvosto hyväksyi lausuman, jonka mukaan valtioneuvosto sitoutui muun muassa jatkamaan toisen kotimaisen kielen
opiskelun kehittämistä. Valtioneuvosto totesi tavoitteekseen myönteisen kuvan
antamisen maamme kaksikielisyydestä ja kansalliskielten osaamisen tärkeydestä.
Lausumassaan valtioneuvosto sitoutui seuraavan tuntijaon päätöksen yhteydessä
selvittämään mahdollisuutta lisätä B-kielen pakollisten kurssien määrää lukiossa
ja B-kielen opiskelun aikaistamista peruskoulussa. Valtioneuvosto sitoutui myös
kehittämään muita toisen kotimaisen kielen tukemista koskevia toimenpiteitä,
esimerkiksi kielikylpyjä ja kielisuihkuja. Kansalliskieliä koskevan lainsäädännön
toteutumisen varmistamiseksi on tärkeää seurata tilanteen kehittymistä.

Kansalliskielet muussa sivistystoiminnassa
Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on kirjastolain mukaan
edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen
harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen,
kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Suomen- ja ruotsinkielisen
väestön sivistykselliset tarpeet on otettu huomioon kirjastolaissa, jonka mukaan

50

kaksikielisessä kunnassa kummankin kieliryhmän tarpeet tulee ottaa huomioon
yhtäläisten perusteiden mukaan. Kaksikielisten, enemmistöltään ruotsinkielisten
kuntien yleisten kirjastojen kokoelmissa on keskimäärin 70 prosenttia ruotsinkielistä, 26 prosenttia suomenkielistä ja neljä prosenttia muunkielistä kirjallisuutta.
Enemmistöltään suomenkielisten kaksikielisten kuntien kirjastoissa on keskimäärin 74 prosenttia suomenkielistä, 18 prosenttia ruotsinkielistä ja kahdeksan prosenttia muunkielistä kirjallisuutta.193
Vapaata sivistystyötä eri muodoissa järjestävät ennen kaikkea kunnat ja kuntayhtymät. Kansalaisopistojen, kansanopistojen, opintokeskusten, liikunnan koulutuskeskuksien ja kesäyliopistojen ylläpitäjiä voivat näiden lisäksi olla rekisteröidyt
yhdistykset ja säätiöt. Oppilaitokset voivat olla joko yksi- tai kaksikielisiä. Lainsäädännössä ei ole erityisiä säännöksiä opetuskielestä suomen- ja ruotsinkielisen
väestön sivistyksellisten tarpeiden turvaamiseksi, vaikka kaksikielisen kunnan
tuleekin tarjota palveluja niin suomen kuin ruotsin kielellä. Näin ollen on muun
muassa järjestäjistä ja alueen kielisuhteista riippuen mahdollista, ettei vapaan sivistystyön toimintaa ole tarjolla molemmilla kansalliskielellä.
Sivistystoimintaa tuetaan myöntämällä eri toimintamuotoja varten valtionosuuksia. Esimerkiksi teatteri- ja orkesterilain mukaan valtionosuutta saavat valtion talousarvion rajoissa teatterit ja orkesterit, jotka opetusministeriö on hyväksynyt valtionosuuteen oikeutetuiksi, sekä erikseen laissa mainitut Svenska Teatern
i Helsingfors ja Tampereen Työväen Teatteri.

3.2.2.4 Kielelliset oikeudet muiden kuin viranomaisten toiminnassa
Suomen ja ruotsin kieltä koskevat säännökset velvoittavat pääasiassa viranomaisia. Perinteisiä viranomaistehtäviä on varsinkin 1990-luvulta alkaen eri järjestelyin
annettu muille kuin viranomaisille, muun muassa valtion ja kuntien liikelaitoksille ja
niiden omistamille yhtiöille. Julkisia tehtäviä on myös siirretty yksityisille yhtiöille.
Viranomaiset ostavat enenevässä määrin palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta.
Vuonna 2004 keskimäärin melkein 42 prosenttia kuntien
peruspalveluista, joihin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuolto, tuotettiin
muilla järjestelyillä kuin kunnan omana toimintana.194

Perustuslaissa turvatut kielelliset oikeudet tulee turvata riippumatta siitä, miten
hallintoa muutetaan ja sen palveluja järjestetään. Tästä syystä kielilaki velvoittaa
eräiltä osin valtion liikelaitoksia sekä valtion ja kunnan palveluja tuottavia yhtiöitä
niiden antaessa palveluita ja tiedottaessa kansalaisille. Kielilakia sovelletaan myös
yksityisten antamaan palveluun silloin, kun niille on laissa säädetty tehtäviä, tai jos
ne hoitavat viranomaisten tehtäviä esimerkiksi viranomaisen päätöksen tai sopimuksen perusteella. Vastuu siitä, että kielelliset oikeudet toteutuvat, jää tällaisissa
järjestelyissä toiminnasta vastuulliselle viranomaiselle, jonka on varmistauduttava
siitä, ettei kielellisen palvelun laatu laske sen ulkoistaessa toimintojaan.
Suomen ja ruotsin kielen käyttömahdollisuudet on myös pyritty turvaamaan
erityislainsäädännöllä varsinkin silloin, kun valtiollisia toimia on yksityistetty. Esimerkiksi postin tulee postipalvelulain ja autorekisterikeskuksen ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain nojalla noudattaa palvelussaan kielilakia.
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Muiden kuin viranomaisten toiminnassa kielellisten oikeuksien toteutumisen
seurantaa vaikeuttaa muun muassa se, ettei muilla kuin viranomaisilla ole velvollisuutta valvoa lain soveltamista toiminnassaan, eikä järjestelmällistä seurantaa
ole. Kielellisten oikeuksien toteutumista vaikeuttaa myös yksityisen toiminnan
luonne, joka eroaa julkisesta toiminnasta. Perusoikeuksien toteuttaminen ei ole
esimerkiksi yksityisen palveluntuottajan toiminnan keskeinen piirre, ja suomen ja
ruotsin kielellä annettavat palvelut ja tiedottaminen saattavat joko epähuomiossa
tai taloudellisista syistä jäädä huomiotta. Tästä syystä kielilaissa korostuukin tilaajan vastuu kielellisten oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi sen hankkiessa
palveluja yksityisiltä. Esimerkiksi kaksikielisen kunnan on sosiaali- tai terveydenhuollon alaan liittyvien peruspalvelujen tilaajana huolehdittava siitä, että se ostaa
palvelujaan tai sopii yhteistyöstä ainoastaan sellaisten palveluntuottajien kanssa,
jotka sitoutuvat antamaan asiakkaille samantasoista kielellistä palvelua kuin kunnan viranomaisena tulee lain mukaan antaa.
Oikeusministeriön havaintojen mukaan kielelliset oikeudet jäävät yksityisten
toimijoiden palveluissa usein toteutumatta. Käytännössä palvelutarjouksia pyydettäessä ja palveluja kilpailutettaessa jää usein määrittelemättä, millä kielillä
palveluntarjoajan on annettava palvelua. Kaksikielisten viranomaisten kilpailutusyhteyksissä kielellinen palvelu on vielä tulkittu ainoastaan palvelun laatutekijäksi, muttei lakisääteiseksi osaksi palvelua ja siten osaksi palvelun peruskriteerejä
ja määriteltyjä sopimusehtoja. Julkisessa keskustelussa kuntien ostamat eri palvelut muun muassa sosiaalitoimen alalla ovat nousseet esiin esimerkkeinä siitä, että
kielelliset oikeudet jäävät huomiotta.195

3.2.3 Kielellisten oikeuksien toteutuminen oikeuslaitoksessa
On tärkeää, että kansalaiset luottavat oikeuslaitokseen. Luottamus edellyttää, että
kansalaiset kokevat, että heidän oikeutensa, mukaan lukien heidän kielelliset oikeutensa, toteutuvat oikeuslaitoksessa. Tuomioistuimet tekevät yksityisiä ihmisiä
koskevia ja sitovia päätöksiä, jotka koskevat esimerkiksi perhettä, varallisuutta tai
henkilökohtaista vapautta. Tuomioistuinten päätökset voivat olla yksilölle etukäteen vaikeasti arvioitavissa ja tälle myös kielteisiä.
Asiointi oikeuslaitoksessa on, eräitä hakemusasioita lukuun ottamatta, suurimmalle osalle väestöä harvinaista, joten menettely saattaa olla vieras. Oikeuslaitoksen ominaispiirteisiin kuuluu myös muodollisuus päätöksenteossa ja kielenkäytössä.
Lainkäytön sanasto on useimmille vieras omalla äidinkielelläkin. Oman kielen käytön ja
oikeuslaitoksen toimintaan osallistuvien viranomaisten kielitaidon merkitys ja selkeys korostuvat erityisesti nykyisessä keskitetyssä ja välittömässä oikeudenkäynnissä,
jossa asiat esitetään suullisesti. Tällaisessa menettelyssä yksilölle on tärkeää saada
käyttää omaa kieltään, jotta hän pystyisi ilmaisemaan itsensä sujuvasti ja täsmällisesti.196 Kun yksilö puolustaa omaa näkökantaansa ja oikeuksiaan oikeuslaitoksessa asioidessaan, hänen täytyy myös voida luottaa siihen, että hänet ymmärretään oikein.
Lainsäädäntöön sisältyy kattavat säännökset kielellisten oikeuksien
turvaamisesta oikeuslaitoksessa. Oikeudenkäymiskaaressa ja
oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa säädetään, että
oikeudenkäynnin kielenä on suomi tai ruotsi.
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Oikeudenkäynnissä käytetään kielilain mukaan tapauksesta riippuen joko suomen tai ruotsin kieltä. Laissa on yksityiskohtaiset säännökset asian käsittelykielen
määräytymisestä tuomioistuinmenettelyssä erilaisissa tapauksissa ja eri oikeusasteissa. Kielellisistä oikeuksista rikosoikeudenkäynnin ensimmäisessä vaiheessa,
poliisin suorittamasta esitutkinnasta, jossa kuullaan asianosaisia, epäiltyjä ja todistajia, säädetään esitutkintalaissa. Syyttäjäviranomaisten kieleen syyteharkinnan
yhteydessä sovelletaan kielilain säännöksiä rikosasian käsittelykielestä.
Niin rikos-, riita- ja hakemusasioiden kuin hallintolainkäyttöasioidenkin oikeudenkäynnin kielen valinnan lähtökohtana on asianosaisen kieli: asia käsitellään ja
siitä annetaan päätös asianosaisen kielellä. Jos kuitenkin asiassa on erikielisiä asianosaisia, määräytyy asian käsittelykieli lain säännösten mukaan joko suomen tai
ruotsin kieleksi, ja päätös annetaan tällä kielellä. Todistajien ja muiden oikeudenkäynnissä kuultavien oikeus käyttää suomea tai ruotsia turvataan kielilaissa.
Toista kansalliskieltä käyttävällä on asian käsittelykielestä riippumatta
aina oikeus käyttää omaa kieltään oikeudenkäynnissä, josta näin ollen
käytännössä voi tulla kaksikielinen.

Kielellisten oikeuksien varmistamiseksi on säädetty tuomareiden, hallinto-oikeuksien asiantuntijajäsenten, tuomioistuinten kansliahenkilökunnan, syyttäjien ja poliisien kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista. Kelpoisuusvaatimukset asettavat
muodollisen vähimmäistason sille suomen ja ruotsin kielen taidolle, jota oikeuslaitoksessa työskenteleviltä edellytetään. Käräjäoikeuksien maallikkojäsenille,
lautamiehille, ei ole asetettu kielitaitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia. Tuomioistuimen velvollisuutena on huolehtia siitä, ettei asian ratkaisuun osallistu henkilöitä, jotka eivät puuttuvan kielitaidon vuoksi ymmärrä oikeudenkäynnissä esiin
tulevia seikkoja, jotka ovat asian käsittelyn ja ratkaisemisen kannalta tärkeitä.197
Käytännössä tätä ei kuitenkaan aina pystytä varmistamaan, jos lautamiehet eivät
esimerkiksi osaa ruotsin kieltä ja todistaja käyttää sitä. Tällainen tilanne voi tulla
yllättäen esiin oikeudenkäynnissä ja tulkin kutsuminen voi tällöin olla vaikeaa.
Oikeuslaitoksen toiminnalla on yhteyksiä monien muiden viranomaisten toimintaan. Esimerkiksi rikosasian esitutkinnan suorittaa poliisi, lasten huoltoa
koskevassa riita-asiassa pyydetään lausunto kunnan sosiaalilautakunnalta, ja hallintolainkäytön kohteena voi olla muun muassa veroviraston päätös tai kunnan
asukkaan kunnallisvalitus.
Kielellisten oikeuksien toteutumiseen oikeuslaitoksessa vaikuttaa myös
se, että asiat on muissa viranomaisissa kussakin asiassa käsitelty oikealla
kielellä.

Yksilön kielellisten oikeuksien toteutumisen kannalta on keskeistä, että oman kielen käyttö on mahdollista jo silloin kun asian käsittely alkaa sitä ensiksi käsittelevässä
viranomaisessa. Esimerkiksi syytetyn ja todistajan oikeuksien toteutuminen rikosasian tuomioistuinkäsittelyssä edellyttää, että häntä kuulustellaan jo esitutkinnassa hänen omalla kielellään. Jos esitutkinta on tehty muulla kielellä kuin kuultavan kielellä, eikä esitutkintapöytäkirjassa ole tästä mainintaa, ei syyttäjälle välity
tarvittavaa tietoa henkilön kielellisten oikeuksien turvaamiseksi.
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Kielellisten oikeuksien toteutumisesta oikeuslaitoksessa ei ole järjestelmällistä
tietoa. Näin ollen ei ole mahdollista varmuudella sanoa, kuinka monessa asiassa
henkilö on käyttänyt tai jättänyt käyttämättä äidinkieltään. Varsinkin ruotsinkielisten henkilöiden kielellisten oikeuksien toteutumatta jääminen oikeuslaitoksessa
on herättänyt huomiota.198 Oikeusministeriön saamien tietojen mukaan myös esitutkinnassa käytetään kuultavan kielestä riippumatta usein suomea.199 Syyttäjän
toimintaan puolestaan vaikuttaa usein esitutkinnassa käytetty kieli.
Kielellisten oikeuksien toteutumisen esteenä niin yleisissä tuomioistuimissa
kuin hallintolainkäyttöelimissäkin on tällä hetkellä ennen kaikkea se, että niissä ei
ole riittävästi ruotsin kieltä taitavia tuomareita ja muuta henkilökuntaa.200
Poliisien kielitaitoa koskevien kelpoisuusvaatimusten uudistamisen yhteydessä
vuonna 2004 kävi ilmi, että poliisien ruotsin kielen taito on riittämätön. Suomen
kielen osalta tilanne oikeuslaitoksen toimintaan osallistuvissa viranomaisissa on
kuitenkin ilmeisesti hyvä.
Viranomaisten ruotsin kielen taidon puutteellisuus johtaa muun muassa siihen,
että ruotsinkieliset voivat kokea oikeusturvansa uhatuksi, jos he eivät ole varmoja
siitä, ymmärtävätkö viranomaiset heidän asiaansa. Tällöin seurauksena voi olla,
että he vaihtavat kieltä pyrkiäkseen varmistamaan, ettei väärinkäsityksiä synny.
Tilanne voi olla samanlainen suomenkielisille ruotsinkielisillä alueilla. Tällainen
kielellisistä oikeuksista luopuminen oikeusturvan varmistamiseksi on ongelmallista: virkamiesten puutteellinen kielitaito ei saa olla kansalaisten perusoikeuksien
toteutumisen esteenä. Samalla oikeusturva voi kärsiä kielenvaihdoksesta, varsinkin jos kansalainen yliarvioi oman kielitaitonsa, eikä pystykään ilmaisemaan itseään riittävän täsmällisesti toisella kielellä.
Viranomaisten kielitaidon puute voi vaarantaa yhdenvertaisuuden lain edessä
ja vähentää luottamusta oikeuslaitoksen toimintaan: jos viranomaisessa ei ole riittävästi ruotsin kieltä osaavaa henkilöstöä, ruotsin kielellä käsiteltävien asioiden
käsittelyajat voivat olla pidempiä kuin suomen kielellä käsiteltävien asioiden.201
Myös asiakaspalvelun tai neuvonnan saaminen ruotsin kielellä voi olla vaikeaa
kieltä osaavan henkilöstön puutteen takia. Jos virkamies antaa palvelua tai neuvontaa ensisijaisesti kielitaitonsa, eikä asiantuntemuksensa vuoksi, saattaa asiakkaan mahdollisuus saada sisällöllisesti paikkansapitävää neuvontaa ja palvelua
vaarantua.
Yksilöä edustaa oikeudenkäynnissä usein asianajaja, yleinen oikeusavustaja tai
muu lakimies. Tämä asiamies ei kuitenkaan ole asian osapuoli, eikä hänen kielellään tulisi olla merkitystä asian käsittelykielen määräytymiselle. Käytännössä oikeudenkäynnin kieli kuitenkin usein määräytyy asiamiehen kielen mukaan. Jos
asianosaisen ja asiamiehen kieli ei ole sama, merkitsee tämä sitä, etteivät asianosaisen kielelliset oikeudet toteudu hänen asiassaan.202
Kielellisten oikeuksien toteutumatta jäämiseen vaikuttavat myös asenteet eri
viranomaisissa. Ruotsinkielisten yleisesti ottaen hyvä tai tyydyttävä suomen kielen taito näyttää johtavan siihen, etteivät kaikki koe ruotsinkielisillä olevan tosiasiallista tarvetta käyttää omaa kieltään. Oman kielen käyttö vaikuttaisi tämän
perusteella olevan hyväksyttävämpää, jos yksilön tarve käyttää omaa kieltään on
myös viranomaisille ilmeinen.203 Oikeutta omaan kieleen ei tuomioistuimissa aina
mielletä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osatekijäksi.204
Myös eri viranomaisten alueelliseen toimivaltaan liittyvät kysymykset voivat vaikeuttaa kielellisten oikeuksien toteutumista oikeuslaitoksessa. Esimerkiksi rikosasiassa poliisin, syyttäjän ja käräjäoikeuden toimivaltarajat eroavat alueellisesti monesti toisistaan. Syyttäjätoimi on järjestetty joustavammin siten, että tarvittavaa
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kieltä hallitseva syyttäjä voidaan siirtää omalta virka-alueeltaan toiselle virka-alueelle. Poliisit ovat kuitenkin sidottuja virka-alueeseensa ja tuomarit tuomiopiiriinsä. Tämä voi vaikeuttaa kielellisten oikeuksien toteutumista esimerkiksi silloin, jos
esitutkinnan jokin osa virka-aputeitse suoritetaan yksikielisen poliisipiirin toimesta suomeksi, vaikka asiassa kielilain mukaan tulisi käyttää ruotsin kieltä.
Kielellisten oikeuksien tulee toteutua myös oikeuslaitoksen ratkaisujen täytäntöönpanossa, esimerkiksi ulosotossa ja huostaanottopäätösten täytäntöönpanossa. Oikeusministeriön tietoon on kuitenkin tullut muun muassa, että ulosotossa
käytettävässä, periaatteessa sekä suomen että ruotsin kielellä toimivassa, tietojärjestelmässä on ongelmia. Sekä suomen- että ruotsinkieliset henkilöt ovat saaneet
muun muassa ulosottoa koskevia vireilläoloilmoituksia toisella kuin omalla kielellään. Erityisen tärkeää kielellisten oikeuksien toteutuminen on silloin, kun henkilö on vankilassa. Kielellisten oikeuksien toteutuminen edellyttäisi, että vangitulla
olisi esimerkiksi mahdollisuus saada vankilapalveluja ja osallistua vankilaohjelmiin
omalla kielellään. Ruotsinkielisten vankien pienestä määrästä johtuen tätä on kuitenkin käytännössä usein vaikea järjestää, eivätkä kielelliset oikeudet siten aina
toteudu ruotsinkielisten vankien osalta.205

3.2.4 Muutokset ja kehityspiirteet
Kielilaki ja siihen liittyvä lainsäädäntö on kertomuksen valmistuessa ollut voimassa runsaat kaksi vuotta. Kansalliskieliä koskevasta uudesta lainsäädännöstä
johtuvia muutoksia ja kehityspiirteitä on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida kokonaisuutena. Arviointia vaikeuttaa muun muassa se, ettei kielellisten oikeuksien toteutumista ole kattavasti tutkittu. Viranomaisten toimintaa on perinteisesti
tarkasteltu ja arvioitu kokonaisuutena, erottamatta siitä kielellistä palvelua ja kielellisten velvollisuuksien toteuttamista. Viranomaiset eivät myöskään ole kehittäneet sellaisia seurantavälineitä, jotka toisivat esiin sekä kansalaisten näkemykset
että viranomaisten arvion lainsäädännön toteutumisesta.
Eräitä kielellisten oikeuksien toteutumiseen mahdollisesti vaikuttavia muutoksia ja kehityspiirteitä voidaan kuitenkin kuvailla. Seuraavat kuvaukset perustuvat
oikeusministeriön seurantatyön puitteissa kerättyihin tietoihin ja havaintoihin.
Viranomaiset ryhtyivät eräitä osin jo kielilain valmistelun aikana 1999–2001
toimenpiteisiin kielellisen toimintansa järjestämiseksi, ja toimenpiteet lisääntyivät etenkin sen jälkeen, kun laki hyväksyttiin eduskunnassa 2003. Ennakoiva työ
sisälsi ennen kaikkea viranomaisten koulutusta, lomakkeiden kääntämistä, virkamiesten kielikoulutuksen lisäämistä sekä kielenkääntäjien ja varsinkin ruotsin
kieltä hallitsevia tiedottajien palkkaamista. Etenkin valtion keskushallintoviranomaiset laativat verkkosivunsa kielilain edellyttämällä tavalla.
Useissa viranomaisissa on kartoitettu kielilainsäädännön merkitystä viranomaisen toimintaa ajatellen. Valtion viranomaiset ovat muun muassa uusineet kielitaitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia ja kunnat hallinto- tai kielisääntöjään.
Kunnissa ja valtion viranomaisissa käynnistettiin kielilain voimaantulon myötä
erilaisia tukihankkeita. Nämä ovat johtaneet muun muassa siihen, että hallinnollisia käytäntöjä ja esimerkiksi suomen- ja ruotsinkielisten asiakirjojen tuotantoa
on kartoitettu. Esimerkiksi Suomen Kuntaliiton hallinnoima Kielipalvelusitoumus
hallinnossa -projekti edellytti hankkeeseen osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien
käyvän läpi hallinnon toimintaansa ja selkeytti näin molemmilla kansalliskielillä
toimivan hallinnon edellytyksiä kunnallisessa palvelussa ja päätöksenteossa.
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Viranomaisten tietoisuus kielellisistä velvollisuuksista on lisääntynyt. Esimerkiksi
lainvalmistelun yhteydessä kielilainsäädännön säännökset otetaan aikaisempaa
paremmin huomioon. Viranomaiset ovat kielilain voimaantulon myötä selvästi lisänneet ruotsinkielistä tiedottamistaan.
Kielitaitoon kiinnitetään huomiota työelämässä enemmän kuin aikaisemmin.
Äskettäin julkaistun selvityksen mukaan kielitaitoa arvostetaan myös yksityisen
sektorin työhönotossa. Työnantajat vaikuttavat olevan tietoisia siitä, ettei niillä
ole riittävästi käytännön kielitaitoa omaavaa henkilöstöä.206 Tämä koskee etenkin
ruotsin kieltä. Viranomaisten työpaikkailmoituksissa mainitaan entistä useammin
lain edellyttämällä tavalla kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset tai eduksi
luettava kielitaito. Kielitaidon tosiasiallisesta merkityksestä työhönotossa ei kuitenkaan ole varmaa tietoa.
Viranomaisten monet toimenpiteet lainsäädännön toteuttamiseksi eivät välttämättä merkitse, että kielilainsäädännön toteutumista järjestelmällisesti seurattaisiin ja valvottaisiin viranomaisissa. Toimenpiteet ovat osittain sattumanvaraisia.
Kansalaisten tietämys heidän kielellisistä oikeuksistaan vaikuttaa lisääntyneen
muun muassa julkisen keskustelun seurauksena. Varsinkin ruotsin kielen käyttö,
niin yhteyksissä viranomaisiin kuin muissa yhteyksissä, vaikuttaa oikeusministeriön havaintojen mukaan lisääntyneen, ainakin pääkaupunkiseudulla. Toisaalta yhteiskunnassa on edelleen myös kielilainsäädäntöä koskevaa paikkaansa pitämätöntä tietoa, ja kansalaisilla on näin ollen osittain virheellisiä käsityksiä oikeuksistaan ja
viranomaisten velvollisuuksista.
Kokonaisuutena monien eri kielten käyttö vaikuttaa lisääntyvän ja saavan lisää
hyväksyntää. Suomi on kuitenkin enemmistön kieli ja se on eräitä voimakkaasti
ruotsinkielisiä tai perinteisesti kaksikielisiä alueita lukuun ottamatta lähtökohtainen oletuskieli koko maassa.
Kieliä koskevia lainsäädännöllisiä uudistuksia voi joskus olla vaikea sovittaa
yhteen kielilain tavoitteiden kanssa. Esimerkiksi toisen kotimaisen kielen poistaminen pakollisena aineena ylioppilaskirjoituksissa voi myöhemmin vaikuttaa
kansalaisten molempien kotimaisten kielten taidon heikkenemiseen ja kielten arvostuksen laskemiseen.
Kieliä koskeva julkinen keskustelu vaikuttaa lisääntyneen kielilain voimaantulon
jälkeen. Tämä koskee niin kansalliskieliä kuin esimerkiksi viittomakieltä ja maahanmuuttajiakin, joskin viimeisten kohdalla keskustelua käydään harvemmin heidän kielistään kuin heidän muista oloistaan.
Keskusteluilmasto on ajoittain ollut kiivasta etenkin Internetin keskustelupalstoilla, mikä koskee myös kieliasioita. Kieliasioita koskevassa lehdistökeskustelussa
voidaan yleisellä tasolla havaita tiettyjä eroja suomen- ja ruotsinkielisen lehdistön
välillä. Suomenkielinen lehdistö käsittelee usein ruotsinkielisiä ryhmänä tai ruotsin kielen osaamista, ruotsinkielinen lehdistö puolestaan useammin yksittäisiä
tapauksia, joissa ruotsinkielinen henkilö ei ole saanut palvelua lain edellyttämällä
tavalla, tai sitä, miten hallinnon rakenteilla turvataan kielelliset oikeudet. Myös
asiakeskeisemmän uutisraportoinnin ja yleisönosastokirjoitusten välillä on todettavissa sävyero. Yleisönosastokirjoituksissa varsinkin ruotsin kielestä kirjoitetaan
usein kielteiseen sävyyn.
Kieliimme kiinnitetään usein huomiota virallisissa yhteyksissä ja esimerkiksi kansainvälisissä keskusteluissa Suomen kaksikielisyyttä ja kansalliskieltä sääntelevää
lainsäädäntöä kiitellään. Käytännön sitoutuminen kielilainsäädännön edellytyksiin on kuitenkin vielä vajavaista. Tämä ilmenee usein varsinkin silloin, kun kahdella kielellä toimivan hallinnon koetaan tuottavan kustannuksia.
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Kielilain lähtökohtana on, että valtion ja kaksikielisten kuntien viranomaisissa
suomen- ja ruotsinkielinen palvelu annetaan samoissa yksiköissä ja palvelupisteissä. Laki mahdollistaa kuitenkin erityisistä syistä erillisten yksiköiden tai osastojen
perustamisen virka-alueen kielivähemmistön tarpeita varten, ja näin ollen toiminnan järjestämisen erikseen kielellisin perustein. Lain voimaantulon jälkeen lievänä
kehityspiirteenä voidaankin havaita, että etenkin ruotsinkielinen palvelu pyritään
entistä useammin järjestämään erillisratkaisuilla, erityisesti suurissa viranomaisissa ja yksiköissä. Erillisratkaisut voivat onnistuneesti turvata niin suomen- kuin
ruotsinkielistenkin yhteiskunnalliset tarpeet silloin, kun ne noudattavat kielilainsäädäntöä ja kun ne on räätälöity alueen väestön tarpeita varten, ottaen huomioon
muun muassa väestöpohjan ja kansalaisten yhdenvertaisuuden hallinnossa. Kielellisten oikeuksien toteutumismahdollisuudet tulee ottaa huomioon muun muassa viranomaisten alueellistamisen yhteydessä sekä keskittäessä tehtäviä palvelukeskuksiin.
Lainsäädäntötoimenpiteillä ja hallinnollisilla päätöksillä uudistusten toteuttamiseksi voi olla merkitystä kielellisten oikeuksien toteutumiselle. Esimerkiksi hallinnossa suunnitteilla oleva kunta- ja palvelurakennemuutoshanke saattaa vaikuttaa
kielellisiä oikeuksia koskeviin lainsäädännöllisiin ratkaisuihin. Perustuslain kielellisten oikeuksien turvaamiseksi on uudistuksiin mahduttava erilaisia ratkaisuja,
jotka turvaavat näiden oikeuksien käytännön toteutumisen. Uudet palvelurakenteet ja mahdolliset entistä suuremmat kuntayhtymät tai muut yhteistyömuodot
saattavat johtaa siihen, että suomen- ja ruotsinkielisten palvelujen järjestämistapoja on arvioitava uudelleen. Tämä koskee myös lisääntyvää seudullista yhteistyötä, ostopalvelujen käyttöä valtion ja kuntien lakisääteisten velvollisuuksien
järjestämisessä sekä valtion ja kuntien yritysten yksityistämistä ja kuntien välistä
yhteistyötä.
Hallitus on päätöksessään valtiontalouden kehyksiksi vuosille 2006–2009 alustavasti asettanut tavoitteeksi valtionhallinnon tuottavuuden lisäämisen siten, että
vaalikauden loppuun mennessä keskimäärin vain puolet valtion henkilöstön poistuman johdosta vapautuvista työpaikoista täytetään. Kansalaisten kielellisten oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi tämän suuntaisilla, tuottavuuden lisäämistä koskevilla kehyspäätöksillä on merkitystä valtion työhönottopolitiikkaan.
Päätökset edellyttävät, että virkamiesten kielitaito on otettava tulevaisuudessa entistä
paremmin huomioon virkoja täytettäessä siten, että jokaisessa viranomaisessa on
riittävä suomen ja ruotsin sekä tarvittaessa muidenkin kielten taito.

3.2.5 Sääntelemättömät alat ja kielelliset tarpeet
Monilla ihmisten elämää päivittäin koskevilla yhteiskunnan aloilla ei ole annettu
kielisäännöksiä. Ihmisillä on kuitenkin kielellisiä tarpeita myös näillä sääntelemättömillä aloilla.
Asumista ja muuta arjen toimintaa koskevilla aloilla perusasioiden hoitaminen
vaikeutuu, jollei henkilö ymmärrä sitä kieltä tai niitä kieliä, jolla tietoa annetaan.
Esimerkkejä ovat erilaiset sopimukset, kuten sähkösopimus, puhelinliittymän
avaaminen ja vakuutusten solmimisehdot sekä kodinkoneita ja muita laitteita koskevat käyttö- ja turvallisuusohjeet. Asumisen kannalta tärkeitä ovat myös asuntoosakeyhtiöiden säännöt ja tiedotteet asukkaille.
Ihmisten omaisuuteen liittyy puolestaan muun muassa ainoastaan suomen kielellä toimivan pörssin toiminta. Pörssiyhtiöiden kaikilla osakkeenomistajilla on
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mahdollisuus saada pörssitietoa vain, jos yhtiöt huolehtivat tiedon kääntämisestä
osakkeenomistajille.
Erityisen tärkeänä voidaan pitää terveydentilaa koskevaa tietoa, jossa korkeinta
asiantuntemusta esimerkiksi hoitovaihtoehdoista edustavat usein viranomaisten
sijasta alaan erikoistuneet liitot tai säätiöt, joilla ei ole kielellisiä velvollisuuksia.
Lääkepakkausten tuoteselosteet ovat lain edellyttämällä tavalla sekä suomen että
ruotsin kielellä, mutta viranomaiset ja muun muassa apteekit käyttävät tiedonvälityksessään myös liittojen ja säätöiden valmistamia esitteitä ja oppaita. Käytännössä tämä johtaa siihen, että suomen- ja ruotsinkielisten tiedonsaantimahdollisuudet
ovat riippuvaisia tiedotusmateriaalia julkaisevan yksityisen tahon kielivalinnoista.
Esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisten laajasti käyttämä tiedonlähde, Pharmaca Fennica -niminen kirja, jota kustantaa yksityinen kustantamo, on saatavilla
vain suomen kielellä.
Taide ja kulttuuri koetaan tärkeäksi asiaksi, johon liittyy kielellisiä tarpeita. Esimerkiksi museoissa ja näyttelyissä ei kuitenkaan ole otettu huomioon ruotsinkielisten tarpeita läheskään yhtä usein kuin suomenkielisten. Esimerkiksi kotimaisten ja lasten elokuvien ruotsinkielisen tekstityksen puute on koettu epäkohdaksi,
joka estää ruotsinkielistä väestöä osallistumasta täysipainoisesti kotimaiseen tai
lastenkulttuuriin.
Työelämässä niin työnantajilla kuin työntekijöilläkin on tarve saada käyttää omaa
kieltään ja saada tietoa omalla kielellään sellaisissa yhteyksissä, joista ei ole annettu lainsäädäntöä. Virantoimitukseen sekä valtion viranomaisten työkieleen sovelletaan kielilain säännöksiä. Kunnan viranomaisten työkielestä päättää kunta itse.
Virkamiehillä ja viranhaltijoilla on kuitenkin omassa asiassaan, samalla tavalla kuin
muillakin yksityishenkilöillä, tarve saada asiakirjoja ja palvelua omalla kielellään.
Tämä koskee esimerkiksi nimikirjaotteita ja muita henkilöä koskevia asiakirjoja.
Käytännössä työterveydenhuolto usein järjestetään ostopalveluna, eikä virkamiesten kielellisiä tarpeita tällöin välttämättä oteta huomioon. Samanlaisia puutteita
ilmenee myös yksityisillä työnantajilla.
Myöskään ammattiin liittyvän, työnantajan joko itsensä järjestämän tai muutoin
työntekijöilleen tarjoaman, koulutuksen kielestä ei ole säännöksiä. Työtehtäviin
liittyvää koulutusta annetaankin useilla aloilla, esimerkiksi valtionhallinnossa, lähes ainoastaan suomen kielellä. Tämä vaikeuttaa ruotsinkielisen, ruotsin kielellä
koulutuksensa saaneiden ja pääasiassa ruotsin kielellä toimivien henkilöiden mahdollisuuksia ylläpitää ammattitaitoaan ja -sanastoaan.
Työ- ja virkaehtosopimusten kielistä ei ole kielisäännöksiä, joten on mahdollista,
että nämä annetaan vain yhdellä kielellä. Käytännössä työ- ja virkaehtosopimuksia
on pääasiassa annettu ainoastaan suomen kielellä, eikä lainsäädäntöön sisälly velvollisuutta ruotsinkielisen käännöksen tekemiseen. Tämä koskee myös yleissitovia
virkaehtosopimuksia, jotka sisältävät työnantajaa sitovia säännöksiä. Käytännössä
tämä merkitsee, ettei valtion viranomaisella, jonka enemmistön kieli on ruotsi, ole
työnantajan velvollisuuksia koskevia tietoja tällä kielellä. Kunnallisella sektorilla
vastaavaa puutetta ei ole tuotu esiin.
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3.3

Muita kuin kansalliskieliä koskeva lainsäädäntö ja
sen toteutuminen

3.3.1 Muut kielet lainsäädännössä
Muut kielet kuin kansalliskielemme ovat perustuslaista ilmenevällä tavalla keskenään yhdenvertaisessa asemassa: vaikka saamen kieli, romani ja viittomakieli
mainitaankin perustuslaissa erikseen, on kaikilla kieliryhmillä oikeus ylläpitää ja
kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan yhtäläisin perustein. Kertomuksen osiossa
3.1 on käsitelty perustuslain säännöksiä kielellisistä oikeuksista, Suomea sitovia
kansainvälisiä sopimuksia ja muiden kuin kansalliskielten asemaa Suomessa.
Muiden kuin kansalliskielten asemasta ja käyttämisestä on säännöksiä useissa
eri säädöksissä. Nämäkin noudattavat pääosin perustuslaissa omaksuttua sääntelylinjaa: useimmissa mainitaan erikseen saamen kieli, romani sekä viittomakieli.
Muiden Suomessa käytettyjen kielten käyttämisestä on vähemmän säännöksiä.
Kuitenkin esimerkiksi Yleisradio Oy:stä annetussa laissa säädetään muidenkin
kuin kansalliskielten huomioimisesta ohjelmapalvelujen tuotannossa. Muun muassa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta
annetun lain säännöksillä pyritään turvaamaan maahanmuuttajien yksilöllistä kehitystä, jotta heillä olisi mahdollisuus osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla oma kieli ja kulttuuri säilyttäen.
Seuraavassa muita kuin kansalliskieliä koskevia säännöksiä käsitellään viranomaisissa käytetyn asiointikielen, opetuskielen sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa käytetyn kielen näkökulmasta.

3.3.1.1 Muu kuin kansalliskieli asiointikielenä viranomaisissa ja
oikeuslaitoksessa
Saamen kielen käyttämisestä asioimiskielenä on annettu oma lakinsa, saamen kielilaki. Se on säädetty turvaamaan saamelaisten oikeutta ylläpitää ja kehittää omaa
kieltään ja kulttuuriaan. Oikeudesta on perustuslain mukaan säädettävä lailla.
Saamelaisella on saamen kielilain mukaan oikeus omassa asiassaan tai asiassa,
jossa häntä kuullaan, käyttää saamen kieltä niissä viranomaisissa, joihin lakia sovelletaan. Laissa on myös säännöksiä oikeudesta saada toimituskirja saamen kielellä, oikeudesta tulkkaukseen ja asiakirjojen käännöksiin sekä viranomaisten velvollisuudesta tiedottaa saamen kielellä. Lisäksi useissa erityislaeissa, esimerkiksi
postipalvelulaissa ja potilasvahinkolaissa, on viittaussäännös saamen kielilakiin.
Muita asiointikielenä käytettäviä kieliä kuin saamen kieltä koskevat säännökset
sisältyvät useisiin eri lakeihin, muun muassa ulkomaalaislakiin, hallintolakiin ja
hallintolainkäyttölakiin. Näissä säännöksissä lähtökohtana on se, että viranomaisen tulee huolehtia tulkkauksesta ja kääntämisestä silloin, kun asianosainen ei
osaa suomea tai ruotsia ja kyseessä on asia, joka on voinut tulla vireille viranomaisen aloitteesta. Hallintolainkäytössä on viranomaisen suullisessa kuulemisessa
huolehdittava tulkkauksesta.
Esitutkintalaissa ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa turvataan
kuultavan, vastaajan ja asianomistajan oikeus maksuttomaan tulkkaukseen sekä
tuomion tai päätöksen käännättämiseen rikosasioissa. Oikeudenkäymiskaaren
mukaan asianosaisen on siviiliasioissa pääsääntöisesti itse vastattava tulkkauksesta ja käännättämisestä.
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Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä solmitun pohjoismaisen kielisopimuksen nojalla on toisen pohjoismaan kansalaiselle rikosasioissa järjestettävä
tarvittava tulkkausapu pohjoismaisella kielellä. Muissa kuin rikosasioissa on tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa tämä apu järjestettävä mikäli mahdollista.
Viittomakieltä käyttävien kuulovammaisten oikeudesta tulkkaukseen säädetään
tarkemmin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
annetussa asetuksessa. Tulkkauspalveluihin kuuluu työssä käymisen, opiskelun,
asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn
vuoksi suoritettava tulkkaus. Kunnan tulee järjestää vaikeasti kuulo- ja näkövammaisille vähintään 240 tulkkaustuntia ja muille kuulovammaisille vähintään 120
tuntia vuodessa. Viittomakielen tulkkauspalvelun vähittäistuntimäärien lisäämistä selvitetään.

3.3.1.2 Muu kuin kansalliskieli sosiaali- ja terveydenhuollossa
Potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetuissa laeissa säädetään siitä, että potilaan ja asiakkaan äidinkieli
on mahdollisuuksien mukaan otettava hänen hoidossaan ja kohtelussaan huomioon.
Äidinkielellä tarkoitetaan näissä laeissa muitakin kieliä kuin kansalliskieliä, jolloin
hoitokielenä voidaan käyttää mitä tahansa potilaan tai asiakkaan kieltä, jos viranomaisella on siihen riittävät kielelliset valmiudet. Myös tulkkauksesta on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava. Ehdotonta velvollisuutta järjestää hoitoa
muulla kuin kansalliskielellä ei kuitenkaan ole. Osiossa 3.3.1.1 käsitelty viittomakieltä käyttävien kuulovammaisten oikeus tulkkaukseen koskee myös sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluita.
Lasten päivähoidosta annetun asetuksen mukaan kasvatustavoitteisiin kuuluu
suomen- tai ruotsinkielisten, saamelaisten, romanien ja eri maahanmuuttajaryhmien lasten oman kielen ja kulttuurin tukeminen yhteistyössä kyseisen kulttuurin
edustajien kanssa. Viittomakielen lisäämistä lasten päivähoitoa koskevaan lainsäädäntöön selvitetään parhaillaan.

3.3.1.3 Muu kuin kansalliskieli opetuskielenä ja oppiaineena
Opetuskieltä koskevia säännöksiä on useissa eri laeissa: perusopetuslaissa, lukiolaissa sekä ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa. Edellä mainittujen opetussäännösten mukaan opetuskielenä voi kansalliskieltemme lisäksi olla saame,
romani tai viittomakieli. Opetusta voidaan antaa myös muulla oppilaan omalla
kielellä. Yliopistolain ja ammattikorkeakoululain mukaan myös korkeakoulujen
opetuskieli voi olla jokin muu kieli kuin suomi tai ruotsi.
Saamelaisten kotiseutualueella asuvien saamen kieltä osaavien oppilaiden opetus tulee perusopetuslain mukaan antaa pääosin saamen kielellä. Tarkoituksena
on taata se, että vähintäänkin puolet perusopetuksesta järjestetään saamen kielellä. Perusopetuslain mukaan kuulovammaisille tulee antaa tarvittaessa opetusta
myös viittomakielellä.
Opetuslaeissa on säännöksiä myös äidinkielen opetuksesta. Niiden mukaan muille kuin suomen- ja ruotsinkielisille oppilaille voidaan perus- ja lukio-opetuksessa
sekä ammatillisessa koulutuksessa opettaa äidinkielenä saamen kieltä, romanikieltä, viittomakieltä tai muuta oppilaan äidinkieltä.
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Perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään maahanmuuttajalapsille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei ole vielä riittävän hyvä perusopetukseen
ryhmässä. Opetusta annetaan 6–10-vuotiaille vähintään 450 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 500 tuntia. Valmistavan opetuksen tarkoitus on antaa oppilaalle tarvittavat valmiudet perusopetukseen siirtymiseksi samalla tukien ja edistäen oppilaan oman äidinkielen hallintaa ja kulttuurin tuntemusta.207

3.3.1.4 Muunkielisten henkilöiden edunvalvonta
Muunkielisten henkilöiden edunvalvonta on järjestetty muun muassa viranomaisten yhteydessä toimivien elinten avulla. Näiden toimielinten tehtävänä on edistää
muunkielisten asemaa, yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa.
Työministeriön yhteyteen perustettiin vuonna 2001 vähemmistövaltuutetun virka. Vähemmistövaltuutettu voi antaa suosituksia, ohjeita ja neuvoja sekä tehdä
aloitteita koskien eri etnisten ryhmien tai ulkomaalaisten asemaa tai yhteiskunnassa esiintyviä epäkohtia. Kielellisten oikeuksien valvonta ei kuitenkaan kuulu
vähemmistövaltuutetun tehtäviin.
Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO on laajapohjainen neuvoa-antava
asiantuntijaelin, joka on toiminut vuodesta 1998 alkaen työministeriön yhteydessä. Siihen kuuluu muun muassa viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, työelämän
osapuolten sekä maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen edustajia. ETNO:
n tehtäviin kuuluvat muun muassa maahanmuuttajien kotoutumista, suvaitsevaisuutta ja hyviä etnisiä suhteita edistävien toimien kehittäminen ja tukeminen.

3.3.2 Lainsäädännön toteutuminen
3.3.2.1 Muita kieliä sääntelevien lakien toteutuminen viranomaisissa ja
oikeuslaitoksessa
Saamen kielen käytön edellytyksenä viranomaisissa on, että niin asiakas kuin asiaa
hoitava virkamies osaavat saamen kieltä riittävän hyvin. Saamelaisten kokemuksien mukaan viranomaisten saamen kielten taito ei ole riittävä. Kynnys saamen kielen käyttöön on saamelaisten mukaan monesti korkea, sillä käännös- ja tulkkaustoiminnan koetaan toimivan kankeasti ja saamenkielinen asiointi viranomaisissa
koetaan haittaa aiheuttavana tekijänä. Etenkin inarinsaamen- ja koltansaamenkielisten virkamiesten, tulkkien ja kääntäjien puute vaikeuttaa saamelaisten kielellisten oikeuksien toteutumista. Saamelaiset pitävät tärkeänä, että viranomaiset
osoittaisivat oma-aloitteisesti palvelevansa saamen kielellä, kuten saamen kielilaki
edellyttää.208
Saamen kielten käyttömahdollisuudet valtion viranomaisissa vaihtelevat Saamelaiskäräjien mukaan viranomaisittain ja tilanteittain. Eräissä viranomaisissa, kuten Inarin ja Utsjoen alueen poliisiviranomaisissa, saamenkielisen palvelun koetaan toimivan hyvin, eräissä taas huonommin.
Tuomioistuimissa saamelaisten kielelliset oikeudet toteutuvat saamelaisten käsitysten mukaan hyvin. Saamen kielten käyttö toimituskirjoissa onnistuu yleensä
hyvin asianomaisen pyytäessä saamenkielistä asiakirjaa, mutta saamelaisten ja viranomaisten välisissä puhelinyhteydenotoissa esiintyy ongelmia.209
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Kunnallisissa viranomaisissa saamen kielen käyttö vaihtelee. Utsjoen kunnan pöytäkirjoissa ja muissa asiakirjoissa saamea käytetään laajasti. Joissakin tapauksissa
kääntäjien ja kääntäjille varattujen resurssien puute on Saamelaiskäräjien mukaan
johtanut siihen, ettei kaikkia asiakirjoja, kuten kokousten esityslistoja liitteineen,
ole voitu kääntää lain edellyttämässä laajuudessa. Utsjoen kunnan toimielinten
kokouksissa käytetään lähes aina myös saamen kieltä, ja tulkkaus on Saamelaiskäräjien mukaan useimmissa tapauksissa tarvittaessa järjestetty. Saamen kielen
käyttö ilman tulkkausta koetaan Utsjoen kunnan viranomaisissa luontevaksi, ja se
on yleistä. Muissa kunnissa saamen kielen käyttö on vähäisempää.210
Myönteisenä kehitysaskeleena saamen kielilain voimaantulon myötä voidaan
mainita lisääntynyt viranomaistiedottaminen saamen kielellä.
Viittomakieli on käytössä viranomaisasioinnissa pääsääntöisesti tulkkauspalvelujen avulla. Viittomakielisille tulkkauspalveluille on viittomakielisten edustajan
mukaan suuri tarve, mutta työn raskaus on siirtänyt tulkkeja muihin tehtäviin.211
Viittomakielisten mukaan ongelmia viittomakielisissä palveluissa on havaittu erityisesti yksilön kannalta merkittävissä hallinnon palveluissa, kuten työvoimapalveluissa. Suomenruotsalaisen viittomakielen käyttäjät pitävät erityisenä ongelmana
suomenruotsalaisen viittomakielisen tulkkien puutetta, mikä estää tulkkauspalvelujen käytön viranomaisissa.212
Viittomakielinen tulkkauspalvelutoiminta on viimeisien vuosikymmenien aikana lisääntynyt ja tulkkausapua on myönnetty enenevässä määrin. Tämä ei kuitenkaan aina ole taannut sitä, että tulkkauspalvelu myös käytännössä järjestyy.
Tulkkauspalvelujen järjestäminen kunnissa on erityisesti tulkkien vähyyden vuoksi vaikeaa. Etenkin iltaisin, viikonloppuisin ja yllättävissä tilanteissa saattaa olla
vaikeaa löytää tulkkia. Tulkkaukselle säädettyjä tuntien vähimmäismääriä käsitellään kunnissa usein käytännössä enimmäismäärinä.213
Viittomakielisten tulkkauspalvelujen käyttöä on vaikeuttanut myös viittomakielisten pelko muiden suhtautumisesta viittomakielen käyttöön. Näiltä osin tilanne on kuitenkin tulkkauspalvelujen yleistyessä parantunut.214 Viittomakielisten
asiakirjojen lähettäminen videotiedotteena on mahdollista esimerkiksi oikeusasiamiehelle tehtävissä kanteluissa. Asiakirjojen lähettäminen viittomakielisinä ei kuitenkaan vielä ole vakiintunut viittomakieltä käyttävien viranomaisasioinnissa.
Romanikieli on harvoin viranomaisissa käytetty asiointikieli. Romanikielen käyttäminen edellyttäisi kielen osaajien määrällistä lisääntymistä asiakaspalveluammateissa ja kielenkääntäjinä. Romanikielen tarvetta asiointikielenä on romanikielen edustajien mukaan vähentänyt se, että kaikki romanikieltä osaavat puhuvat
myös suomen tai ruotsin kieltä. Palveluita romanikielellä toivotaan kuitenkin lisääntyvässä määrin.215 Myös tarve romanikieliselle tulkkaukselle ja kääntämiselle
on tullut esille romanitaustaisten turvapaikanhakijoiden asioiden käsittelyn yhteydessä.216
Muunkielisten asioiminen viranomaisissa tapahtuu pääasiassa joko kansalliskielillä tai tulkkauksen avulla. Kattavia selvityksiä muiden kielten käyttämisestä tai
tulkkaus- ja käännösavun tarpeesta viranomaisissa ja oikeuslaitoksessa ei ole tehty. On kuitenkin ilmennyt, että tulkkaus- ja käännöspalveluiden toteuttaminen
muun muassa hallintolain edellyttämällä tavalla ei täysin toteudu. Pääasiallisia syitä ovat puute tulkeista sekä viranomaisten riittämättömät määrärahat. Tulkkauspalvelujen järjestäminen on osoittautunut hankalaksi vaativissa asiakastilanteissa,
joissa edellytetään hyvää kielitaitoa, kuten sosiaaliturvan etuuksia haettaessa. Tällä tasolla kahta kieltä osaavia, erityisesti harvinaisia kieliä äidinkielenään puhuvia
tulkkeja, on vähän.217
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Tulkkaus- ja käännöspalveluita annetaan noin 70 kielellä. Tästä huolimatta
kaikkien kielten tulkkausta ei ole mahdollista järjestää. Tällöin tulkkaus järjestetään jollain muulla asiakkaan ymmärtämällä kielellä, esimerkiksi englanniksi tai
ranskaksi. Ongelmallisena tulkkaus- ja käännöspalveluissa on pidetty muun muassa sitä, että tulkkien ammattitaidon varmistamiseksi ei ole olemassa erityisiä
säännöksiä tai yhdenmukaisia kokeita.218

3.3.2.2 Muita kieliä sääntelevien lakien toteutuminen sosiaali- ja
terveydenhuollossa
Saamelaisten kotiseutualueen sosiaali- ja terveydenhuollossa saamelaisten kielelliset oikeudet toteutuvat niin saamelaisten kokemusten kuin tutkimustenkin
mukaan melko heikosti. Erityisen ongelmallista tämä on niille saamelaisille, jotka
eivät puhu suomea tai puhuvat sitä vain heikosti. Omakielisten terveyspalvelujen
puute koetaan turvallisuutta heikentävänä tekijänä.219
Suurin tarve saamenkielisille palveluille on saamelaisilla vanhuksilla ja lapsilla.
Äidinkielen merkitys ihmiselle kasvaa iän myötä, ja saamenkielisille vanhuksille
asiointi suomen kielellä saattaa usein olla hyvinkin vaikeaa. Puutteelliset mahdollisuudet käyttää omaa kieltään saattavat johtaa vanhusväestön syrjäytymiseen. Esimerkiksi terveyskeskusten vuodeosastolla saamelaiset kokevat ongelmaksi sen, ettei saamenkielistä työntekijää ole aina saatavilla, eivätkä vanhusväestöön kuuluvat
saamelaiset näin ollen aina saa omakielisiä terveydenhoitopalveluja. Vanhusväestö
on kohdannut ongelmia myös saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella,
kuten Lapin keskussairaalassa, jossa kuitenkin saamelaisten kielellisiä oikeuksia
turvaavia käytäntöjä on pyritty luomaan.220
Saamelaisten lasten kielelliset tarpeet sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla liittyvät ennen kaikkea saamenkielisen päivähoidon järjestämiseen. Saamelaiskäräjien
mukaan saamenkielisten päivähoitopalveluiden järjestämisessä on ollut ongelmia,
eikä päivähoito toteutuessaankaan saamelaisten mukaan tue saamenkielisten lasten äidinkielen kehittymistä ja säilymistä riittävästi. Saamelaisten kotiseutualueen
ulkopuolella ei Saamelaiskäräjien tietojen mukaan järjestetä saamenkielisiä päivähoitopalveluja.221
Saamenkielisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden kehittämistä on edesauttanut valtion tulo- ja menoarviossa saamenkielisiin palveluihin osoitettu määräraha, jolla on palkattu saamenkielisiä työntekijöitä muun muassa päiväkoteihin
ja vanhustyöhön. Eräitä erityispalveluja, kuten lastenpsykiatria-, neuvola- ja puheterapiapalveluita, on saatavilla vain harvoin saamen kielellä. Eräs tapa järjestää
nämä palvelut olisi tiiviimpi yhteistyö naapurimaiden saamelaisalueiden kuntien
kanssa.222
Romanikieli ei ole sosiaali- ja terveydenhuollossa aktiivisessa käytössä, sillä käytännössä kaikki Suomen romanit osaavat suomea tai ruotsia ainakin jossain määrin. Toisaalta monien romanien suomen tai ruotsin kielen sanavarasto on eräiltä
osin rajallinen, eivätkä he välttämättä ymmärrä kaikkia viranomaisissa käytettäviä
ilmaisuja. Romanikieltä ollaan elvyttämässä, minkä seurauksena myös romanikielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve tulee todennäköisesti tulevaisuudessa
kasvamaan.223 Romanien kulttuurin erityispiirteitä on pyritty tuomaan esiin sosiaali- ja terveydenhuollossa muun muassa terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun romanikulttuurista kertovan ohjekirjan avulla.224
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Romanien päiväkeskus Kaalo on aloittanut toimintansa Helsingin Diakonissalaitoksen yhteydessä vuoden 2005 lopussa. Kaalon työntekijät ovat sosiaalialan ja
terveydenhuollon ammattilaisia, joihin kuuluu romanikielentaitoisia romaneita.
Romanilasten varhaiskasvatuksen kehittämiseksi on käynnistetty hankkeita
Turussa, Vantaalla ja Varkaudessa. Romanilasten varhaiskasvatusta tukevasta materiaalista on puutetta. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi varhaiskasvatuksen
tueksi vuonna 2005 romanivanhemmille suunnatun osittain romanikielisen Lue
lapsen kanssa – Draba kentoha -oppaan.225
Viittomakieli on käytössä sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla pääsääntöisesti
kunnan järjestämän ja käyttäjälleen maksuttoman tulkkipalvelun kautta. Tulkkausta ei kuitenkaan kyetä aina järjestämään lain edellyttämällä tavalla, kuten
osiossa 3.3.2.1 on todettu.226 Viittomakielisten järjestöjen merkitys omakielisten
palvelujen tuottamisessa on suuri. Kuurojen Liitto ry:llä on 15 alueellista viittomakielistä kuntoutussihteeriä, jotka tarjoavat kuuroille muun muassa opastusta
sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Kuurojen Palvelusäätiö toteuttaa erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluja viittomakielisille.227
Kuurojen Liitto ry on tarjonnut julkisin varoin rahoitettuja omakielisiä terapiapalveluita viittomakielisille. Viittomakielisten kuurojen psykoterapian tarve on
kuitenkin Kuurojen Liitto ry:n mukaan saatavilla olevia palveluja suurempi. Viittomakielisille lapsille ei ole terapiapalveluita.228 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin yhteydessä toimii kuurojen psykiatrinen poliklinikka.
Viittomakielen käyttö päiväkodeissa vaihtelee. Osa viittomakielisistä lapsista
on sijoitettu kuulovammaisten päiväkoteihin. Joissakin suurimpien kaupunkien
päiväkodeista on kuurojen tai kuulovammaisten ryhmiä. Päiväkoti-ikäisiä viittomakielisiä lapsia on myös muissa ryhmissä, kuten kehitysvammaisten ryhmissä.
Viittomakielisten kokemusten mukaan nykyisessä päivähoidossa voidaan vain
harvoin tarjota viittomakieliselle lapselle lain tavoitteena oleva suotuisa kasvuympäristö.229
Muunkielisten sosiaali- ja terveydenhuolto tapahtuu pääsääntöisesti joko kansalliskielillä tai tulkin avulla. Etenkin maahantulon alkuvaiheessa erilaiset palvelutilanteet vaativat tulkkaus- ja käännöspalveluita, omakielistä tiedotusmateriaalia ja
omakielisiä palveluita. Lisäksi on otettava huomioon, että osa maahanmuuttajista
ei esimerkiksi iästä johtuen opi kansalliskieliä riittävän hyvin kyetäkseen toimimaan palvelujärjestelmässä.230
Muunkielisille ei ole määrärahojen puutteen vuoksi voitu aina järjestää tulkkausta, eikä ehdotonta velvollisuutta tulkkauksen järjestämiseen ole. Pakolaisperusteisen oleskeluluvan saaneet saavat sosiaali- ja terveydenhuollon alueella kohtuullisesti tulkkauspalveluita, mutta muilla perusteilla Suomeen muuttaneet joutuvat
usein turvautumaan puolison, lasten, sukulaisten ja ystävien apuun. Terveydenhuollossa on puutetta etenkin naispuolisista tulkeista, eikä maahanmuuttajien
kanssa asioivilla sosiaali- ja terveydenhuollon alan viranomaisilla ole aina tarpeeksi tietoa tulkkauksen tarpeesta tai siitä miten tulkkaus järjestetään. Joillakin paikkakunnilla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista vastaavat virastot ja yritykset
ovat muun muassa omakielistä asiointia helpottaakseen palkanneet ulkomaalaisia
alan ammattilaisia ja muuta henkilökuntaa.231
Maahanmuuttajien mielenterveyspalveluiden tarvetta ja saatavuutta on vastikään selvitetty. Selvityksestä ilmenee, että koulutetuista psykoterapiatyöskentelyyn kykenevistä tulkeista on suuri puute. Muunkielisillä on tarve omakieliseen tietoon muun muassa mielenterveysongelmista ja lääkkeiden sivuvaikutuksista.232
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3.3.2.3 Muita kieliä sääntelevien lakien toteutuminen opetustoiminnassa
Saamea voidaan opiskella äidinkielenä tai valinnaisena kielenä saamelaisten kotiseutualueen peruskouluissa. Saame on käytössä myös perusopetuksen opetuskielenä. Parhaiten saamenkielinen opetus toteutuu perusopetuksen alimmilla asteilla,
jossa se kattaa yleensä lähes kaikki oppiaineet. Saamenkielistä opetusta annetaan
kaikilla kolmella Utsjoen, viidellä Inarin, neljällä Enontekiön ja yhdellä Sodankylän
Vuotson ala-asteella. Utsjoella opetusta annetaan saamen kielellä myös peruskoulun ylemmillä luokilla ja noin kymmenen viikkotunnin verran Inarissa ja Enontekiöllä. Viime vuosina saamenkielistä opetusta saavien oppilaiden määrä on ollut
saamelaisten kotiseutualueella kasvussa. Vanhemmat eivät kuitenkaan aina valitse
lapsilleen saamenkielistä opetusta.233
Opetuskielenä saamelaisten omakielisessä opetuksessa on useimmiten pohjoissaame, joissakin tapauksissa myös inarinsaame. Äidinkielenä saamelaisalueella
opetetaan kaikkia Suomessa puhuttuja saamelaiskieliä. Inarin- ja koltansaamen
opetusta vaikeuttaa opettajien vähäinen määrä ja oppimateriaalin puute. Saamelaiskäräjät onkin viime vuosina painottanut oppimateriaalituotannossaan näiden
kielten tarpeita.234
Saamelaiset kokevat, ettei kouluympäristö tue riittävästi saamenkielisten lasten kielen kehittymistä ja säilymistä. Saamelaiskäräjien mukaan koulujen järjestyksenvalvonta ja kurinpito järjestetään saamenkielistenkin oppilaiden kohdalla
usein suomen kielellä. Saamenkielistä oppilashuoltoa ja erityisopetusta ei Saamelaiskäräjien mukaan yleensä ole saatavilla.235
Saamelaisalueen lukioissa pohjois- ja inarinsaamea voi lukea joko äidinkielenä
tai valinnaisena aineena, koltansaamea ainoastaan valinnaisena aineena. Eräissä
lukioissa, kuten Utsjoen saamelaislukiossa, saamen kieli on käytössä myös opetuskielenä. Pohjoissaamen ja inarinsaamen on voinut suorittaa ylioppilaskokeessa
1990-luvulta alkaen. Vuonna 2005 tämä tuli mahdolliseksi myös koltansaamen
kohdalla, tosin vain vieraan kielen muodossa.236 Perus- ja lukio-opetuksessa saamen kieltä opetettiin tuoreimpien tilastojen mukaan saamelaisalueen ulkopuolella
kahdessa kunnassa yhteensä 19 oppilaalle.237
Saamelaisten kotiseutualueella toimii valtion Saamelaisalueen koulutuskeskus,
jonka tehtävänä on antaa ammatillista- ja aikuiskoulutusta saamelaisalueen tarpeita varten, säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja luontaiselinkeinoja sekä
edistää saamenkielisen oppimateriaalin tuottamista. Utsjoen saamelaislukion
siirtämistä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen alaisuuteen selvitetään.238 Saamea voi opiskella Oulun, Lapin ja Helsingin yliopistoissa. Päävastuu saamen kielen
yliopisto-opetuksesta Suomessa on Oulun yliopistolla, jossa on oppiainetta varten
professuuri. Oulun ja Lapin yliopistoissa saamenkielentaitoisille hakijoille on kiintiönsä useissa tiedekunnissa.
Romanikieltä opetettiin perus- ja lukio-opetuksessa vuoden 2004 syyslukukaudella yhteensä 142 oppilaalle äidinkielenä. Vain alle joka kymmenes romanilapsi
saa opetusta romanikielessä. Muiden oppiaineiden opetusta ei ole käytännössä
mahdollista saada romanikielellä.239
Valtaosa kouluista, joissa on romanioppilaita, ei ole koskaan järjestänyt romanikielen opetusta. Koulujen mukaan pääasiallisena syynä tähän on se, etteivät romanioppilaiden vanhemmat ole ilmaisseet haluavansa, että romanikielistä opetusta
järjestetään. Romaniasiain neuvottelukunnan mukaan romanivanhemmat eivät
kuitenkaan aina ole tietoisia lastensa mahdollisuudesta saada opetusta romani-
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kielessä, ja myös kouluissa ilmenee tietämättömyyttä romanikielen olemassaolosta. Romanikielen kouluopetuksesta on myös romaniväestön keskuudessa erilaisia
mielipiteitä, ja lisäksi romanikielen opettajien ja koulujen välinen yhteistyö koetaan kouluissa heikoksi.240
Romanikielen perusopetuksen järjestämistä vaikeuttaa puute opettajista, mikä
johtuu muun muassa siitä, ettei romanikielestä voi suorittaa korkeakouluarvosanoja, eikä romanikielen opettajaksi ole näin ollen käytännössä mahdollista pätevöityä. Syksystä 2003 alkaen on ollut mahdollista suorittaa romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto, jonka yhtenä suuntautumisvaihtoehtona on romanikielen
opetus. Tutkinto ei kuitenkaan anna virallista opettajan pätevyyttä. Romanikielen
opettajien vähäisyys vaikeuttaa lukion romanikielen uusien opetussuunnitelmien
toteuttamista. Myös uudelle ja innostavalle oppimateriaalille on romanien mielestä tarvetta.241
Viittomakielisten perusopetus on järjestetty pääosin erityisoppilaitoksissa. Valtiolla on kolme kuulovammaisten koulua, jotka sijaitsevat Jyväskylässä, Oulussa
ja Mikkelissä. Kunnallisia kuulovammaisten erityiskouluja on 13. Kokonaan viittomakielisessä opetuksessa erityisoppilaitoksissa oli vuonna 2004 yhteensä 216
oppilasta. Kaikki koulut ovat suomenkielisiä ja niissä opetetaan suomalaista viittomakieltä.242
Viittomakielen opetusta erityisoppilaitoksissa vaikeuttaa opetusryhmien kielellinen vaihtelevuus. Erityiskouluissa samoissa opetusryhmissä saattaa olla niin viittomakielisiä, sisäkorvaistutteen saaneita, dysfaattisia kuin kuulomonivammaisiakin oppilaita. Luokassa saatetaan käyttää samanaikaisesti viittomakieltä, viitottua
puhetta, tukiviittomia ja puhuttua suomen kieltä. Lisäksi äidinkieleltään viittomakielisiä tai kieltä hyvin hallitsevia opettajia on vain muutamia ja viittomakielistä
oppimateriaalia vain vähän. Viittomakielisiä luokanopettajia on koulutettu, mutta
he eivät ole aina työllistyneet erityisoppilaitoksiin.243
Peruskoulussa, lukiossa ja ammatillisessa opetuksessa viittomakieltä voi opiskella myös äidinkielenä. Peruskoulu- ja lukio-opetuksessa viittomakieliset voivat
opiskella suomea tai ruotsia erillisen suomi tai ruotsi viittomakieliselle -oppimäärän mukaan ja ammatillisessa koulutuksessa suomea suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaan.244 Viittomakieltä voi opiskella myös yliopistotasolla Jyväskylän
yliopistossa.
Kuurojen jatko-opiskelu on mahdollista niin kuulovammaisten erityisoppilaitoksissa kuin tulkin avulla yleisissä oppilaitoksissakin. Viittomakielisille tarkoitettuja
oppilaitoksia edellä mainittujen perusopetustason erityisoppilaitosten lisäksi ovat
muun muassa valtion ammatillista koulutusta tarjoava AURA-instituutti ja Mikkelin Mikael-koulun yhteydessä toimiva lukio. Vuonna 2004 yleisissä oppilaitoksissa
eri koulutusasteilla, muun muassa peruskoulussa, lukio-opetuksessa, opistoissa,
ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa, tulkin avulla opiskeli yhteensä
193 henkilöä.245 Opiskelutulkeista on kuitenkin jatkuva puute.246
Perusopetukseen valmistavaa opetusta annettiin syyslukukaudella 2004 yhteensä
1 475 muunkieliselle oppilaalle. Heidän saamaansa äidinkielen opetusta ei ole tilastoitu.247 Tutkimuksen mukaan perusopetukseen valmistavassa opetuksessa käytetään kuitenkin eniten aikaa suomen tai ruotsin kielen opettamiseen ja vähiten
maahanmuuttajaoppilaiden oman äidinkielen opettamiseen. Yksittäisissä ryhmissä on monesti useiden eri kielten puhujia.248
Perus- ja lukio-opetuksessa muunkielisten oppilaiden oman äidinkielen opetus
on järjestetty täydentävänä opetuksena, johon osallistuminen on vapaaehtoista.
Opetusta annetaan yleensä kaksi tuntia viikossa. Syyslukukaudella 2004 tällais66

ta opetusta annettiin perus- ja lukio-opetuksessa yhteensä 45 kielessä yhteensä
10 408 oppilaalle. Suomessa oli tuolloin 15 967 muunkielistä peruskouluikäistä
lasta. Tässä kertomuksessa käsitellyistä kielistä syyslukukaudella 2004 venäjän
kielen opetukseen osallistui 3 012 oppilasta, somalin kielen opetukseen 1 544 oppilasta, viron kielen opetukseen 515 oppilasta ja englannin kielen opetukseen 271
oppilasta.249
Muunkielisten äidinkielen opetusta ei ole aina voitu järjestää, koska riittävän
suuria opetusryhmiä ei ole saatu muodostettua tai opettajia ei ole ollut. Opetusta on vaikeuttanut muun muassa se, että se sijoittuu koulupäivien päätteeksi tai
päällekkäin muun opetuksen kanssa. Etenkin kaukaisimpien kielten opetukseen
on myös vaikeaa löytää Suomen oloihin soveltuvaa oppimateriaalia.250 Lisäksi esimerkiksi venäjänkielinen väestö on kokenut ongelmalliseksi sen, etteivät opettajat
aina ole äidinkieleltään venäjänkielisiä ja ettei äidinkielen opetus siksi ole riittävän
laadukasta.251
Muunkielisille on järjestetty muissa oppiaineissa opetusta heidän omalla kielellään muun muassa Espoossa, Helsingissä, Kuopiossa ja Vantaalla. Opetuskielinä ovat olleet venäjä, arabia, somali, vietnam ja viro.252 Lisäksi Suomessa toimii
monta muunkielistä perus- ja lukio-opetusta tarjoavaa oppilaitosta: yhdeksän englanninkielistä, kaksi venäjänkielistä, yksi ranskalainen ja yksi saksalainen koulu.
Englanninkielisen kansainvälisen ylioppilastutkinnon voi suorittaa yhdessätoista lukiossa eri puolilla maata. Myös ammatillisen tutkinnon voi suorittaa eräissä
oppilaitoksissa joko kokonaan tai osittain muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä.
Opetuskielenä on useimmiten englanti, mutta myös venäjänkielistä koulutusta on
järjestetty.253
Maahanmuuttajaoppilaat opiskelevat perus- ja lukio-opetuksessa kansalliskieliä
suomi tai ruotsi toisena kielenä -oppimäärän mukaan. Vuonna 2004 suomi toisena
kielenä -opetusta sai perusopetuksessa yhteensä 10 345 henkilöä ja ruotsi toisena kielenä -opetusta 237 henkilöä. Lukiossa vastaavat luvut olivat 178 ja kahdeksan.254 Myös ammatillisessa koulutuksessa suomea tai ruotsia voi opiskella toisena
kielenä.
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4

Päätelmät

4.1

Päätelmät kielilainsäädännön toteutumisesta

4.1.1 Kansalliskielet
Lainsäätäjän tahto ilmenee johdonmukaisena kansalliskieliä koskevasta lainsäädännöstä: kielilaissa ja erityislainsäädännön lukuisissa kielisäännöksissä täsmennetään perustuslaissa turvattuja kielellisiä perusoikeuksia, joiden mukaan niin
suomen- kuin ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista on huolehdittava samanlaisten perusteiden mukaan.
Yksilön oikeus yhteiskunnan palveluihin hänen omalla kielellään, suomeksi tai
ruotsiksi, ei rajoitu hallinto- ja tuomioistuinasioihin. Oikeus koskee keskeisesti
myös peruspalveluja, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Lainsäädännöstä
kuvastuu myös, ettei hallinnon ja palvelujen järjestämistapojen monimuotoisuus
saa vaikuttaa kielellisiin perusoikeuksiin: oikeuksien toteutumisesta on lain mukaan varmistuttava esimerkiksi ostettaessa palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta.
Myös viranomaisten vastuu kielellisten perusoikeuksien toteuttamisesta ilmenee
johdonmukaisesti lainsäädännöstä. Eräille virkamiehille, kuten valtioneuvoston
esittelijöille sekä poliiseille ja rajavartijoille, on säädetty kielitaitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia sen varmistamiseksi, että he tehtävissään pystyisivät turvaamaan
kansalaisten kielelliset oikeudet. Lainsäädännössä, esimerkiksi käräjäoikeuslaissa,
on säädetty mahdollisuudesta perustaa yksikköjä tai osastoja kielellisin perustein
kielellisten perusoikeuksien turvaamiseksi. Kansalliskieliä koskevaa lainsäädäntöä
voidaan pitää kattavana ja pääosin riittävänä.
Uuden kansalliskieliä koskevan lainsäädännön kahden vuoden mittaisen seurannan jälkeen voidaan tehdä joitakin päätelmiä. Lainsäädäntö on saanut paljon huomiota, ja viranomaiset ovat ryhtyneet moniin lain edellyttämiin toimenpiteisiin
kielilain ja siihen liittyvän lainsäädännön toteuttamiseksi. Kansalaisten kielelliset
oikeudet toteutuvat esimerkiksi viranomaisten tiedottamisessa ja asiakaspalvelussa ainakin jossakin määrin paremmin kuin vanhan kielilain aikana. On kuitenkin
ilmeistä, etteivät kansalliskieliä koskevat kielelliset oikeudet kaikilta osin toteudu
lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Kielilainsäädännön toteutumiseen vaikuttavat monet tekijät. Osa on sellaisia,
joita ei ole mahdollista säännellä lailla. Ensimmäinen tekijä on, että kansalaiset
eivät aina tunne kielellisiä oikeuksiaan ja että oikeuksista on paljon väärinkäsityksiä.
Toinen tekijä on suomenkielisten itselleen asettama korkea kynnys toisen kansalliskielen puhumiselle. Kolmas tekijä on, että ruotsinkieliset usein kokevat, etteivät he
saa palvelua omalla kielellään ja että he näin ollen herkästi pyrkivät tulemaan toimeen heikollakin suomen kielellä. Voidaan kuitenkin arvioida, että niin suomen- kuin
ruotsinkielisetkin ovat kielilain voimaantulon jälkeen jonkin verran rohkaistuneet
käyttämään molempia kansalliskieliä. Kielilainsäädännön toteutuminen edellyttää
pitkäjänteistä ja monipuolista työtä, muun muassa kielellisistä oikeuksista tiedot-
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tamista, myönteisemmän kansalliskieliämme koskevan asenneilmapiirin luomiseksi
niin kansalaisten keskuudessa kuin viranomaisissakin.
Kielilainsäädännön vielä osittaiseen toteutumatta jäämiseen vaikuttaa lainsäädännön suhteellisen lyhyt voimassaoloaika. Viranomaisten tuntemus lainsäädännöstä ja sen merkityksestä kullakin sektorilla on lisääntynyt, muttei ole vielä syvällinen.
Viranomaiset tuntevat kielilain keskeiset kohdat ja kaksikielisten viranomaisten
velvollisuuden palvella kansalaisia suomen ja ruotsin kielellä. Sitä vastoin julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa säädettyjä työnantajan velvollisuuksia, joiden tavoitteena on kielellisen palvelun varmistaminen,
ei tunneta tai oteta huomioon riittävässä määrin. Viranomaiset eivät myöskään
aina tunne yleislakina voimassa olevan kielilain yhtymäkohtia ja suhdetta eri sektorilla annettuun, kieliä koskevaan erityislainsäädäntöön.
Lainsäädännön toteutumista vaikeuttaa myös monissa tilanteissa virkamiesten
riittämätön kielitaito, joka koskee lähes poikkeuksetta ruotsin kielen taitoa. Kielitaidon kohentaminen aikuisiällä on työläämpää kuin lapsena, eikä riittämättömän
kielitaidon tulisi muodostua työn saannin esteeksi. Tästä syystä on tärkeää, että
kansalliskielten taidon merkitys tunnistetaan jo perusopetus- ja lukiovaiheessa.
Samoin yliopisto-opintoihin kuuluvilla kansalliskielten opinnoilla tulisi olla kannustava vaikutus kielten opiskeluun toisen asteen koulutuksessa.
Käytännön viranomaistoimintaa ei ole kaikilta osin sopeutettu kahdella kielellä
toteutettavan hallinnon vaatimuksiin. Molempien kielten huomioon ottaminen ei
ole järjestelmällistä. Tästä seuraa, ettei palveluja tai tukitoimintoja, esimerkiksi
rekistereitä, tietojärjestelmiä, tiedotusmateriaaleja, verkkosivuja tai puhelinpalvelua suunniteltaessa aina oteta huomioon, että palvelun tulee toimia molemmilla
kansalliskielillä. Järjestelmällisyyden puutetta voidaan havaita myös henkilöstön työhönotossa ja koulutuksessa, joissa kielitaidon merkitykseen ei kiinnitetä vielä riittävästi huomiota.
Esteenä lainsäädännön toteutumiselle ovat myös eräät hallintokulttuurin piirteet. Toimintaa tarkastellaan kokonaisuutena, erottamatta siitä kielellisen palvelun
toimivuutta. Käytännössä tämä merkitsee, että palvelun arvioidaan toimivan, jos
se toimii virka-alueen enemmistön kielellä. Toisaalta viranomaisissa palvelua ja
kieltä pidetään usein toisistaan riippumattomina asioina. Tällöin asiakkaan kielellä
annettavaa palvelua ei mielletä osaksi palvelua, vaan korkeitaan palveluun liittyväksi ylimääräiseksi laatutekijäksi. Näin on erityisesti aloilla, jotka vaativat erikoistumista, esimerkiksi tutkimuksessa ja erityissairaanhoidossa.
Lainsäädännön toteutumisen esteet johtuvat myös osittain valituista tietoteknisistä ratkaisuista. Henkilöitä koskevia tietoja tai päätöksiä ei nykyisin ole aina
mahdollista tulostaa suomen tai ruotsin kielellä rekistereistä ja tietokannoista,
eikä asiakas siksi välttämättä saa itseään koskevaa päätöstä tai muuta asiakirjaa
omalla kielellään. Kielilain soveltaminen edellyttää tällöin joko tietojärjestelmien
uudistamista tai käännösten tekemistä.
Jossakin määrin on havaittavissa, että viranomaisten näkökulma kielilainsäädännön toteuttamispyrkimyksissä ei ole asiakaskeskeinen, vaan pikemminkin viranomaislähtöinen. Ensisijaisena lähtökohtana ei ole palvelujen turvaaminen suomen
ja ruotsin kielellä, vaan pyrkimys järjestää viranomaisen oma toiminta. Näin voi
olla esimerkiksi silloin, kun viranomaisen toiminnot jaetaan kielellisin perustein ja
ruotsinkielisiä toimintoja eriytetään viranomaisen muusta toiminnasta. Molempien
kansalliskielten elinvoimaisuuden kannalta suomen- ja ruotsinkielisten toimintojen
eriyttäminen toisistaan tulisi nähdä yksittäisiä ratkaisuja laajempana kielipoliittisena
kysymyksenä, joka edellyttää laajaa ja asiantuntevaa yhteiskunnallista keskustelua.
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4.1.2 Saamen kielet
Vuonna 2004 voimaan tulleen saamen kielilain mukaan saamen kielen toimisto
antaa yhdessä saamen kielineuvoston kanssa kertomuksen saamen kieltä koskevan lainsäädännön soveltamisesta Saamelaiskäräjille. Ensimmäinen tällainen kertomus annettaneen vuonna 2007.
Tähän mennessä saamen kielilain koetaan Saamelaiskäräjiltä saadun tiedon mukaan vaikuttaneen jonkin verran saamelaisten kielellisten oikeuksien parempaan
toteutumiseen. Lainsäädäntö ei kuitenkaan toteudu täysin, koska saamen kielilaki
on ollut voimassa vasta lyhyen ajan. Saamen kielilaista on tiedotettu riittämättömästi, saamen kielen taitoa ei ole viranomaisissa riittävästi, eikä varoja ole riittävästi saamenkielisen toiminnan jatkuvaan tukeen. Lisäksi saamelaiset kokevat,
että heidän kieltään ja kulttuuriaan kohtaan kohdistuu ennakkoluuloja. Saamelaisten mukaan tulisi muun muassa selvittää, miksi saamelaisvanhemmat eivät aina
halua lapsilleen saamenkielistä opetusta. Samoin tulisi selvittää keinoja palkata
useampia saamenkielentaitoisia virkamiehiä.

4.1.3 Muut kielet
Muista kielistä kuin kansalliskielistä ja saamen kielistä on annettu lukuisia kielisäännöksiä, jotka koskevat joko nimettyjä kieliä, esimerkiksi viittomakieltä tai
romanikieltä tai yleisesti kaikkia kieliä. Nämä säännökset eivät ole uusia. Niiden
toteutumisen tarkastelu osoittaa, ettei lainsäädäntö kaikilta osin toteudu, vaikkakin viranomaisten tietoisuus ihmisten tarpeesta käyttää omaa kieltään on lisääntynyt. Käytännön puutteita esiintyy muun muassa muunkielisten äidinkielen opetuksessa, tulkkauksen saatavuudessa sosiaali- ja terveydenhuollossa, hallinnossa
ja oikeuslaitoksessa. Syyt lainsäädännön puutteelliseen soveltamiseen vaihtelevat
jonkin verran hallinnonaloittain. Maamme voimakkaasti lisääntynyt monikielisyys
on verrattain uusi ilmiö, jota ei täysin ole otettu huomioon viranomaistoiminnassa eikä esimerkiksi viranomaisten talouden järjestämisessä. Palvelujen järjestämiseen, esimerkiksi tulkkien saatavuuteen, vaikuttaa keskeisesti myös se, että muunkieliset ryhmät ovat usein pieniä.
Maamme monikielistymiseen vaikuttavat muun muassa Suomen maahanmuuttopolitiikka sekä kansainväliset tapahtumat. Muunkielisten kielellisiin tarpeisiin on
tulevaisuudessa kiinnitettävä entistä enemmän huomiota, sillä muunkielisten
määrän voidaan arvioida jatkavan nousuaan.
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4.2

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Viranomaiset ovat monin tavoin edistäneet kielilainsäädännön toteuttamista ja
sen myötä kielellisiä oikeuksia. Hallinnollisten toimenpiteiden järjestelmällisyydessä lainmukaisen kansalliskielillä annettavan palvelun turvaamiseksi on kuitenkin
edelleen kehitettävää. Sama koskee muita kuin kansalliskieliä niiltä osin kuin niistä on lainsäädäntöä.
Viranomaiset eivät myöskään vielä ole kehittäneet sellaisia lainsäädännön
seurantavälineitä, jotka toisivat esiin niin kansalaisten näkemykset kuin viranomaistenkin arvion kielilainsäädännön toteutumisesta. Tämän kertomuksen valmistelussa on todettu, että kielellisten oikeuksien toteutumisesta on olemassa
yksittäisiä selvityksiä, muttei kuitenkaan kattavia tutkimuksia. Näin ollen ei ole
riittävän laajasti ja luotettavasti osoitettavissa, miltä osin kielellisten oikeuksien
toteutumisessa on puutteita ja mistä tämä johtuu.
Kielellisten oikeuksien tehokkaampi toteutuminen edellyttää nykytilan arviointia, päämäärien asettelua, toimeenpanoa sekä toiminnan seurantaa ja arviointia niin
viranomaisissa ja tuomioistuimissa kuin valtioneuvostossa kokonaisuutenakin.

4.2.1 Viranomaisten ja tuomioistuinten toimintaa koskevat
toimenpide-ehdotukset
Julkisen vallan tehtävänä on perustuslain mukaan turvata perusoikeuksien, mukaan lukien kielellisten oikeuksien, toteutuminen. Valtioneuvosto ehdottaa siksi
seuraavia toimenpiteitä, jotka koskevat viranomaisten, niin valtionhallinnon, kuntien kuin tuomioistuintenkin, asiakaspalvelun ja hallinnon järjestämistä, henkilöstöpolitiikkaa sekä valvontaa ja seurantaa.

Viranomaisten ja tuomioistuinten tulee

•

käydä järjestelmällisesti läpi palvelu- ja hallintoprosessinsa selvittääkseen, otetaanko kielilainsäädäntö huomioon kaikissa toiminnan vaiheissa ja etenkin jo
toiminnan suunnittelussa. Kartoituksessa keskeistä tulisi olla asiakaspalvelu,
kansalaisten asiointikieli ja palvelutuotanto. Kartoituksessa on tunnistettava, missä palveluissa ja asiointitilanteissa kansalaisen on tärkeää saada käyttää omaa
kieltään. Viranomaisten ja tuomioistuinten on tärkeää tunnistaa toimintansa
haavoittuvat rakenteet, esimerkiksi se, että viranomaisen valmiudet suoriutua
asiakaspalvelusta ja muista kielellisistä velvollisuuksistaan jommallakummalla
kansalliskielellä käytännössä voivat olla vain yhden tai muutaman henkilön varassa.

•

arvioida vaihtoehtoja palveluja suunniteltaessa ja järjestettäessä ja valita ratkaisut siten, että palvelujen järjestämistapa tuottaa parhaimman mahdollisen tuloksen kielellisten oikeuksien toteutumiselle.

•

huolehtia palveluja kilpailuttaessaan ja yksityisiltä palveluntuottajilta ostaessaan,
että kielellinen palvelu on osa kilpailuttamiskriteerejä ja että palveluntuottaja
viranomaisen toimeksiantoa toteuttaessaan käytännössä huolehtii kielellisten
oikeuksien toteuttamisesta.
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•

sisällyttää kielellisten oikeuksien toteutuminen ohjausasiakirjoihin ja päätöksiin,
esimerkiksi toimintasuunnitelmiin, strategioihin ja visioihin sekä yksittäisten
hankkeiden asettamispäätöksiin. Viranomaiset voivat laatia toiminnalleen erillisen tai muihin ohjausasiakirjoihin sisältyvän kielisuunnitelman. Kielellinen
palvelu tulee myös ottaa huomioon viranomaisten viestintäsuunnitelmissa, erityisesti häiriö- ja kriisiviestintäsuunnitelmissa.

•

parantaa yhteistyötään hyödyntääkseen toisissa viranomaisissa ja tuomioistuimissa tehtyä työtä kielilainsäädännön toteuttamiseksi. Yhden viranomaisen, molemmilla kansalliskielillä ja mahdollisesti muillakin kielillä tuottamia
materiaaleja, esimerkiksi esitteitä, asiakirjapohjia ja lomakkeita tulisi toisessa
viranomaisessa pyrkiä soveltamaan omaan toimintaan. Samantyyppiset viranomaiset voisivat myös jakaa käännöskustannuksia tuottaessaan materiaaleja
useammalla kielellä.

•

käydä järjestelmällisesti läpi henkilöstöpolitiikkansa, esimerkiksi sitä, millainen
merkitys kielitaidolla on henkilöstöä työhön otettaessa ja miten kielitaito otetaan huomioon henkilöstön koulutuksessa ja palkkausjärjestelmissä.

•

selvittää henkilöstön osaamiskartoituksia tehtäessä kykynsä huolehtia kielellisten oikeuksien toteutumisesta. Henkilöstön tehtävänkuvia laadittaessa tulee
kartoittaa, millaista kielitaitoa kussakin tehtävässä tarvitaan.

•

kehittää työhönotossa käytettäviä menettelymalleja, joissa kunkin tehtävän edellyttämän kielitaidon varmistaminen tulee järjestelmälliseksi osaksi työhönottomenettelyä.

•

huolehtia henkilöstön kielitaidon ylläpitämisestä järjestämällä riittävästi kielikoulutusta ja muita kielitaitoa ylläpitäviä toimenpiteitä.

•

kehittää tapoja valvoa kielilainsäädännön soveltamista omalla toimialallaan kielilain 36 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla. Valvonnan tarkoituksena on
lainmukaisen toiminnan ja sen myötä kansalaisten kielellisten oikeuksien turvaaminen. Viranomaiset voisivat järjestää valvonnan esimerkiksi asettamalla
pysyviä työryhmiä, joilla on selkeästi määritelty toimeksianto ja raportointivelvollisuus viranomaisten johdolle.

•

kehittää seurantavälineitä sen arvioimiseksi, miten kielilainsäädäntöä sovelletaan. Seuranta ja arviointi voitaisiin sitoa muihin toiminnan arviointimenetelmiin, esimerkiksi tulossopimuksiin, toimintakertomuksiin ja asiakaspalautteen ja
viranomaisten oman toiminnan seurantajärjestelmiin.

•

ottaa huomioon kansainvälisiä sopimuksia seuraavien elinten esittämät parannusehdotukset.
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4.2.2 Yhteiskunnallista päätöksentekoa koskevat
toimenpide-ehdotukset
Kielilainsäädännön toteutuminen edellyttää yksittäisten viranomaisten ja tuomioistuinten toiminnan lisäksi kielellisten oikeuksien huomioon ottamista yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Valtioneuvosto esittää siksi, että

•

lainsäädäntötyössä ja päätöksenteossa tulee arvioida kunkin ratkaisun vaikutuksia
kielellisten oikeuksien toteutumismahdollisuuksiin. Keskeinen esimerkki on kuntaja palvelurakenneuudistus, joka toteutuessaan voi vaikuttaa laajasti yksilöiden
asemaan ja oikeuksiin ja jossa kielellisten oikeuksien toteutuminen muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollossa on huomioitava.

•

lainsäädännön, mukaan lukien sektorikohtaisen erityislainsäädännön, riittävyyttä
kielellisten oikeuksien toteuttamiseksi tulee arvioida. Olisi esimerkiksi arvioitava, tulisiko vanhustenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä täydentää nimenomaisilla kielisäännöksillä.

•

viranomaisten toimivaltarajoja suunniteltaessa ja asetettaessa tulee arvioida,
onko toimivaltarajoilla merkitystä kielellisten oikeuksien toteutumiselle ja miten nämä parhaiten voidaan turvata. Toimivaltarajat ylittävän yhteistyön edellytyksiä tulee selvittää, esimerkiksi voitaisiinko tarvittaessa kaksikieliseltä virkaalueelta pyytää virka-apua yksikieliselle virka-alueelle.

•

monijäsenisten elinten jäseniä valittaessa tulee kaksikielisissä kunnissa varmistautua siitä, että jokaisessa elimessä on kumpaakin kansalliskieltä hallitsevia
henkilöitä. Sama koskee kuntien valitsemia, valtiollista luottamustehtävää suorittavia käräjäoikeuksien lautamiehiä.

•

arvioida kansalliskielten opetuksen riittävyyttä sen valossa, saavatko oppilaat suomen ja ruotsin kielen opetusta siten, että heidän kielellinen valmiutensa on sopusoinnussa perustuslain kielellisten oikeuksien toteutumisen kanssa. Tämä selvitys tulee tehdä ennen kuin äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen tuntimääristä
seuraavan kerran tehdään päätös. Myös kansalliskielten opetuksen menetelmiä ja
oppimisympäristöä tulee kehittää siten, että ne entistä enemmän panostaisivat
ja rohkaisisivat puhutun kielen oppimiseen ja täten käytännön kaksi- tai monikielisyyteen. Opettajakoulutusta suunniteltaessa tulee varmistautua siitä, että
suomen- ja ruotsinkielisiä opettajia koulutetaan koko maan tarpeita varten.

•

saamenkielisten, romanikielisten, viittomakielisten ja maahanmuuttajien kielenoppimisen varmistamiseksi tulee selvittää mahdollisuuksia varmistaa pätevien
opettajien ja mielenkiintoisten oppimateriaalien saatavuus sekä opettajankoulutuksessa tehostaa vähemmistötietouden opettamista. Varsinkin maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen tehostamiseksi tulee selvittää, miten näiden
kielten opetus voitaisiin toteuttaa mahdollisimman hyvin, muun muassa siten,
ettei äidinkielen opetusta järjestettäisi samanaikaisesti muun opetuksen kanssa. Näiden kieliryhmien mahdollisuuksista saada äidinkielen opetusta tulee tiedottaa asianomaisille kohderyhmille.

•

yhteiskunnallisessa päätöksenteossa entistä tarkemmin otettaisiin huomioon
kansainvälisiä sopimuksia seuraavien elinten esittämät parannusehdotukset.
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4.2.3 Seurantaa ja arviointia koskevat toimenpide-ehdotukset
Seuraava valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta annetaan
eduskunnalle vuonna 2009. Jatkossa on kehitettävä seurantavälineitä, joista ainakin osan tulee olla hallinnon ulkopuolisten suorittamaa ja riippumatonta arviointia. Seurannan avulla lainsäädännön toteutumista voidaan luotettavalla tavalla
arvioida. Näin kielilainsäädännön soveltamisen seurantaa voidaan parantaa ja
seurannan tuloksia käyttää seuraavan kertomuksen valmistelussa.
Olemassa olevia seurantavälineitä tulisi kehittää siten, että niiden osana arvioitaisiin myös kielilainsäädännön soveltamista tai sitä, onko viranomaisissa riittävä
kielellisen valmius kielellisten oikeuksien toteuttamiseksi. Esimerkkejä tällaisista
seurantavälineistä ovat lääninhallitusten peruspalveluarviointi, jonka avulla saadaan tietoa kuntien peruspalvelujen toteutumisesta sekä Opetushallituksen oppimistulosten arviointijärjestelmä, jolla arvioidaan oppilaiden oppimista ja siten
opetussuunnitelmien toteutumista.
Kielilain täytäntöönpanon ja soveltamisen seurannasta vastuussa olevan oikeusministeriön sekä asiantuntijaelimenä toimivan kieliasiain neuvottelukunnan tehtävänä on selvittää, millaisia seurantajärjestelmiä tiedonkeruun varmistamiseksi on
tarkoituksenmukaista luoda.
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