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Suomenruotsalaisessa julkisuudessa on ol-
tu huolestuneita ruotsin kielen asemasta 

Suomessa. Usein on käytetty termiä ”käyttö-
alueen menetys” (domänförlust, englanniksi 
domain loss).

Tällä sosiolingvistisellä termillä tarkoite-
taan kielen käytön supistumista tai käyttökel-
poisuuden menetystä tietyllä maantieteellisel-
lä tai sanaston alueella. Ruotsin Nationalen-
cyklopedissa termin ensiesiintyminen ajoite-
taan 1990-luvun puoleenväliin. Termiä käytet-
tiin Hufvudstadbladetissa ensimmäistä kertaa  
20.10.2001.

Koetusta käytön supistumisesta on näyttöä. 
Svenska Kulturfondenin ja Åbo Akademin 
vuosittaisessa Barometern-kartoituksessa op-
timistisesti ruotsin kielen tulevaisuuteen suh-
tautuneiden edustavan suomenruotsalaisen 
otoksen osuus supistui vuonna 2009 67 %:iin. 
Vuonna 1997 vastaava prosenttiosuus oli 90 % 
ja 2005 se oli 87 % – oleellinen muutos.

Lainsäädännöllisesti Suomi on kaksikielinen 
maa. Äidinkielenään suomea puhuu noin 92 
% väestöstä. Suomen ohella maan virallisena 
kielenä on ruotsi. Ruotsinkielisten osuus väes-
töstä on sadassa vuodessa puolittunut ja edel-
leen vähentynyt, vaikka määrässä ei sinänsä 
ole tapahtunut suuria muutoksia. Esimerkik-
si 1990–2008 suomenruotsalaisten määrä pie-
neni vajaalla seitsemällä tuhannella. Vuoden 
2008 lopussa suomenruotsalaisten osuus väes-
töstä oli 5,4 %. Väestötilaston mukaan heitä on 
nyt 289 951 henkeä.
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Ruotsin kielestä Suomessa säädetään perus-
tuslaissa 1999 ja kielilaissa 2003, joiden mu-
kaan ”Suomen kansalliskielet ovat suomi ja 
ruotsi.” (17 § ja 1§) Perustuslaissa säädetään: 
”Jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja 
muussa viranomaisessa asiassaan omaa kiel-
tään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toi-
mituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla. Jul-
kisen vallan on huolehdittava maan suomen- 
ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja 
yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten pe-
rusteiden mukaan.” (17 § 2. mom.)

Tarkkailija kohtaa hankalia todistusaineis-
to-ongelmia. Kun kerää aineistoa, joka valai-
sisi käyttökelpoisuuden vä-
hentymishypoteesia, havait-
see jopa todistusaineiston 
piilottelua. Strategisista syis-
tä esimerkiksi Suomen ruot-
salainen kansanpuolue (RKP) 
ei juuri vaikeroi menetyksiä, 
sillä sehän merkitsisi, että pit-
kaikainen hallituspuolue tun-
nustaisi epäonnistumisiaan. 
Puolueen viestintästrategia 
noudattaa periaatetta ”ilman 
meitä asiat olisivat vieläkin 
huonommin”. Valitun strate-
gian seurauksia on paradok-
saalisesti ongelmien vähätte-
ly ja omien aikaansaannosten paisuttelu.

Oleellinen särö kielisuhteisiin syntyi, kun 
vuonna 2004 pakollinen ruotsi poistettiin yli-
oppilaskirjoituksista. Ehdotus niin sanotun 
pakkoruotsin säilyttämisestä ylioppilastut-
kinnossa kaatui lukiolain 18 §:n muuttamises-
ta koskevassa (HE 47/2004 vp) väliäänestyk-
sessä 1. kesäkuuta 2004 luvuin 73–21. Luvuin 
84–16 hylättiin ehdotus, joka olisi lisännyt yli-
oppilastutkinnon pakollisten kokeiden mää-
rän neljästä viiteen. Äänestyksistä oli poissa 
97 edustajaa.

Sivuuttamisen pitkä luettelo

Vaikka ruotsi on Suomen toinen kansalliskieli 
ja vaikka sitä äidinkielenään käyttävillä on pa-

rempi vähemmistösuoja kuin kenties millään 
vastaavalla kansanosalla maailmassa, ongel-
mia syntyy. Niitä ilmenee niin asenneilmas-
tossa kuin arjessa. 

Ruotsin asema Suomessa on muuttunut vii-
me vuosina. Muutokset eivät ole parantaneet 
kielivähemmistön asemaa. Luettelo kielivä-
hemmistön näkökantojen sivuuttamisesta ei 
ole lyhyt.

Vuoden 2000 perustuslakiuudistuksessa 
ruotsinkielisten asemaa heikennettiin, kun 
Hallitusmuoto muutettiin Perustuslaiksi. Kun 
HM 50:3 sääteli: ”Hallintoalueiden rajoja uu-
destaan järjestettäessä on varteenotettava, et-

tä alueet, mikäli asianhaarat 
sallivat, tulevat yksikielisiksi, 
suomen- tai ruotsinkielisik-
si, taikka että toiskieliset vä-
hemmistöt niillä tulevat niin 
pieniksi kuin mahdollista.”, PL 
122:1 kirjaa: ”Hallintoa järjes-
tettäessä tulee pyrkiä yhteen-
sopiviin aluejaotuksiin, jois-
sa turvataan suomen- ja ruot-
sinkielisen väestön mahdolli-
suudet saada palveluja omal-
la kielellään samanlaisten 
perusteiden mukaan.”

Suomenkielisille pakollinen 
ruotsi (ja suomenruotsalaisil-

le pakollinen suomi) poistettiin ylioppilaskir-
joituksista 2004. Seuraavana vuonna Yleisradio 
lopetti SVT Europa-kanavan välittämisen mak-
sutta ja kanava muuttuu maksulliseksi 2007. 
Yleisradio lakkautti TV1:n Morgonnytt-ohjel-
man 2006. Samana vuonna Helsinki pyrki liit-
tämään itseensä osia lounais-Sipoosta. 

Syyttäjälaitos ja poliisi kokevat hallintorefor-
min 2007: ruotsinkieliset alueet liitettiin suo-
menkielisiin alueisiin. Käräjäoikeudet koot-
tiin suurempiin tuomiopiireihin kiinnittä-
mättä huomiota ruotsinkielisten vaatimuksiin 
saada oikeutta äidinkielellään, kuten ei myös-
kään poliisihallinnon uudistuksessa. Hälytys-
keskukset koottiin niin ikään kattamaan suu-
ria alueita. Hälytyskeskusuudistuksessa ruot-
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sinkielisten palvelujen turvaaminen voi vaa-
rantua – eikä ole monta uudistusta, jossa on 
niin kirjaimellisesti kysymys elämästä ja kuo-
lemasta. 

Vuonna 2007 Kokkolan käräjäoikeutta uhka-
si fuusio Ylivieskan kanssa, joka kuuluu Rova-
niemen hovioikeuden alaisuuteen, mutta oi-
keusministeri päätti 2008, että Kokkolan kä-
räjäoikeus säilyttää itsenäisyytensä ja toimii 
Vaasan hovioikeuden alaisena. Raaseporin ja 
Ahvenanmaan maistraatteja ehdotettiin liitet-
täväksi Espoon ja Turun maistraatteihin. 

Vuonna 2009 kaksikielisten kuntien mää-
rä supistui 43:sta 34:ään ja Sipoon lounaisosia 
liitettiin Helsinkiin piittaamatta paikallisten 
asukkaiden kiihkeästä vastarinnasta. Kaksi-
kielistä Keski-Pohjanmaata ollaan liittämässä 
suomenkieliseen Ouluun vaikka maakunnassa 
on suuri ruotsinkielinen vähemmistö. Vaihto-
ehto on kaksikielinen Vaasa. 

Maan hallitus päätti 20.11.2009, että Kokkola 
saa kuulua ainakin vuoden 2010 loppuun Vaa-
san hallintoalueeseen. Päätöstä tehtäessä hal-
linto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi (kesk) 
ja elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk) 
vaativat, että kesäkuun loppuun mennessä sel-
vitetään, mitä toimia edellytetään, jotta virka-
miehet Oulussa voisivat tarjota riittävän laadu-
kasta palvelua. Äänin 7–3 keskustan aloite voit-
ti. Vihreät ministerit äänestivät tyhjää ja kokoo-
muksen Paula Risikko äänesti RKP:n minis-
tereiden kanssa. Keskusta haluaa, että kaksi-
kielinen Kokkola sijoitetaan Pohjois-Suomen 
aluehallintoviraston alaisuuteen, vaikka Ou-
lussa ei ole valmiuksia turvata ruotsinkielisten 
perustuslaillisia oikeuksia asioida äidinkielel-
lään. Hallitus sopi, että valmiudet hankitaan 
vuoden 2010 heinäkuuhun mennessä. Perus-
tuslakivaliokunta edellytti lausunnossaan, ettei 
muodostettaisi sellaisia hallintoalueita, joissa 
kaksikielinen kunta jää ainoana muuten yk-
sikieliseen hallintoalueeseen. Juuri niin käy, 
jos Kokkolan noin 6 000 ruotsinkielistä liite-
tään monen sadan tuhannen asukkaan Poh-
jois-Suomeen. Oikeuskansleri ratkaisee ensi 
kesänä, miten asiassa käy. Asiassa testataan 

se, noudatetaanko perustuslain kielellisiä oi-
keuksia. 

Kokkolan tapaus on karmiva esimerkki halli-
tuksen huonosta hallinto- ja lainsäädäntökult-
tuurista. Valtiovarainministeriö esimerkiksi to-
tesi viranomaiskäyttöön laatimassaan aluehal-
linnon uudistamista koskevassa esitteessä, että 
kaksikielinen Keski-Pohjanmaa liitetään Ou-
lun hallintoalueeseen – ennen kuin asiasta oli 
poliittista päätöstä. Jälkeenpäin tätä ministeri-
össä seliteltiin kömmähdykseksi. Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) lakkaut-
ti Tammisaaren synnytyssairaalan kesäkuun 
alusta 2010 välittämättä paikallisten ihmisten 
halusta pitää sairaala toiminnassa. 

Vuonna 2007 aloittaneen Finlands svenska 
televisionin (FST5) olemassaolo on vaakalau-
dalla. Yle lopettaa Moskovan ruotsinkielisen 
kirjeenvaihtajan pestin. Hufvudstadsbladetin 
levikki supistuu; tiedossa ei ole supistuuko le-
vikki enemmän vai vähemmän kuin sanoma-
lehtien levikki ylipäänsä.

Kokoomus hyväksyi puoluekokouksessaan 
13. kesäkuuta 2010 täpärästi, äänin 284–281, Rii-
himäen kansallisten kokoomusnuorten aloit-
teen numero 106, jossa vaadittiin pakkoruot-
sista luopumista ja tilalle kahta pakollista mut-
ta vapaasti valittavaa kieltä peruskouluun ja 
lukioon. Puoluejohdon jälkeenpäin antamat 
vakuuttelut, että ”Kokoomuksen puoluejohto 
on siten sitoutunut ruotsin kielen aseman säi-
lyttämiseen ennallaan. Kokoomuksen jatkaa 
valinnanvapauden lisäämistä vieraiden kielten 
opiskelussa.” ovat hämmentäviä.

Asenne valtakunnanpolitiikassa 
muuttunut huonompaan suuntaan

Oleellisinta ei ole se, onko mainitut muu-
tokset toteutettu siinä tarkoituksessa, että ne 
merkitsevät ruotsin kielen aseman heikenty-
mistä. Kielen asemaa voidaan toki heikentää 
paitsi tarkoituksellisesti myös tuottamuksel-
lisesti, epäsuorasti, ehkäpä jopa tarkoittamat-
tomana kontraproduktiivisena tai kielteisenä 
oheisseurauksena. Ei ole uskottavaa, että päät-
tävissä tahoissa olisi ruotsinvastainen salaliit-
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to. Siitä huolimatta, että salaliittoa ei ole, myös 
vainoharhaisilla voi olla oikeitakin vihollisia: 
Oleellisinta on se, mitä tosiasiallisesti tapah-
tuu ruotsin kielen asemalle ja miten kielivä-
hemmistö asemansa kokee – olipa muutok-
set aikaansaatu miten puhtain aikein tahansa.

On mahdollista, että suomenkielinen valta-
enemmistö katsoo, ettei ruotsin kielen asema 
ole heikentynyt, ja että samanaikaisesti suo-
menruotsalaiset ovat päinvastaista mieltä. 
Kumpikin ryhmä voi uskoa olevansa oikeassa. 
Sairaalatilanteessa suomenkielinen lääkintä- 
ja hoitohenkilöstö voi kokea osaavansa toimia 
ruotsinkielisen potilaan kanssa, kun taas poti-
las voi olla eri mieltä.

Barometern 09  -selvityk-
sessä peräti 77,2 % vastaajis-
ta katsoi, että kieli-ilmasto 
eli asenteet ruotsin kieleen 
ja kaksikielisyyteen oli viime 
vuosina valtakunnanpolitii-
kassa muuttunut huonom-
paan suuntaan, vaikka vain 
18,3 % vastaajista näin ko-
ki tapahtuneen omassa lähi-
ympäristössään ja vain 12,4 % 
koki ruotsin aseman heiken-
tyneen omalla työpaikallaan 
tai koulussa.

Ruotsin asema on voinut 
heikentyä sitä tavoittelematta sen lapsenus-
koisen ideologian takia, että suuruus sinänsä 
toisi tehokkuushyötyjä. Hallinnollisten yksiköi-
den koon kasvattaminen sisältää välttämättä 
kielivähemmistön oikeuksien pienentämisen. 
Se on sen looginen korollaari.

Maan eliitissä oli ennen enemmän ruotsin 
kielen asemaa ymmärtäviä, kuten Johannes 
Virolainen, Kalevi Sorsa, Harri Holkeri, Paavo 
Lipponen ja Martti Ahtisaari. Uudet sukupol-
vet politiikassa ja virkakunnassa osaavat yhä 
vähemmän ruotsia. EU-maailmassa ruotsin 
kieli on entistä useammalle Suomen eliittiin 
kuuluvalle marginaalinen kysymys. Pohjois-
maiset suhteet ovat heikentyneet EU-jäsenyy-
den oloissa.

Pidäkkeettömissä verkkokeskusteluissa liet-
sottu hurriviha muokkaa ilmapiiriä kielivä-
hemmistön vähättelemiselle: näemme jälleen 
kerran, ettei huonolla maulla ole alarajaa.

Ruotsin kielen käyttöala supistuu

Ruotsin aseman ymmärtäjiäkin on voitu havai-
ta. Presidentti Martti Ahtisaari julkaisi Helsin-
gin Sanomissa 28.9.2009 artikkelin, jossa hän 
oli huolissaan ruotsin kielen asemasta Suo-
messa otsikolla ”Ruotsin kielen opiskelu pal-
kitaan myöhemmin elämässä” ja totesi ”minua 
huolestuttaa yhä kielteisempi suhtautuminen 
toiseen kotimaiseen kieleemme.” Iltalehti jul-

kaisi ruotsalaisuuden päivä-
nä 6.11.2009 pääkirjoituksen 
”Ruotsin kieli on voimava-
ra”. Helsingin Sanomat otsi-
koi 25.10 2009 pääkirjoituk-
sensa ”Ruotsinkielisten kas-
vava huoli oikeuksistaan on 
aiheellinen” ja julkaisi suo-
menruotsalaisten oikeuksi-
en perään kyselevän pääkir-
joituksen 21.11.2009. Ilta-Sa-
nomat julkaisi ruotsin kielelle 
myönteisen pääkirjoituksen 
23.11.2009. Presidentti Tarja 
Halonen on hänkin, nykyi-
sistä maan johtajista melkein 

ainoana, käyttänyt samansuuntaisia puheen-
vuoroja, muun muassa Tammisaaren synny-
tyssairaalaan liittyen ja varsinkin puheessaan 
Akademiforumissa Vaasassa 21.11.2009, jossa 
hän mm. totesi: ”– – Suomen- ja ruotsinkieli-
sen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnal-
lisista tarpeista tulee huolehtia samanlaisten 
perusteiden mukaan. Se tarkoittaa suomen- 
ja ruotsinkielisen väestön tosiasiallisen tasa-
arvon turvaamista eli oikeutta omaan kieleen 
sekä yhteiskunnallisiin palveluihin omalla äi-
dinkielellään. Kielellisten perusoikeuksien tur-
vaamisen tulee olla yhteinen asia yli puoluera-
jojen.” Kokkolaa koskevan kielikiistan yhtey-
dessä Halonen kirjautti hallituksen pöytäkir-
jaan lausuman, jonka mukaan ”kansalaisten 
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on voitava luottaa mahdollisissa jatkokäsitte-
lyissäkin siihen, että hyvää hallintoa noudate-
taan vakaasti ja että kielelliset oikeudet turva-
taan lainsäädännön toimeenpanossa ja sovel-
tamisessa”. Entinen pääministeri Paavo Lippo-
nen puolusti pontevasti ruotsin kielen erityis-
asemaa Suomessa Yleisradion Ykkösaamussa 
19.12.2009.

Nämä yksittäiset solidaarisuuden ja sympa-
tian ilmaukset ovat symbolisesti tärkeitä, mut-
ta onko niillä merkitystä päätöksiä tehtäessä? 
Perustuslakivaliokunta vetosi kielelliseen yh-
denvertaisuuteen tyrmätessään Kokkolan seu-
dun kytkemisen aluehallinnossa Oulun yhtey-
teen. Perustuslakia painavampia argumentteja 
kielivähemmistön tueksi ei juuri ole.

Kielivähemmistössä kuitenkin pelätään, että 
esimerkiksi kielilain avaaminen merkitsisi lisä-
huolia. Paradoksaalisesti suomenruotsalaiset 
myötävaikuttavat itse kielensä aseman heik-
kenemiseen esimerkiksi silloin, kun he suo-
menkielisen halutessa puhua ruotsia vaihta-
vatkin suomeksi ja näin tulevat todistelleiksi, 
ettei ruotsia tarvitakaan.

Erityisesti tämä nähdään Helsingissä, mis-
sä monet suomenruotsalaiset jo elävät eriyty-
neen kielenkäytön eli diglossian tilanteessa. 
He käyttävät yleensä suomea kaupungilla ja 
viranomaisissa, ruotsia lähinnä vain kotona 
ja lähipiirissä, näkymättömästi ja kuulumat-
tomasti. Tämä näivettää kielen käyttöalueita, 
häivyttää koko ruotsinkielisyyden ja loukkaa 
suomenkielisiä, joilta viedään mahdollisuus 
opitun ruotsin käyttöön.

RKP:n meneillään oleva keskustelu puo-
lueen nimen vaihtamisesta kaksi- ja suomen-

kielisiä enemmän kosiskelevaksi (esimerkik-
si liberaali-sanaa käyttämällä) tulisi nakerta-
maan peruskannattajajoukon uskollisuutta.

Ruotsin käyttöalaa Suomessa on valmis su-
pistamaan aika moni suomalainen. Yhä har-
vemmalla poliitikolla tai virkamiehellä on 
omaa kokemusta, jotta he ymmärtäisivät, että 
ruotsinkielisten palvelujen pitää toimia käy-
tännössäkin. Mutta kielen käyttöala voi supis-
tua myös, vaikka tätä ei tavoiteltaisi. Jonkin 
muun päätöksen oheistuloksena ruotsin kie-
len asema voi heikentyä. Esimerkiksi kielineut-
raalisti tavoitelluista hallinnon tehostamispyr-
kimyksistä tai yhtenäistämisistä voi seurata, et-
tä ruotsin kielen asema heikkenee, kun muu-
tosten kytköstä perusoikeuksiin ei ole selvitetty 
tai edes huomattu.

Kaikkiaan ruotsin kielen asema on heiken-
tynyt ja nähtävissä olevassa tulevaisuudessa 
edelleen heikkenee. Lopputulos on yhdistelmä 
tietoista ruotsin surkastuttamista ja käyttöalu-
een supistamista ja ennakoimatonta kielteistä 
sivutuotetta. Suurin käyttöaluetappio ruotsin 
kielelle on kuitenkin ruotsin yhä pidemmäl-
le menevä häviäminen suomenkielisestä jul-
kisuudesta. Vahvoina hidasteina toimivat kai-
kesta huolimatta suomenruotsalaisten omaan 
lähipiiriin perustuva sosiaalinen pääoma, he-
terogeeninen mutta silti olemassa oleva ryh-
mäidentiteetti, vahvat instituutiot kuten kat-
tava ruotsinkielinen koulutusjärjestelmä, jouk-
ko-osasto, hiippakunta ja Svenska Litteratur-
sällskapet, sekä kaksikielisten suomi-ruotsi 
-perheiden yllättävänkin vahva sitoutuminen 
ruotsin kieleen. 
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