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Esipuhe  

Ruotsin kansallisia vähemmistöjä ovat ruotsinsuomalaiset, saamelaiset, tornion-

laaksolaiset, romanit ja juutalaiset. Näitä vähemmistöjä, joilla kaikilla on 

historialliset siteet maahan, pidetään osana Ruotsin kulttuuriperintöä. Ruotsin 

yhteiskunta on lain mukaan velvollinen suojelemaan ja edistämään kansallisia 

vähemmistöjä ja niiden kieltä ja kulttuuria. Gävlen kunta on vähemmistö-

lainsäädännön myötä saanut tehtäväkseen tuoda esille tämän Ruotsin historian 

unohdetun osan ja kielten ja kulttuurien moninaisuuden.  

  

Vuonna 2011 tehdyn poliittisen päätöksen pohjalta Gävle liittyi vuonna 2012 

Suomen kielen hallintoalueeseen. Päätöksen johdosta kunnalla on erityisiä 

velvollisuuksia ruotsinsuomalaista vähemmistöä kohtaan, ja suomen kieli on 

saanut aivan uuden, virallisen aseman kunnassa. Suomen kielen hallinto-

alueeseen kuuluminen merkisee Gävlen kunnalle laajempaa tehtäväpiiriä. Sen 

lisäksi, että kunnan tulee täyttää suomenkielisten palvelujen tarve, kunnan on 

aktiivisesti tuotava esille suomenkielistä vähemmistöä ja edistettävä 

suomenkielistä kulttuuria ja suomen kielen käyttöä eri tavoin.  

 

Kansallisiin vähemmistöihin liittyvä työ on kunnalle suuri haaste ja samalla 

mahdollisuus. Kunta joutuu luopumaan tavanomaisesta enemmistö-

perspektiivistään ja näkemään maailman yksilön ja vähemmistöjen 

näkökannalta. Tässä raportissa kuvataan tämän kehityksen ensimmäisiä vuosia 

ja kansallisiin vähemmistöihin liittyvän työn tähänastisia haasteita ja 

saavutuksia. 

 

Eeva Östberg 

Kansallisten vähemmistöjen koordinoija  
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Tausta 

Ruotsin yhteiskunnan tulee turvata kansallisten vähemmistöjen 

oikeudet. Kansallisten vähemmistöjen syrjiminen ja rasismi ovat ala-

arvoista käyttäytymistä. On surullista koko maan kannalta, jos ihmiset 

tuntevat häpeää tai he haluavat salata kansalliseen vähemmistöön 

kuuluvuutensa. Monien mielestä keskeistä kansallisten vähemmistöjen 

identiteetin kannalta on, että itse kukin uskaltaa, haluaa ja osaa puhua 

omaa kieltään. Siihen vaaditaan myös jatkossa panostuksia 

koulutuksen alueella. Tarvitaan myös yhteyksiä, joissa vähemmistöt 

voivat kokoontua oman kielensä ympärille (hallituksen esitys 

2015/16:1: 136). 

 

Näin Ruotsin hallitus kuvaa kansallista vähemmistöpoliittista työtä vuoden 2016 

budjettiesityksessään. Vähemmistöpolitiikka on vuodesta 2000 lähtien ollut 

erillinen politiikan alue, joka sai alkunsa Ruotsin allekirjoittaessa helmikuussa 

2000 kaksi Euroopan neuvoston sopimusta, alueellisia kieliä tai vähemmistö-

kieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan ja kansallisten vähemmistöjen 

suojelua koskevan puiteyleissopimuksen (kirjelmä 2005/06:95, 50).  

 

Tammikuun 1. päivänä 2010 Ruotsissa tuli voimaan laki kansallisista vähemmis-

töistä. Lain tarkoituksena on suojata kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistö-

kieliä. Ruotsin viisi kansallista vähemmistöä ovat ruotsinsuomalaiset, saamelai-

set, tornionlaaksolaiset, romanit ja juutalaiset, ja heidän tunnustettuja 

vähemmistökieliään ovat suomi, saame, meänkieli, romani ja jiddiš. Ruotsin 

yhteiskunta on velvollinen suojelemaan ja edistämään kansallisia vähemmistöjä 

ja niiden kieltä ja kulttuuria.  

 

Kaikilla Ruotsin kunnilla on vähemmistölain nojalla velvollisuuksia kaikkia 

kansallisia vähemmistöjä kohtaan. Suomi, saame ja meänkieli ovat saaneet 

vahvemman suojan niin kutsuttujen hallintoalueiden puitteissa. Gävlen 

kunnanvaltuusto päätti vuonna 2011 hakea liittymistä suomen kielen 

hallintoalueeseen. Hallitus hyväksyi hakemuksen ja Gävle liittyi suomen kielen 

hallintoalueeseen 1. tammikuuta 2012. Kunta saa vuosittain 1 320 000 kruunua 

valtionavustusta hallintoaluetyöstä aiheutuvien lisäkulujen kattamiseksi.  

 

Gävlen kunnan kansallisiin vähemmistöihin liittyvä työ perustuu vuonna 2012 

suoritettuun selvitykseen (dnro 11KS178-5) sekä Gävlen kunnan vuonna 2013 

laatimaan kansalliseen vähemmistöstrategiseen ohjelmaan (dnro 13KS342-3). 

Selvityksen mukaan kolmen toimintavuoden jälkeen on suoritettava kokonais-

valtainen selvitys ja arvio suomen kielen hallintoalueeseen liittyvästä työstä, 

toiminnan organisaatiosta ja sen tuloksista. Koska ensimmäisen toimintavuoden 

ohjelma koostui lähinnä koordinoijan rekrytoinnista, on myös vuoden 2015 

ensimmäisen vuosipuoliskon toiminta otettu mukaan tähän raporttiin 

antaaksemme kuvan toiminnasta kolmen aktiivisen toimintavuoden ajalta. 

 

Ruotsin vähemmistöpolitiikan tavoitteet 

Ruotsin vähemmistöpolitiikan tavoitteena on kansallisten vähemmistöjen 

suojeleminen ja vähemmistöjen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä 

kansallisten vähemmistökielten tukeminen niiden säilyttämiseksi elävinä kielinä 

Ruotsissa. Tärkeällä sijalla Ruotsin vähemmistöpolitiikassa on kansallisten 

vähemmistöjen oman vaikutusvallan lisääminen, niin että ne voivat vaatia 
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oikeuksiaan enemmistöyhteiskunnassa olematta riippuvaisia yhteiskunnan 

myötämielisyydestä ja hyvästä tahdosta. Kansallisten vähemmistöjen ja niihin 

kuuluvien henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojeleminen kuuluu osana 

ihmisoikeuksien suojelemiseen (hallituksen esitys 2008/2009:158, 33, 34). 

 

Kansallisilla vähemmistöillä on historialliset siteet Ruotsiin ja niiden kielten ja 

kulttuurien katsotaan kuuluvan Ruotsin kulttuuriperintöön. Tämä tunnustettiin 

Ruotsissa kuitenkin vasta 2000-luvulla kansallisten vähemmistöjen oltua 

pitkään näkymättömiä ja alistettuja. Ruotsin valtio harjoitti pitkään aktiivista 

sulauttamispolitiikkaa, jonka perusajatuksena oli, että Ruotsissa ei ollut sijaa 

muille kielille kuin ruotsille. Tämä historiallinen tausta vaikuttaa edelleenkin 

kansallisten vähemmistökielten asemaan. Vähemmistöillä ja niiden kielillä on 

omalla tavallaan ollut Ruotsin yhteiskunnassa alhainen status, mikä pätee osit-

tain edelleenkin (hallituksen esitys 2008/2009:158, 37; SOU 2005:40, 13, 43). 

 

Miksi kansalliset vähemmistökielet tarvitsevat yhteiskunnalta erityistä tukea? 

Ruotsin kansallisten vähemmistöjen keskuudessa on meneillään niin kutsuttu 

kielenvaihtoprosessi. Vähemmistökielten eloon jäämisen edellytykset ovat 

huonommat, kun enemmistökieli vahvemman ja arvostetumman yhteis-

kunnallisen asemansa ansiosta on vallitseva kieli eri käyttöalueilla ja tilanteissa. 

Vähemmistökieli menettää näin jatkuvasti sijaa, koska yhä harvemmat puhuvat 

sitä ja koska sitä käytetään yhä harvemmissa tilanteissa. Jotta kansalliset 

vähemmistökielet pysyisivät elävinä, useampien on käytettävä ja voitava käyttää 

niitä. Kansallisten vähemmistöjen kielet ja kulttuurit on lisäksi tuotava näkyville 

niiden aseman parantamiseksi Ruotsin yhteiskunnassa (hallituksen esitys 

2008/09:158, 28, 29, 35, 37; SOU 2005:40, 43). 

Gävlen kansalliset vähemmistöt 

Gävlen kunta on viime vuosina ollut yhteydessä kaikkiin kansallisiin 

vähemmistöihin ja todennut, että kaikki viisi kansallista vähemmistöä ja kaikki 

viisi vähemmistökieltä ovat edustettuina kunnassa. Ruotsin viranomaiset eivät 

yksityisyyssyistä rekisteröi väestön etnistä kuuluvuutta, ja siksi onkin vaikea 

arvioida, kuinka moni Gävlen asukkaista kuuluu johonkin kansalliseen 

vähemmistöön. Jokainen yksilö saa itse päättää, katsooko tämä kuuluvansa 

johonkin kansalliseen vähemmistöön vai ei.  

 

Useilla kansallisilla vähemmistöillä on myös historialliset siteet Gävleen. 1500-

luvun lopussa alueelle saapui esimerkiksi suuri määrä metsäsuomalaisia, ja 

Gävle ja Gästrikland toimivat porttina alueen asuttamiselle (Wedin 2009, 7). 

1600-luvulta lähtien Keski-Ruotsissa on asunut saamelaisia, ja niin kutsuttuja 

pitäjäsaamelaisia asui muun muassa Valbossa ja Hedesundassa aina 1800-luvun 

loppuun saakka (Nilsson 2003, 175, 178; Svanberg 1984, 19, 22). 

Miksi suomen kieli on tärkeä Gävlen kunnassa? 

Noin 7 700 gävleläisellä, eli kahdeksalla prosentilla kunnan asukkaista, on 

Tilastollisen keskustoimisto SCB:n mukaan suomalaiset juuret. Se merkitsee, 

että he ovat syntyneet Suomessa tai että heidän isänsä, äitinsä, isoäitinsä tai 

isoisänsä on syntynyt Suomessa (SCB 2013). Kukaan ei tiedä, kuinka monet 

pitävät itseään ruotsinsuomalaisina tai puhuvat suomea, mutta tilastoista käy 

kuitenkin ilmi, että suhteellisen monilla gävleläisillä on suomalainen tausta. 

 

Hallitus on todennut, että vähemmistökielet ovat tärkeä osa kansallisten 

vähemmistöjen identiteettiä ja kulttuuriperintöä. Vähemmistökielet ovat yksi 
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kansallisten vähemmistöjen ominaispiirre muihin ryhmiin verrattuna, ja kieli on 

myös tekijä, joka yhdistää ryhmän jäseniä. Yksilön kannalta oma kieli voi olla 

tärkeä osa identiteettiä ja itsetuntoa (hallituksen esitys 2008/09:158, 34). 

Vähemmistökielen osaamisella saattaa siksi olla suurta merkitystä yksilölle – 

vähemmistökieli saattaa toimia tienavaajana sukua, vähemmistöryhmää ja sen 

kulttuuria kohtaan. Kunnioitetuksi tuleminen yksilönä ja omana itsenään on 

perustavanlaatuinen tarve ja tärkeä itsetunnolle ja hyvinvoinnille. 

 

Yhteiskuntataloudelliselta kannalta suomen kielen taidolle on käyttöä 

yhteiskunnassa. Vahva suomalainen kulttuurinen ja kielellinen läsnäolo 

Ruotsissa on kilpailutekijä, josta on hyötyä. Siitä on samalla taloudellista hyötyä 

koko Ruotsille (SAO 2005/06: 338). Suomi oli esimerkiksi viime vuonna 

Ruotsin neljänneksi suurin kauppakumppani tavaraviennin alueella ja Suomi on 

näin ollen suurempi vientikohde Ruotsille kuin esimerkiksi kaikki 

espanjankieliset maat yhteensä (SCB 2015). Useita kieliä hallitsevat asukkaat 

voivat lisätä kunnan kilpailukykyä ja luoda uusia taloudellisia mahdollisuuksia. 

Kunnan velvollisuudet kansallisia vähemmistöjä kohtaan 

Gävlen kunnalla on vähemmistölain nojalla velvollisuuksia Ruotsin kaikkia viittä 

kansallista vähemmistöä kohtaan. Kunnan tulee edistää ja suojella kansallisia 

vähemmistöjä ja niiden kieltä ja kulttuuria. Kunnan on lisäksi tiedotettava 

kansallisille vähemmistöryhmille näiden vähemmistölakiin perustuvista 

oikeuksista sekä annettava vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa itseään 

koskeviin asioihin. Erityisesti lasten kulttuuri-identiteetin kehitystä ja 

vähemmistökielen käyttöä on edistettävä. 

 

Gävlen kunnalla on suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvana kuntana 

erityinen velvollisuus vaalia suomen kielen asemaa. Kunnan on muun muassa: 

• tarjottava suomenkielisiä palveluja – asukkailla on oikeus käyttää 

suomen kieltä suullisessa ja kirjallisessa yhteydenpidossa kuntaan 

• tarjottava vanhustenhuoltoa kokonaan tai osittain suomeksi 

• tarjottava esikoulutoimintaa kokonaan tai osittain suomeksi 

• tiedotettava kunnan suomenkielisille asukkaille heidän oikeudestaan 

käyttää omaa vähemmistökieltään 

• käytävä neuvonpitoa ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa. 

 

Jotta Gävlen kunta voisi suunnitella kansallisten vähemmistöjen hyväksi 

tehtävää työtä, kunta on velvollinen kartoittamaan työntekijöidensä vähem-

mistökielten taitoa. Kunnan on yhdessä ruotsinsuomalaisen vähemmistön 

kanssa kartoitettava myös, mitä toimenpiteitä kunnassa tarvitaan suomen kielen 

käytön tukemiseksi (SFS 2009:1299). Kansallisiin vähemmistöihin kohdistu-

vasta työstä ja suomen kielen hallintoaluetta varten myönnetyn valtionavus-

tuksen käytöstä raportoidaan vuosittain Tukholman läänin lääninhallitukselle. 

 

Kunnassa on vuodesta 2012 lähtien ollut koordinoija, jonka tehtävänä on 

koordinoida ja kehittää suomen kielen hallintoalueeseen ja kansallisiin vähem-

mistöihin liittyvää toimintaa. Kunta tapaa toistuvasti ruotsinsuomalaista vähem-

mistöä keskustellakseen ryhmälle järjestettävän toiminnan suunnittelusta. 

Suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmä on elin, joka tekee ehdotuksia ja 

antaa neuvoja sekä ohjaa toimintaa varten myönnettävän valtionavustuksen 

käyttöä. Gävlen suomalainen kerho ja Pohjola-Norden-yhdistys ovat valinneet 

neuvonpitoryhmän ruotsinsuomalaiset edustajat. Lisäksi ryhmässä on mukana 

toiminnan kannalta keskeisimpien elinten, eli kunnanjohtotoimiston, kulttuuri- 
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ja vapaa-aikahallinnon, koulutushallinnon ja hoivahallinnon edustajat. Ryhmä 

kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. 

 

Laajennettu neuvonpitoryhmä kokoontuu kerran tai kaksi vuodessa. 

Neuvonpitoryhmän jäsenten lisäksi siihen kuuluvat kunnanhallituksen, 

kulttuuri- ja vapaa-aikahallinnon, koulutuslautakunnan ja hoivalautakunnan 

puheenjohtajat sekä suurimman oppositiopuolueen kunnanneuvos. Laajennetun 

neuvonpitoryhmän tärkeimpänä tehtävänä on vahvistaa suomen kielen 

hallintoalueeseen liittyvän toiminnan lyhyt- ja pitkäaikaissuunnitelmat ja 

budjetti sekä arvioida toteutetut toimenpiteet. 

 

Gävle suomeksi - toiminta priorisoiduilla osa-alueilla 

Gävlen kunta on velvollinen tarjoamaan erityyppisiä palveluja suomen kielellä. 

Kerromme seuraavassa lähemmin kunnan tarjoamista palveluista ja ensimmäis-

ten toimintavuosien suomenkielisestä toiminnasta. Otsikot ovat: Dialogi, Suo-

menkieliset palvelut, Tiedotus, Esikoulu ja kielen elvytys, Kieli ja kulttuuri, Van-

hustenhuolto ja Henkilöstöresurssit. Kunkin kappaleen lopussa on tiivistelmä. 

Dialogi  

Kunnan suomen kielen hallintoalueeseen liittyvä toiminta perustuu ruotsin-

suomalaisen vähemmistön kanssa pidettyyn neuvopitoon. Niiden kuntien, jotka 

liittyvät vapaaehtoisesti hallintoalueeseen, on voitava osoittaa, että paikallinen 

vähemmistö on kiinnostunut kielensä ja kulttuurinsa vahvistamisesta. Gävlessä 

ehdotus suomen kielen hallintoalueeseen liittymisestä tuli kansalaisaloitteen 

muodossa.  

 

Keskustelut kunnan ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa käynnistettiin 

perustamalla projektiryhmä, johon kuului kunnan toimihenkilöitä ja Gävlen 

suomalaisen kerhon edustajia. He ryhtyivät yhdessä suunnittelemaan suomen 

kielen hallintoalueeseen liittymistä. Projektiryhmä muuttui vuonna 2012 

neuvonpitoryhmäksi. Neuvonpitoryhmään kuuluu niiden hallintojen edustajia, 

joiden toimintaa asia ensisijaisesti koskee – eli kunnanjohtotoimiston, kulttuuri- 

ja vapaa-aikahallinnon, hoivahallinnon ja Gävlen koulutushallinnon edustajia. 

Ryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Laajennettu neuvonpito-

ryhmä, jossa ovat mukana myös kunnanhallituksen, kulttuuri- ja vapaa-

aikahallinnon, koulutuslautakunnan ja hoivalautakunnan puheenjohtajat sekä 

suurimman oppositiopuolueen kunnanneuvos, kokoontuu kerran tai kahdesti 

vuodessa. Gävlen suomalainen kerho ja Pohjola-Norden-yhdistys edustavat 

neuvonpitokokouksissa ruotsinsuomalaista vähemmistöä. Gävlen suomalainen 

kerho on ollut mukana neuvonpidossa toiminnan alusta lähtien ja Pohjola-

Norden keväästä 2015 lähtien. 

 

Kaikki Gävlen ruotsinsuomalaiset eivät suinkaan ole aktiivisia yhdistyksissä, ja 

siksi onkin ollut tärkeää löytää myös muita tapoja keskustella ruotsin-

suomalaisen vähemmistön kanssa. Kunta on vuodesta 2013 lähtien järjestänyt 

useita avoimia keskustelukokouksia suomenkielistä toimintaa koskevista 

tarpeista ja toivomuksista. Vähemmistön kannalta tärkeistä aiheista on 

keskusteltu myös kahdessa viiteryhmässä. 

 

Ei ole mitenkään itsestään selvää, että kunta tuntee vähemmistöjen tarpeet. 

Hallitus on siksi asettanut vaatimukseksi, että hallintoaluekunnat kartoittavat, 
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mitä toimenpiteitä vähemmistökielisen toiminnan tukemiseen tarvitaan (SFS 

2009:1299). Gävlen kunta toteutti vuonna 2013 yleisen kyselytutkimuksen 

erilaisten suomenkielisten palvelujen tarpeesta. Kyselyyn vastasi 249 

suomalaisperäistä asukasta. Useimpien mielestä oli tärkeää tai erittäin tärkeää 

voida käyttää suomen kieltä yhteydenpidossa Gävlen kuntaan. Useimmat pitivät 

tärkeänä mahdollisuutta käyttää suomen kieltä yhteyksissä vanhustenhuoltoon, 

kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaan, kouluun ja esikouluun. Myös suomenkielistä 

kuntatietoa toivottiin.  

 

Hoivahallinto ja koulutushallinto ovat suorittaneet omia kartoituksia saadakseen 

paremman kuvan ruotsinsuomalaisten vanhustenhuoltoon ja esikouluun 

liittyvistä toivomuksista. Gävlen hoivahallinnon kyselyyn vastasi yhteensä 348 

Suomessa syntynyttä yli 65-vuotiasta gävleläistä. Gävlen koulutushallinnon 

esikoulututkimukseen vastasi kymmenkunta perhettä. 

 

Yksi ongelma kunnan ruotsinsuomalaisen vähemmistön kanssa käytävissä 

keskusteluissa on se, että vain iäkkäämpi sukupolvi on yleensä aktiivista 

yhdistyksissä ja osallistuu keskustelukokouksiin sekä osoittaa kiinnostusta 

suomenkielistä toimintaa kohtaan. Saadakseen helpommin yhteyden niihin 

lapsiperheisiin, joilla on suomalaiset juuret, kunta perusti vuonna 2014 

Facebook-ryhmän Gävlen suomalaisille lapsiperheille. Suomalaisperäisten 

nuorten ja nuorten aikuisten aktivoimiseksi on käynnistetty muitakin 

panostuksia. Tälle kohderyhmälle on järjestetty esimerkiksi kaksi suomalaista 

elokuvafestivaalia. Kunta ei tähän mennessä kuitenkaan ole vielä onnistunut 

houkuttelemaa nuoria mukaan, eikä Gävlessä vieläkään ole suomalaista nuoriso- 

tai vanhempainyhdistystä. 

 

Yhteenveto  

- Kunta ja ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajat kokoontuvat 

säännöllisesti yhteisiin neuvonpitokokouksiin. 

- Vaikeutena on saada mukaan myös nuoren sukupolven edustajia ja 

henkilöitä, jotka eivät ole aktiivisia yhdistyksissä. 

Suomenkieliset palvelut 

Kunta on velvollinen vastaamaan suullisesti suomeksi niille kunnan asukkaille, 

jotka haluavat käyttää suomen kieltä yhteydenpidossa kuntaan. Myös päätökset 

ja niiden perustelut on käännettävä suomeksi sille, joka sitä pyytää. 

 

Kunnan asukkaat ovat syksystä 2012 lähtien voineet lähettää sähköpostia 

suomeksi osoitteeseen suomeksi@gavle.se sekä soittaa suomenkieliseen 

puhelinnumeroon, johon voi jättää myös vastaajaviestejä. Näiden kanavien 

kautta asukkaat voivat ottaa yhteyttä kuntaan suomen kielellä. 

Vähemmistöasioiden koordinoija on aikaisemmin vastannut näiden kanavien 

kautta esitettyihin kysymyksiin, mutta toukokuusta 2015 lähtien kunnan 

asiakaspalvelu on palvellut asiakkaita suomeksi ja huolehtinut suomenkielisestä 

puhelinpalvelusta. 

 

Useimmat suomenkielisten kanavien kautta tulleista kysymyksistä ovat 

koskeneet vanhustenhuoltoa. Kysymyksiä on esitetty myös suomenkielisestä 

esikoulutoiminnasta, äidinkielenopetuksesta, sosiaalipalvelusta ja kulttuuri- ja 

vapaa-ajantoiminnasta. Etenkin iäkkäät kuntalaiset toivovat saavansa apua 

suomenkieliseltä henkilökunnalta myös asioissa, jotka eivät liity kunnan 

toimintaan. Myös Suomesta on tullut kysymyksiä henkilöiltä, jotka suunnittele-
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vat Gävleen muuttoa. Kyseessä ovat olleet yleiset kysymykset Ruotsin 

yhteiskunnasta sekä esimerkiksi asunto-, koulu- ja esikoulutilanteesta Gävlessä.  

 

Viime vuosina kunta on pyrkinyt luomaan yhteisen asiakaspalvelun, jonka 

kautta asukkailla on helppo pääsytie kunnan organisaatioon. Suomenkielinen 

palvelu on ollut eräänlainen sivuraide tässä prosessissa. Kaupungintalon 

asiakaspalvelu ei ole voinut tarjota palveluja suomen kielellä, koska asiakas-

palvelussa ei ole työntekijöitä, jotka osaisivat riittävästi suomea voidakseen 

vastata kysymyksiin. Kunnan puhelinvaihde ei ole myöskään kyennyt 

vastaamaan suomenkielisiin puheluihin.  

 

Vuodesta 2015 lähtien asiakaspalvelu on saanut osan suomen kielen 

hallintoaluetoiminnalle myönnetystä valtionavustuksesta vahvistaakseen 

henkilökuntaansa suomenkielisellä työntekijällä, joka työskentelee 

asiakaspalvelussa puoli päivää viikossa. Asiakaspalvelun suomenkielinen palvelu 

käynnistyi toukokuussa 2015. Tavoitteena on palkata jatkossa suomea puhuvia 

työntekijöitä vakinaisiksi asiakaspalvelun työntekijöiksi.  

 

Myös Gävlen hoivahallinto on ottanut suomen kielen taidon toivottavaksi 

vastausryhmänsä henkilöstörekrytoinnissa. On kuitenkin ollut vaikea löytää 

henkilöitä, jotka täyttävät sekä tehtävän asettamat vaatimukset että kieli-

vaatimukset. Hoivahallinnolla on vuonna 2015 ollut vastausryhmässään suomea 

puhuva sijainen. 

 

Jotta kunnan asukkaat voisivat käyttää suomen kieltä yhteyksissään kuntaan, 

kunnan organisaation on voitava ottaa vastaan eri toiminta-alueita koskevia 

kysymyksiä suomeksi. Kunnan asiakaspalvelun on voitava vastata suomeksi 

yleisiin ja yksinkertaisempiin kysymyksiin kunnan toiminnasta. Lisäksi eri 

hallinnoissa on oltava suomenkielisiä yhteyshenkilöitä. Suomenkieliset 

yhteyshenkilöt voivat vastata oman vastuualueensa erityiskysymyksiin. Tällaista 

organisaatiota ei kunnassa vielä ole, ja vain Gävlen koulutushallinnolla ja työ-

markkina- ja elinkeinohallinnolla on yhteyshenkilö, jonka tehtävänä on nimen-

omaan vastata kyseisen hallinnon toimintaa koskeviin kysymyksiin suomeksi. 

 

Yhteenveto  

- Kunta tarjoaa suomenkielisiä palveluja suomenkielisen sähköposti-

laatikon suomeksi@gavle.se:n kautta sekä suomenkielisen 

puhepostilaatikon kautta. 

- Asiakaspalvelu on hankkinut työryhmäänsä osa-aikaisen suomea 

puhuvan työntekijän. 

- Yksi alue, jolla on kehittämisen varaa, on suomenkielisten 

yhteyshenkilöiden hankkiminen useampaan hallintoon, niin että nämä 

voivat vastata omaa hallintoaan koskeviin kysymyksiin suomeksi. 

Tiedotus 

Kunta on velvollinen tiedottamaan asukkaille näiden oikeudesta suomenkielisiin 

palveluihin, vanhustenhuoltoon ja esikoulutoimintaan. Kunnan tulee myös 

tiedottaa ruotsinsuomalaisen vähemmistön oikeudesta käyttää omaa 

vähemmistökieltään. Tiedotusta on annettava sekä suomeksi että ruotsiksi.  

 

Kunta on toteuttanut useita tiedotuskampanjoita levittääkseen tietoa siitä, että 

Gävle kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Vuonna 2013 tiedotusta oli linja-

autopysäkeillä ja kaupungin mainostauluilla ja vuonna 2014 kaupungin 
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mainostauluilla. Tietoa kunnan velvollisuudesta edistää ja suojata kansallisten 

vähemmistöjen kieliä ja kulttuureja on levitetty myös erilaisia aktiviteetteja 

koskevien lehti-ilmoitusten avulla. Tietoa oikeudesta suomenkielisiin 

palveluihin, vanhustenhuoltoon ja esikoulutoimintaan on levitetty myös 

avointen keskutelukokousten yhteydessä. Kunnan työntekijöille kohdistettujen 

tiedotus- ja koulutuspanostusten avulla kunta on halunnut antaa työntekijöilleen 

lisää tietoa kansallisista vähemmistöistä ja tukea suomenkielisiä työntekijöitä 

niin, että nämä nykyistä suuremmassa määrin haluaisivat työskennellä suomen 

kielen hallintoalueeseen liittyvissä tehtävissä. 

 

Kunnan asukkaiden mahdollisuuksia saada suomenkielistä kuntatiedotusta on 

parannettu huomattavasti viime vuosina. Kun Gävle vuonna 2012 liittyi suomen 

kielen hallintoalueeseen, gavle.se-sivustolla oli ainoastaan joitakin lyhyitä 

tekstejä suomen kielellä. Informaation antamiseksi muilla kielillä kuin ruotsiksi 

käytettiin Google Translatea. 

 

Kunnalla on vuodesta 2013 alkaen ollut suomenkielinen verkkosivusto, jolle on 

koottu suomenkielistä tietoa. Sivut ovat osoitteessa www.gavle.se/suomeksi. 

Kunnan verkkosivujen etusivulla on linkki ”Suomeksi”, joka johtaa 

suomenkielisille verkkosivuille. Suomenkieliset verkkosivut ovat lyhennetty 

versio gavle.se-sivustosta. Tarkoituksena ei ole ollut kääntää kaikkea gavle.se-

sivujen aineistoa, vaan pyrkimyksenä on ollut asettaa tietyt alueet ja aiheet 

etusijalle yhteistyössä ruotsinsuomalaisen vähemmistön ja asianomaisten 

hallintojen kanssa.  

 

Kielineuvosto on laatinut selvityksen siitä, millä tavoin kunnat tiedottavat 

toiminnastaan suomeksi verkkosivuillaan. Aikaisemmin vuosina 2004 ja 2012 

toteutettujen selvitysten yhteydessä Gävlen kunnalla ei ollut suomenkielistä 

tiedotusta verkkosivuillaan. Viimeisin selvitys tehtiin syksyllä 2014 ja Kieli-

neuvosto totesi tällöin, että Gävlen kunta tiedottaa suomeksi vanhustenhuollosta, 

esikoulusta, peruskoulusta, erityisperuskoulusta, kulttuurikoulusta, kirjastosta ja 

joistakin sosiaalipalveluista sekä ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Kunnan 

suomenkielisillä sivuilla on lisäksi yleistä tietoa kunnasta ja kunnallispolitiikasta. 

Kielineuvosto toivoisi kuitenkin myös tiedotusta lukio- ja ammattikoulutuksesta, 

yhdyskuntarakentamiseen liittyvistä kysymyksistä, työmarkkina- ja 

elinkeinopalveluista sekä tarkempaa tietoa sosiaalipalvelusta ja kulttuuri- ja 

vapaa-aikahallinnon toiminnasta (Salokannas 2014, 18). 

 

Myös esitteitä ja tiedotuslehtisiä on käännetty suomeksi. Suurin osa tiedotus-

aineistosta käsittelee hoivahallinnon toimintaa. Myös suomen kielen 

hallintoalueesta on laadittu pieni esite. Kunnalla ei kuitenkaan ole esitettä, johon 

olisi koottu tietoa oikeudesta käyttää suomen kieltä ja kunnan suomenkielisistä 

palveluista. Koska nimenomaan iäkkäät kuntalaiset osoittavat kiinnostusta 

suomenkielistä toimintaa kohtaan, on tärkeää levittää tietoa myös 

painotuotteiden avulla, vaikka kunta muilta osin panostaakin yhä enemmän 

digitaalisten kanavien kautta levitettävään tiedotukseen. 

 

Ruotsin kielilain (SFS 2009:600) mukaan julkisesti käytettävän kielen on oltava 

huollettua, yksinkertaista ja ymmärrettävää. Tämä koskee myös kunnan muille 

kielille käännättämää aineistoa – käännökset on laadittava huolletulla, 

yksinkertaisella ja ymmärrettävällä kielellä. Valitettavasti tulkkivälitysten kautta 

aiemmin tehdyt käännökset eivät ole aina täyttäneet laatuvaatimuksia, eikä eri 

hallinnoissa myöskään ole ollut työntekijöitä, jotka olisivat voineet tarkistaa 
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käännösten laadun. Ainoa tapa käännösten laadun takaamiseksi on käyttää aina 

Kamarikollegion auktorisoimia kielenkääntäjiä. Gävlen kunnan ensimmäisten 

hallintoaluevuosien aikana on järjestetty kolme tarjouskilpailua, joissa on 

vaadittu, että käännökset ovat auktorisoitujen kääntäjien tekemiä. 

 

Sitä seikkaa, että kunta tarjoaa kuntatietoa muilla kielillä kuin ruotsiksi Google 

Translaten avulla, voidaan kritisoida juuri siksi, että nämä käännökset eivät ole 

ymmärrettäviä. Kielineuvosto ja Funka-niminen yritys testasivat automaattisia 

käännöksiä vuonna 2010 ja suosittelivat kielen laatua koskevan testin pohjalta, 

että tärkeää yhteiskuntatiedotusta ei käännettäisi Google Translate -tyyppisten 

työkalujen avulla. Suomennosten osalta automaattikäännökset olivat joskus niin 

ala-arvoisia, että sisältö oli täysin käsittämätöntä, vaikka lukijalla olisikin ollut 

tiettyjä tietoja kyseiseltä alueelta (Funka 2010, s. 14-16). Google Translatea 

käytetään edelleenkin gavle.se-sivuilla ja myös suomi on kielivaihtoehtona. 

Google Translaten avulla tehtävissä käännöksissä gavle.se-sivuilla on edelleen-

kin samat puutteet, jotka tulivat esille vuonna 2010 laaditussa raportissa. Kunta 

tarjoaa näin ollen osaksi moitteettomia suomennoksia, osaksi puutteellisia ja 

joissakin tapauksissa täysin käsittämättömiä Google Translaten avulla laadittuja 

käännöksiä. Tämä on vastoin Ruotsin kielilain vaatimusta siitä, että julkisesti 

käytettävän kielen tulee olla huollettua, yksinkertaista ja ymmärrettävää.  

 

Ruotsinkielistä tiedotusta suomenkielisistä palveluista on gavle.se-sivuston 

suomen kielen hallintoaluetta käsittelevällä sivulla. Tiedotusta neuvonpidosta on 

neuvoa-antavien elinten kohdalla. Vanhustenhuoltoa ja esikoulua käsittelevillä 

sivuilla tiedotetaan oikeudesta suomenkieliseen toimintaan. Lisätietojen 

saamiseksi siellä viitataan suomen kielen hallintoaluetta käsittelevälle sivulle. 

Tämä on tärkeää, koska vähemmistölakia laadittaessa on tehty maininta siitä, 

että yleiseen tiedotukseen lasten päivähoidosta ja vanhustenhuollosta on 

sisällytettävä myös informaatiota oikeudesta suomenkielisiin palveluihin 

(hallituksen esitys 2008/2009: 158, 126). On tärkeää, että tiedotus kansallisten 

vähemmistöjen erityisoikeuksista saavuttaa myös kantaväestön. Tiedon puute 

vaikuttaa olevan laajaa ja suuren yleisön asenteet vaikuttavat huomattavasti, 

vaikka niiden näkyville tuominen saattaakin olla vaikeaa.  

 

Yhteenveto 

- Kunta on tiedottanut oikeudesta suomenkielisiin palveluihin muun 

muassa markkinointikampanjoiden, kunnan verkkosivujen, 

keskustelukokousten, aktiviteettien ja koulutuksen avulla. 

- Mahdollisuuksia saada kuntatiedotusta suomen kielellä on parannettu 

huomattavasti viime vuosina.  

- Suomenkielinen kuntatieto on koottu verkkosivuille gavle.se/suomeksi.  

- Kunnan tulee kehittää muilla kielillä laadittua tiedotustaan ja varmistaa 

sen laatu. 

Esikoulu ja kielen elvytys 

Vähemmistöpolitiikan tavoitteena on, että kansalliset vähemmistökielet säilyisi-

vät elävinä Ruotsissa. Meneillään oleva kielenvaihtoprosessi on pysäytettävä ja 

kehityksen suunta käännettävä, jos kansallisten vähemmistökielten halutaan 

säilyvän elävinä ja kehittyvän Ruotsissa. Siihen vaaditaan enemmistöyhteis-

kunnnan toimenpiteitä ja vähemmistöjen tietoisuutta ja halua säilyttää oma 

kielensä. Tutkimustulosten mukaan vähemmistökieliä voidaan elvyttää ja nega-

tiivinen kehitys voidaan pysäyttää, niin että kieli saadaan palaamaan alueille, 

joilta se on aiemmin kadonnut (hallituksen esitys 2008/2009:158: 35, 36). 
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Hallitus katsoo, että vähemmistökieliä voidaan vahvistaa tukemalla lasten 

kielellistä kehitystä. Panostuksia esikouluun pidetään tällöin erityisen tärkeinä. 

Tämä johtuu siitä, että monikielisyyden perusta luodaan lapsen varhaislapsuu-

dessa. Edellytykset huononevat lapsen tullessa vanhemmaksi. Vastaavien 

kielitaitojen saavuttaminen myöhemmin elämässä käy myös vaikeammaksi. 

Kokonaan tai osittain vähemmistökielellä järjestettävä esikoulutoiminta on 

erityisen tärkeää, ellei lapsi opi kieltä kunnolla kotonaan vanhempien 

puutteellisen kielitaiton johdosta (hallituksen esitys 2008/2009:158: 35, 97).  

 

Vähemmistölain mukaan hallintoaluekuntien tulee tarjota esikoulutoimintaa 

”kokonaan tai osittain” vähemmistökielellä. Toiminnan laajuus voi vaihdella sen 

mukaan, montako lasta toimintaan osallistuu ja missä määrin käytettävissä on 

kielitaitoista henkilökuntaa (hallituksen esitys 2008/2009:158, 134, 135). 

Tukholman läänin lääninhallitus on tähdentänyt, että lain sanamuoto ”kokonaan 

tai osittain” on epäselvä ja että sitä voidaan tulkita eri tavoin eri kunnissa. 

(Tukholman läänin lääninhallitus 2015, 17). Koulutarkastuslaitoksen vuonna 

2011 suorittaman tarkastuksen mukaan sanamuotoa ”kokonaan tai osittain” 

voidaan tulkita jopa niin suppeasti, että esikoulu voi tarjota osittain 

vähemmistökielistä toimintaa vain jonkin tunnin viikossa (Koulutarkastuslaitos 

2011, 12). Tukholman läänin lääninhallituksen mukaan esikoulutoiminnan 

tarjoamista kokonaan tai osittain vähemmistökielellä ei voida tulkita siten, että 

toimintaan käytettäisiin yksinomaan aineistoa, vaan kyseeseen on tultava 

varsinainen vähemmistökielinen toiminta.1 Teknisten apuvälineiden, kuten 

iPadien käyttämistä ei lääninhallituksen mukaan myöskään voida tulkita 

suomenkieliseksi esikoulutoiminnaksi (Vuonokari 2015). 

 

Gävlen koulutushallinnolla on vuodesta 2013 lähtien ollut johtoryhmä suomen 

kielen hallintoaluetta koskevalle toiminnalle ja osa-aikainen projektinvetäjä, 

jonka tehtävänä on koordinoida esikoulun suomenkielistä hallintoaluetyötä. 

Projektinvetäjän tehtävä on rahoitettu valtionavustuksella. Hänen tehtävänään 

on ollut tukea esikouluja materiaalin, menetelmien ja tiedotuksen avulla. Asian-

omaisilla esikouluilla on ollut mahdollisuus saada kirjoja ja muuta aineistoa, jota 

voidaan käyttää suomenkielisessä toiminnassa. Esikoulujen johtajat ovat saaneet 

tiedotusaineistoa suomen kielen hallintoalueesta ja esikouluilla on myös ollut 

mahdollisuus ottaa vastaan kaksikielinen teatteriesitys. Lisäksi esikoulun 

suomenkielisillä pedagogeilla on ollut oma verkosto. Gävlen koulutushallinto on 

vuodesta 2013 lähtien levittänyt informaatiota kolmesta esikoulusta, joissa on 

suomenkielistä henkilökuntaa ja jotka tarjoavat toimintaa osittain suomen 

kielellä. Näihin esikouluihin on viitattu huoltajien esittäessä toivomuksia 

suomenkielisestä esikoulutoiminnasta. 

 

Ennen tämän raportin laatimista koordinoija otti keväällä 2015 yhteyttä kyseis-

ten kolmen esikoulun johtajiin ja varajohtajiin. Osoittautui, että suomenkielinen 

toiminta vain yhdessä näistä esikouluista vastasi Koulutarkastuslaitoksen 

määritelmää ”suppeasta lain tulkinnasta”, eli suomenkielistä toimintaa oli vain 

jonkin tunnin ajan viikossa. Vaikuttaa siltä, ettei toimintaa ole tuotu selkeästi 

esille eikä sitä ole integroitu Gävlen koulutushallinnon johtoprosesseihin. Tämä 

on johtanut siihen, että vastuu suomenkielisestä toiminnasta on siirretty suomea 

osaaville pedagogeille ilman, että vastuussa olevat johtajat olisivat useinkaan 

huolehtineet sen seurannasta. 

 
 

 

1 Popovic, Katarina. 2015. Sähköpostiviesti 5. maaliskuuta. 
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Mitä tulee esikoulun tarpeiden kartoitukseen, Gävlen koulutushallinto suunnit-

teli aluksi kartoitusta esikoulujen johtajien välityksellä. Kartoitusmenetelmää 

muutettiin kuitenkin, koska se ei vastannut vähemmistöpolitiikan perus-

periaatetta siitä, että itse kukin päättää itse, kuuluuko hän kansalliseen 

vähemmistöön vai ei. Lähemmäs joka kahdennellatoista gävleläisellä on 

suomalaiset juuret, eikä lapsen tarvitse osata suomea ollakseen oikeutettu 

suomenkieliseen esikoulutoimintaan. Suomenkielisen esikoulutoiminnan 

tarvetta ei näin ollen voida kartoittaa keräämällä tietoa esikoulujen johtajilta, 

vaan lasten huoltajille on annettava mahdollisuus ilmoittaa itse kiinnostuksesta 

suomenkielistä esikoulutoimintaa kohtaan. Gävlen koulutushallinto suoritti 

syksyllä 2014 tarpeiden kartoituksen, ja noin 10 perhettä ilmoitti olevansa 

kiinnostuneita suomenkielisestä esikoulutoiminnasta. Kaikki kyseiset 

vanhemmat toivoivat, että heidän lapsensa kohtaisi suomenkielisen pedagogin 

esikoulun päivittäisessä toiminnassa. Huoltajat halusivat myös itse kohdata 

suomenkielisen pedagogin ja he toivoivat esikouluun suomenkielistä aineistoa. 

Kaikki eivät pitäneet yhtä tärkeänä sitä, että heidän lapsensa tapaisi toiminnassa 

muita suomea puhuvia lapsia (Lodin 2015). Vuoden kuluttua kartoituksesta on 

niihin esikouluihin, joissa on toiminnasta kiinnostuneita lapsia, hankittu 

suomenkielistä materiaalia, mutta hallinto ei ole huolehtinut siitä, että lapset 

saisivat kohdata suomenkielisen pedagogin esikoulussa. Tältä osin selityksenä 

on ollut suomenkielisen henkilökunnan puute. 

  

Gävlen koulutushallinto on ensimmäisten toimintavuosien aikana tulkinnut 

sanamuodon ”osa toiminnasta” niin suppeasti, että sen sisältö vähemmistö-

kielisen esikoulutoiminnan sijasta pikemminkin muistuttaa äidinkielentukea, jota 

esikoulun on tarjottava kaikille lapsille, joiden äidinkieli ei ole ruotsi. Vähem-

mistölaki ei ole juuri merkinnyt Gävlen suomalaisperäisille lapsille parempaa 

mahdollisuutta oppia ja kehittää vähemmistökieltään. Tämä on ongelmallista, 

koska koulutushallinto on rahoittanut panostuksensa valtiontuella. Kansallisista 

vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetun asetuksen (2009:1299) mukaan 

valtionavustusta ei saa käyttää vakinaiseen toimintaan, vaan ainoastaan suomen 

kielen hallintoaluetyöstä aiheutuviin ylimääräisiin kuluihin.  

 

Gävlen kunnan ensimmäisinä hallintoaluevuosina vain muutama perhe on 

valinnut lapselleen esikoulun siitä syystä, että esikoulussa on suomenkielisiä 

pedagogeja. Gävlen koulutushallinto ei ole kuitenkaan kyennyt varmistamaan, 

että kyseiset esikoulut todella tarjoavat jatkuvaa suomenkielistä toimintaa. 

Koulutushallinto on myös todennut, että suomenkielistä toimintaa kohtaan on 

osoitettu jonkin verran suurempaa kiinnostusta kyseisten kolmen toiminnasta 

vastaavan esikoulun ulkopuolella, mutta tähän mennessä ei vielä ole ollut 

mahdollisuutta täyttää tarvekartoituksen yhteydessä esille tulleita toivomuksia.  

 

Myös äidinkielenopetus on tärkeä kielen elvytyksessä, vaikka se ei sisällykään 

vähemmistölakiin, vaan kuuluu koululain piiriin. Gävlessä on yksi koulutettu 

suomen kielen äidinkielenopettaja, mikä on myönteistä, koska Ruotsissa on 

suuri puute koulutetuista suomen kielen äidinkielenopettajista. Kunta on myös 

tulkinnut käsitteen perustaidot sallivasti, eli myös ne oppilaat, joilla ei ole ollut 

hyviä perusvalmiuksia suomen kielessä, ovat saaneet osallistua äidinkielen-

opetukseen. Myös esikoululuokan oppilaat ovat viime vuosina saaneet aiempaa 

enemmän tukea suomen kielessä. Koululain muutosten johdosta Gävlessä on 

myönnetty suomen kielen äidinkielenopetukseen vuodesta 2010 lähtien 
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enemmän voimavaroja kuin muiden kielten äidinkielenopetukseen2. Opetus-

ryhmään ei enää tarvitse kuulua viittä oppilasta, vaan yksi kiinnostunut oppilas 

riittää. Kunta on vuodesta 2008 lähtien saanut valtionavustusta 2 kruunua 

asukasta kohden suomen ja jiddišin kielen äidinkielenopetuksen muutosten 

rahoittamiseksi (Ruotsin kunnat ja maakäräjät 2008, 6, 11). 

 

Vaikka Gävlen koulutushallinto onkin näin edistänyt suomen kielen käyttöä, on 

kansallisille vähemmistöille kohdistettu äidinkielenopetusta koskeva tiedotus 

ollut puutteellista. Koulutushallinto ei ole tiedottanut kansallisten vähemmistö-

kielten opetusta koskevista erityismääräyksistä. Vaikka kansallisilla vähemmis-

töillä onkin vuodesta 2008 alkaen ollut oikeus äidinkielenopetukseen eri ehdoin 

kuin muilla kieliryhmillä, on Gävlen koulutushallinnon tiedotus kansallisille 

vähemmistöille annettavasta äidinkielenopetuksesta ollut sekä puutteellista että 

virheellistä huhtikuuhun 2015 saakka. Huoltajan hakiessa lapselleen 

äidinkielenopetusta hänen on edelleenkin allekirjoitettava lomake, jossa hän 

vakuuttaa, että kyseistä kieltä käytetään lapsen kodissa ja että lapsella on 

perustavanlaatuiset valmiudet kielessä. Näitä vaatimuksia ei saa asettaa niille 

lapsille, jotka haluavat lukea kansallista vähemmistökieltä äidinkielenä. 

Virheelliset tiedot erityismääräyksistä estävät osaa niistä oppilaista, joilla 

koululain nojalla on oikeus äidinkielenopetukseen kansallisessa vähemmistö-

kielessä, hakemasta äidinkielenpetusta. Koulutarkastuslaitos totesi vuonna 2012 

suoritetussa tarkastuksessa, että monet kunnat eivät antaneet kansallisille 

vähemmistöille riittävästi mahdollisuuksia kielen ja kulttuurin kehittämiseen. 

Yksi konkreettinen puute, jonka Koulutarkastuslaitos otti esille, on juuri 

virheellinen ja puutteellinen tiedotus kansallisilla vähemmistökielillä annettavaa 

opetusta koskevista erityismääräyksistä (Skolinspektionen 2012, 6, 7). 

 

Kansallisten vähemmistöjen kieliä ja kulttuureja ei enemmistöyhteiskunnassa 

historialliseti katsoen ole juuri arvostettu. Se on vaikuttanut vähemmistöjen 

suhtautumiseen omaa kieltään ja kulttuuriaan kohtaan (hallituksen esitys 

2008/2009:158, 37). Myös Gävlessä on hyviä esimerkkejä siitä, että esikoulun 

suomenkielisen toiminnan ja koulun äidinkielenopetuksen avulla on onnistuttu 

tukemaan ja inspiroimaan suomalaistaustaisia perheitä, niin että lapset ovat 

omaksuneet oman vähemmistökielensä. Tällainen tuki on erityisen tärkeää juuri 

nykytilanteessa. Vähemmistö ei kielentutkijoiden mukaan voi pysäyttää ja 

kääntää kielenvaihtoprosessia ilman enemmistöyhteiskunnan tukea (hallituksen 

esitys 2008/2009:158: 36). Jos kunnan tuki toiminnalle on minimaalista tai 

olematonta ja jos tuesta ei tiedoteta riittävästi, ei ole kovinkaan todennäköistä, 

että suomen kieli siirtyisi edelleen tuleville sukupolville. 

 

Kiinnostus esimerkiksi suomenkielistä esikoulutoimintaa kohtaan ei Gävlen 

ensimmäisinä hallintoaluevuosina ole ollut kovin suurta. Kunnassa on kuitenkin 

pieni määrä lapsiperheitä, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta esikoulun suomen-

kielistä toimintaa kohtaan. Koska kunta on vähemmistölain nojalla velvollinen 

edistämään ennen kaikkea lasten oikeutta omaan vähemmistökieleensä, pitäisi 

näiden lasten kielelliset oikeudet jatkossa asettaa etusijalle.  

 

Yhteenveto 

- Gävlen koulutushallinto on valtionavustuksen turvin palkannut 

projektinvetäjän, joka on tukenut esikouluja järjestämällä näille 

materiaalia ja menetelmiä sekä tiedottanut vähemmistölaista 
 

 

2 Wahlberg, Anita. 2015. Sähköpostiviesti 9. huhtikuuta. 
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koulutushallinnon henkilökunnalle. Projektinvetäjä on työskennellyt 

tässä tehtävässä osa-aikaisesti. 

- Koulutushallinto on vuodesta 2013 lähtien välittänyt tietoa kolmesta 

esikoulusta, joissa on toimintaa osittain suomen kielellä. Näistä 

kuitenkin vain yhdessä on ollut jatkuvaa suomenkielistä toimintaa. 

- Vastaisuudessa Gävlen koulutushallinnon tulee määrittää esikouluille 

suomen kieltä koskeva vähimmäistaso. 

- Gävlessä on koulutuksen saanut suomen kielen äidinkielenopettaja, 

mutta koulutushallinnon tiedotus kansallisten vähemmistökielten 

äidinkielenopetuksesta on ollut puutteellista. 

Kieli ja kulttuuri 

Gävlen kunnassa on jo pidempään ollut monenlaista suomenkielistä toimintaa. 

Jo ennen kuin ruotsinsuomalaiset tunnustettiin kansalliseksi vähemmistöksi ja 

ennen suomen kielen hallintoalueeseen liittymistä kunnassa on ollut 

suomenkielisiä esikouluosastoja, suomenkielisiä koululuokkia ja suomenkielinen 

hoito- ja hoivaosasto. Myös kirjastoissa on ollut suomalaisia kirjoja ja muita 

suomenkielisiä mediatuotteita. Näin on ollut, koska kunnassa on ollut suuri 

suomenkielinen väestö ja koska näille palveluille on ollut kysyntää. 

 

Gävlen kunnan liittyminen suomen kielen hallintoalueeseen on merkinnyt, että 

suomen kieli ja suomalainen kulttuuri on tuotu esille aivan uudella tavalla uuden 

lainsäädännön ansiosta. Viime vuosien aktiviteettien ja panostusten tarkoituk-

sena on ollut levittää tietoa suomen kielen uudesta asemasta Ruotsissa, edistää 

suomen kielen käyttöä ja herättää kiinnostusta suomen kieltä ja suomalaista 

kulttuuria kohtaan. Vähemmistölainsäädännön myötä kunta on saanut laajem-

man tehtäväkentän. Kunnan ei tule yksinomaan tuoda esille suomenkielisten 

palvelujen tarpeita, vaan myös aktiivisesti tuoda suomenkielinen vähemmistö 

näkyville ja edistää suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria. 

 

Suomen kielen hallintoaluetoimintaan myönnettävä valtionavustus on vuodesta 

2012 lähtien mahdollistanut suomen kieleen ja suomalaiseen kulttuuriin 

liittyvän toiminnan laajentamisen. Tarkoituksena on ollut herättää kiinnostusta 

suomen kieltä ja kulttuuria kohtaan ja tuoda ne näkyville Gävlessä. Paikalliset 

yhdistykset, kunnan oma toiminta ja muut kulttuurialan toimijat ovat voineet 

hakea avustusta suomenkielisiä projekteja ja muuta toimintaa varten. Gävlen 

suomalainen kerho ja Pohjola-Norden-yhdistys ovat toimineet aktiivisesti 

kansalaisyhteiskunnassa. Myös kunnan omat yksiköt, kuten kirjastot, Bio 7:an, 

Gasklockorna, Gävlen Konserttitalo, kunnan esikoulut ja Sofia Magdalenan 

hoito- ja hoivakoti, ovat järjestäneet suomalaisiin teemoihin liityvää toimintaa. 

Yksi tärkeä tavoite on ollut kuntalaisten aktivoiminen käyttämään suomen 

kieltä. Gävlessä on muun muassa järjestetty konsertteja ja suomalaisaiheisia 

kirjailijailtoja, lasten kulttuuritapahtumia, teatteriesityksiä ja näytetty uusia 

elokuvia sekä juhlittu ruotsinsuomalaisia juhlapäiviä. Gävle on mukana 

alueellisessa suomenkielistä teatteritoimintaa koskevassa kulttuuriyhteistyössä 

yhdessä lähialueen hallintoaluekuntien, Riksteatern Gävleborgin, paikallisten 

teatteriyhdistysten ja suomalaisyhdistysten kanssa. Muutkin ovat järjestäneet 

toimintaa ruotsinsuomalaisille. Aktiviteettien laajan kirjon ja monien järjestäjien 

ansiosta kunta on saavuttanut laajoja kohderyhmiä. 

 

Järjestetyt kulttuuritapahtumat ovat olleet suomenkielisiä, ruotsinkielisiä ja 

kaksikielisiä. Joskus kohderyhmänä on ollut kunnan suomenkielinen väestö ja 

joskus laaja ruotsinkielinen yleisö. Iäkkäät suomea puhuvat asukkaat ja 
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suomalaistaustaiset lapset on ensimmäisinä toimintavuosina asetettu etusijalle. 

Avoimissa keskustelukokouksissa ja vuonna 2013 toteutetun yleisen tarvekartoi-

tuksen yhteydessä tuli myös esille toivomuksia toiminnasta esimerkiksi niille 

suomalaistaustaisille aikuisille, jotka osaavat suomea, mutta jotka eivät uskalla 

tai osaa käyttää suomen kieltä erityisen hyvin. Toivomuslistalla on ollut 

esimerkiksi kielikahvila ja laajempi suomen kielen koulutustarjonta. Tämä 

kohderyhmä ja ne ruotsinsuomalaiset, joilla ei ole ollut mahdollisuutta oppia 

suomea, tulee jatkossa ottaa selkeämmin huomioon suomen kielenhallintoaluee-

seen liittyvässä työssä. Myös hallitus on tähdentänyt, että on tärkeää tarjota 

aikuisille uusia mahdollisuuksia kielitaidon parantamiseen. Tavoitteena on, että 

aikuiset saisivat takaisin kielensä ja että kieltä aktiivisesti puhuvat vanhemmat 

voisivat helpommin tukea lastensa kielellistä kehitystä (hallituksen esitys 

2008/2009: 158, 35). Suomenkielisessä kulttuurityössä vaikeutena on juuri se, 

että siinä on otettava huomioon eri sukupolvien tarpeet ja toivomukset. Myös 

vuonna 2013 suoritetun kyselytutkimuksen vastauksissa tähdennettiin eri 

ikäryhmille suunnatun monipuolisen kulttuuritoiminnan tarvetta. 

 

Useat ensimmäisten vuosien aktiviteeteistä ovat tähdänneet lukemisen 

edistämiseen. Jokaisella, joka kykenee ja haluaa lukea omalla 

vähemmistökielellään, on paljon parempi mahdollisuus kehittää kielitaitoaan. 

Kirjastoon on valtionavustuksen turvin voitu tilata aiempaa huomattavasti 

laajempi valikoima suomenkielisiä aikakauslehtiä. Vuonna 2012 panostettiin 

erityisesti suomenkielisiin lastenkirjoihin ja ammattikirjallisuuteen. 

Kaupunginkirjasto on markkinoinut panostuksiaan suomenkieliseen tarjontaan 

järjestämällä inspiraatioiltoja. Kirjastossa on käynnistetty lukemista edistäviä 

aktiviteetteja suomea puhuville aikuisille sekä myös lukupiiri ja luentoja suoma-

laisille isovanhemmille. Suomalaisperäisille lapsille on järjestetty suomenkielisiä 

ja kaksikielisiä satutuokioita. Kirjastot jakavat ruotsinsuomalaista kirjapakettia 

lapsiperheille ja isovanhemmille, jotka haluavat tukea lasten suomen kielen 

taitoa. Myös koulun äidinkielenopettaja vetänyt lukemista edistävän hankkeen 

niille oppilaille, jotka lukevat suomea äidinkielenään.  

 

Gävlen kunnassa on ensimmäisten hallintoaluevuosien aikana tarjottu suomen 

kielen koulutusta vanhustenhuollon ja esikoulun työntekijöille. Kursseista 

saadut kokemukset ja niiden arvioinnit ovat olleet erittäin myönteisiä. Kurssit 

ovat olleet yksi tapa auttaa henkilökuntaa oppimaan ja kehittämään suomen 

kielen taitoaan. Ne ovat samalla olleet konkreettinen tapa osoittaa, että suomen 

kielen taitoa arvostetaan kunnan toiminnassa. On tärkeää kehittää kunnan 

työntekijöiden suomen kielen taitoa edelleen, jotta nämä uskaltaisivat 

tarvittaessa käyttää tätä kieltä työssään. Tarvitaan myös laajempaa 

kurssitarjontaa, jotta työntekijät voisivat kehittää suomen kielen taitoaan 

kaikilla tasoilla.  

 

Gävlen kunnan kansallisen vähemmistöstrategisen ohjelman (dnro 13KS342-3) 

mukaan kunnan tulee luoda toimivia verkostoja ja fyysisiä tapaamispaikkoja 

mahdollistaaakseen yhteistyön suomenkielisen kulttuuritoiminnan alueella. 

Verkostot on rakennettu ensimmäisten toimintavuosien aikana ja esimerkiksi 

kirjastot ja Brunnsgatan 59 ovat suomenkielisen toiminnan ansiosta toimineet 

kunnan ruotsinsuomalaisten kohtauspaikkoina. Suomenkielisillä senioreilla ei 

ole kuitenkaan omaa suomenkielistä kohtauspaikkatoimintaa ja Gävlen suoma-

lainen kerho onkin esittänyt toivomuksia omasta kohtauspaikasta Gävlen 

ruotsinsuomalaisille. Toiveena on myös paikka, jossa ruotsinsuomalaisten eri 

sukupolvet voivat kohdata luonnollisella tavalla. 
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Kaupunginkirjasto on yksi niitä harvoja paikkoja Gävlessä, joissa suomen kieltä 

ja useita muita kunnassa puhuttuja kieliä on käytetty kylteissä, niin että kieli on 

tullut selkeästi esille julkisessa tilassa. Tukholman läänin lääninhallitus pitää 

tällaisia kylttejä tehokkaana tapana edistää ja markkinoida vähemmistökieliä. 

Kylteillä on merkitystä sekä käytännön kannalta että symboleina, koska ne 

toimivat apuna niille, jotka eri syistä mieluummin käyttävät arjen tilanteissa 

omaa vähemmistökieltään kuin ruotsia. Ne muistuttavat samalla kansallisten 

vähemmistöjen olemassaolosta yhteiskunnassa ja myös siitä, että kunta 

suhtautuu vähemmistökysymyksiin vakavasti (Tukholman läänin lääninhallitus 

2013, 52). Gävlen kunnan tulee jatkossa lisätä panostuksiaan useammalla 

kielellä laadittuihin kyltteihin, koska ne toimivat signaalina kunnan asukkaille 

siitä, että näiden kieliä tulee kunnioittaa. 

 

Gävlen suomenkielinen kulttuuritarjonta on vuodesta 2012 lähtien lisääntynyt 

huomattavasti ja myös kunnan omaa suomenkielistä kieli- ja kulttuuritoimintaa 

on kehitetty. Lisäksi on ryhdytty etsimään strukturoidumpia ja kestävämpiä 

työskentelytapoja. Ensimmäisinä vuosina suomenkieliset kulttuuritapahtumat 

olivat usein yksittäisiä kohdepanostuksia tai koordinoijan järjestämiä. Vuonna 

2015 kulttuuri- ja vapaa-aikahallinto on toiminut aktiivisesti ottaakseen 

suomenkielisiä kulttuuriaktiviteetteja mukaan vakinaiseen toimintaansa. 

 

On tärkeää, että myös enemmistöyhteiskunta tulee tietoiseksi suomenkielisestä 

toiminnasta. Pyrkimyksenähän on edistää vähemmistöjen kieltä ja kulttuuria ja 

tuoda ne näkyville tunnustettuna osana Ruotsin yhteiskuntaa. Gävlessä tässä on 

onnistuttu, sillä suomalaisuuteen liittyvä toiminta on muodostunut osaksi 

paikallista kulttuuritarjontaa. Tämä voitiin todeta esimerkiksi, kun Arbetarbla-

det joulukuussa 2014 aloitti artikkelin Herman Lidqvistin luennosta seuraavin 

sanoin: ”Sen, joka osallistuu erilaisiin kulttuuritilaisuuksiin Gävlessä, on vaikea 

olla huomaamatta, että Ruotsin ja Suomen välillä on vahvat siteet. Silloin tällöin 

pääsemme osallisiksi esimerkiksi suomenkielisestä teatterista Gävle teaterissa.” 

(Arbetarbladet 2014).  

 

Yhteenveto 

- Vuodesta 2012 lähtien Gävlessä on järjestetty monenlaista suomalai-

suuteen liittyvää kulttuuritoimintaa. Tarkoituksena on ollut herättää 

mielenkiintoa suomen kieltä ja kulttuuria kohtaan ja tuoda se näkyville. 

- Ikääntynyt suomenkielinen väestö ja suomalaistaustaiset lapset on 

asetettu etusijalle ensimmäisinä toimintavuosina. Jatkossa toimintaa 

tulee kehittää kiinnostavan suomenkielisen kulttuuritarjonnan 

järjestämiseksi kaikille ikäryhmille. 

- On tärkeää, että kunta tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden suomen 

kielen taidon kehittämiseen. 

- Suomen kieli on vain joissakin harvoissa yksityistapauksissa ollut 

näkyvillä julkisessa tilassa esimerkiksi kylttien avulla.  

Vanhustenhuolto 

Tiedotus ja panostukset äidinkieleen ovat erityisen tärkeitä vanhustenhuollon 

alueella. Vaikka henkilö olisikin aiemmin puhunut ruotsia sujuvasti ja elänyt 

”ruotsalaista elämää”, voivat erilaiset sairaudet, kuten stroke, sekavuustilat, 

muistisairaudet ja korkea kuume saada tämän vaihtamaan äidinkieleensä 

olematta edes tietoinen siitä. Puutteellinen ruotsin kielen taito johtaa helposti 
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myös eristymiseen yhteiskunnassa, joka pääosin toimii valtakielellä, eli ruotsiksi 

(Heikkilä 2010, 48; Hanssen 2007, 165). 

 

Kunnan ruotsinsuomalaiset ovat eri yhteyksissä tuoneet esille suomenkielisen 

vanhustenhuollon tärkeimpänä kysymyksenä. Lähes kaikki vuonna 2013 

toteutetun tarvekartoituksen vastaajat toivoivat voivansa käyttää suomea 

yhteydenpidossa kuntaan vanhustenhuoltoa koskevissa asioissa. Laaja 

suomenkielinen vanhustenhuollon tarjonta on tullut esille toivomuksena myös 

keskustelukokouksissa. Gävlen hoivahallinnon etsivän toiminnan projektissa, 

jota kuvataan tarkemmin jatkossa, tuli esille, että Gävlen suomenkieliset seniorit 

ovat huolissaan siitä, että he jonain päivänä voivat menettää ruotsin kielen 

taitonsa ja että he päätyvät ruotsinkieliseen hoito- ja hoiva-asuntoon, jossa he 

eivät kykene ilmaisemaan itseään ymmärrettävällä tavalla (Kuusisto 2014, 14). 

 

Sofia Magdalenan hoito- ja hoivakodissa on 2000-luvun alusta lähtien ollut 

suomenkielinen yksikkö. Konvaljen-osastolla on nykyisellään kahdeksan 

huoneistoa, jotka on tarkoitettu niin muistisairaille kuin myös henkilöille, joilla 

on somaattisia sairauksia. Osaston työntekijät puhuvat suomea ja heillä on 

suomalainen kulttuurikompetenssi. Osastolla oli suomenkielistä toimintaa jo 

ennen kuin Gävle liittyi suomen kielen hallintoalueeseen, ja yksikön toiminta 

kuuluu luonnollisena osana kunnan vakinaiseen toimintaan. Valtionavustuksella 

on rahoitettu vain joitakin erityispanostuksia, kuten henkilökunnan 

kielikoulutuksia, kulttuuritoimintaa ja suomenkielisen aineiston hankintaa. 

Ruotsinsuomalainen vähemmistö on osallistunut aktiivisesti osaston toimintaan 

suunnitteluvaiheesta meidän päiviimme saakka. Osastolla käy viikoittain 

suomea puhuvia vapaaehtoistyöntekijöitä ja Gävlen suomalainen kerho järjestää 

siellä erilaista toimintaa esimerkiksi suomalaisten juhlapäivien yhteydessä.  

 

Suomenkielisten hoito- ja hoivapaikkojen tarve on kysymys, joka on usein tuotu 

esille neuvonpidon ja avointen keskustelukokousten yhteydessä. Vähemmistön 

edustajat ja Gävlen hoivahallinto ovat olleet erimielisiä suomenkielisten hoito- ja 

hoivakotipaikkojen tarpeesta. Paikkoja on ollut hieman liian vähän, koska 

osastolle on viime vuosina ollut 1-3 henkilön jono. Paremman kuvan saamiseksi 

nykytilanteesta ja tulevista tarpeista Gävlen hoivahallinto käynnisti vuonna 2013 

suomalaisille senioreille suunnatun etsivän toiminnan projektin. Projekti jatkui 

vuoden 2014 loppuun. Tavoitteena oli saavuttaa kunnan 65 vuotta täyttäneet 

suomenkieliset asukkaat ja jakaa heille tietoa sekä kartoittaa heidän tulevaa 

vanhustenhuoltoa koskevat tarpeensa ja toivomuksensa. Projektin tulosten 

pohjalta Gävlen hoivahallinto on syksyn 2015 aikana laatinut toimintasuunnitel-

man suomenkieliselle vanhustenhuollolle. 

 

Hoivahallinnon avuntarpeenkäsittelijät ovat tärkeitä avainhenkilöitä, koska he 

ovat yhteydessä niihin asukkaisiin, jotka ovat hoito- ja hoivapanostusten 

tarpeessa. Tarvittaessa paikalle tilataan tulkki, mutta ensimmäisinä hallinto-

aluevuosina Gävlen hoivahallinnolla on ajoittain ollut palveluksessaan myös 

suomea puhuvia avuntarpeenkäsittelijöitä. Nykyisellään hoivahallinnon 

palveluksessa on useita suomea puhuvia avuntarpeenkäsittelijöitä.  

 

Suomenkielisen hoito- ja hoivaosaston lisäksi vanhustenhuoltoa toivovat kunnan 

asukkaat ovat voineet valita kotipalvelun, jossa on suomenkielisiä työntekijöitä. 

Kunnalla ei ole omaa tarjontaa niille, jotka toivovat suomenkielistä kotipalvelua, 

mutta joillakin yksityisillä kotipalveluntuottajilla on suomenkielistä palvelua. 
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Suomea puhuvat asukkaat haluavat selkeää tiedotusta nykyisistä suomalaisille 

suunnatuista panostuksista ja käytännön tietoa siitä, millä tavoin esimerkiksi 

suomenkielisen hoito- ja hoivaosaston jonojärjestelmä toimii. 

 

Suomenkielinen vanhustenhuolto on erityisen tärkeä ennen kaikkia muisti-

sairaille vanhuksille, koska myöhemmin opittu kieli usein katoaa ja henkilö 

ryhtyy taas käyttämään omaa äidinkieltään. Samaa äidinkieltä puhuva ja saman 

kulttuuritaustan omaava henkilökunta voi Ruotsin Sosiaalihallituksen 

kansallisten suuntaviivojen mukaan aikaansaada turvallisuutta, hyvinvoinnin 

lisääntymistä ja kodinomaisuuden tunnetta henkilöille, joilla on jokin 

muistisairaus ja jokin muu etninen tausta. Dementikkojen hoito vaatii runsaasti 

resursseja. Se on suuri haaste niin julkiselle hoidolle ja hoivalle kuin myös 

dementikkojen läheisille. Siksi on tärkeää tuoda esille, että muistisairauksia 

voidaan jossain määrin ehkäistä muun muassa fyysisen aktiivisuuden ja henkisiä 

ja sosiaalisia virikkeitä antavien vapaa-ajanharrastusten avulla (Sosiaalihallitus 

2010, 17, 21; Sosiaalihallitus 2012, 9, 10). 

 

On toivottavaa, että kunta jatkossa panostaa myös suomenkieliselle kohde-

ryhmälle suunnattuun ehkäisevään toimintaan. Vuonna 2013 käynnistettiin 

suomenkielinen omaisryhmä, mutta tämä toiminta on päättynyt, koska 

omaiskeskuksessa ei ole enää suomenkielisiä omaistukijoita. Suomenkielisille ei 

myöskään ole toistuvia tapaamisia, jotka eivät liity yhdistystoimintaan. Suomen-

kieliset senioriryhmät ovat saaneet mahdollisuuden käyttää kohtauspaikan tiloja 

tapaamisiinsa ja hoivahallinto on myös huolehtinut siitä, että jossakin kohtaus-

paikassa silloin tällöin on ollut suomenkielistä henkilökuntaa. Kunnan suomen-

kieliset seniorit peräänkuuluttavat kuitenkin pysyvää suomenkielistä 

kohtauspaikkatoimintaa. He haluavat päästä osallisiksi toiminnasta, joka poistaa 

yksinäisyyttä ja jossa vähemmistökieltä puhuvat voivat tuntea, että heidän 

kielensä ja kulttuurinsa on normi. Suomenkieliset seniorit peräänkuuluttavat 

tilanteita, joissa suomen käyttäminen on hyväksyttyä, luonnollista ja odotettua. 

Nämä toivomukset on otettava huomioon, jos kunta haluaa onnistua 

suomenkielisille senioreille järjestettävässä ehkäisevässä toiminnassa. 

 

Kunnan ensimmäisinä hallintoaluevuosina ovat suomenkieliset palvelut ja suo-

menkieliset panostukset hoivahallinnon toiminnassa jossain määrin olleet riip-

puvaisia siitä, onko käytettävissä ollut suomenkielistä henkilökuntaa. Joissakin 

toimintamuodoissa valitetaan jo nykyisellään vaikeuksista rekrytoida suomen-

kielistä henkilökuntaa. Koska vain harvat lapset ja nuoret Gävlessä oppivat 

nykyisin suomea, suomea osaavan henkilökunnan rekrytointi on tulevaisuudessa 

vieläkin vaikeampaa samalla kun suomenkielisen hoidon ja hoivan tarpeen las-

ketaan kasvavan. Varmistaakseen iäkkään suomenkielisen väestön tarpeet kun-

nan on panostettava erityisesti suomea puhuvan henkilökunnan rekrytointiin. 

 

Yhteenveto 

- Gävlen hoivahallinnolla oli suomenkielistä hoito- ja hoivakotitoimintaa 

jo ennen kuin kunta liittyi suomen kielen hallintoalueeseen. 

- Asukkailla on mahdollisuus valita kotipalvelun tuottajaksi yksityinen 

yritys, jolla on suomenkielistä toimintaa. 

- Kunnan ruotsinsuomalaiset toivovat laajempaa suomenkielistä tarjontaa 

ja selkeää tiedotusta tarjolla olevista panostuksista. 

- Suomenkielisen henkilökunnan rekrytointi vanhustenhuoltoon on yksi 

haasteista. 

 



    20 

Henkilöstöresurssit (toiminnan yhteensovitus, tiedotus, rekrytointi) 

Vuonna 2012 laaditussa selvityksessä (dnro 11KS178-5) tehdyn ehdotuksen 

pohjalta kunnassa on syyskuusta 2012 lähtien ollut koordinoija, jonka tehtävänä 

on koordinoida ja kehittää suomen kielen hallintoalueeseen ja kansallisiin 

vähemmistöihin liittyvää toimintaa. Kyseessä on koordinointitehtävä, joka 

rinnastetaan kunnanjohtotoimiston muiden strategien, kuten tasa-arvostrategin 

ja kansanterveysstrategin virkoihin, jotka kattavat koko kunnan toiminnan. 

Koordinoija työskenteli kolmen ensimmäisen vuoden aikana kokoaikaisesti 

suomen kielen hallintoalueeseen liittyvien tehtävien parissa, mutta vuoden 2015 

alusta lähtien hän käyttää 20 prosenttia työajastaan muihin kansallisiin vähem-

mistöihin liittyvään työhön. Suomen kielen hallintoaluetta koskevassa selvityk-

sessä ehdotettiin myös, että tiedotusaineiston tuottamista varten palkattaisiin 

työntekijä. Ehdotuksena oli, että tämä tehtävä sijoitettaisiin kunnanjohtotoimis-

ton kommunikaatio-osastolle, mutta että se vuoden tai kahden ajan sijoitettai-

siin aluksi suomen kielen hallintoalueryhmään. Tätä ehdotusta ei ole toteutettu, 

vaan koordinoija on vastannut myös kunnan suomenkielisestä tiedotuksesta.  

 

Selvityksen mukaan tiedotuksen ja kommunikaation toimivuus on ratkaisevan 

tärkeää, jotta Gävlen kunta täyttäisi vähemmistölaissa asetetut vaatimukset. 

Selvityksessä tuodaan esille kommunikaatio-osaston tärkeä ja itsestään selvä 

rooli. Kommunikaatio-osaston on selvityksen mukaan oltava aktiivinen suomen 

kielen hallintoalueeseen liittyvässä työssä (dnro 11KS178-5). Tiedotustyön 

epätarkat rakenteet ovat etenkin ensimmäisten vuosien aikana vaikeuttaneet 

kunnanlaajuista hallintoalueeseen liittyvää toimeksiantoa. Koordinoijalla on 

ollut yhteyshenkilö kommunikaatio-osastolla, mutta tiedotusasiat ovat siitä 

huolimatta usein jääneet kunnanjohtotoimiston ja muiden hallintojen välille. 

Keskustason verkko- ja tuotantoyksikön (WPE) perustaminen on helpottanut 

käytännön tiedotustyötä huomattavasti. Tuen saaminen suomen kielen 

hallintoalueeseen liittyviin konkreettisiin tiedotustoimiin on nykyisin aiempaa 

helpompaa. Kommunikaatio-osaston tuki kunnan suomenkieliselle 

verkkosivustolle on kuitenkin edelleenkin puutteellista. 

 

Koska kyseessä on uusi lainsäädäntö, on ensimmäisten vuosien työ suurelta osin 

suuntautunut hallintojen oman toiminnan käynnistämiseen. Koordinoija on 

tukenut hallintoja tässä työssä. Roolit ja vastuunjako ovat kuitenkin olleet 

epäselviä. Suomen kielen hallintoalueeseen liittyvän työn vahvuutena on ollut 

strukturoitu työskentelytapa ja jo ennen koordinoijan palkkaamista laadittu 

selvitys ja ehdotus hallintoaluetyön rakenteesta. 

 

Toinen tärkeä henkilöstöresurssi ovat olleet hallintojen projektinvetäjät, jotka 

ovat vastanneet suomenkieliseen toimintaan liittyneistä projekteista. Tämä työ 

on rahoitettu valtionavustuksella. Hoivahallinnolla on ollut projektinvetäjä, joka 

on vastannut suomenkielisille senioreille suunnatusta etsivästä projektista. 

Koulutushallinnolla on viime vuosina ollut projektinvetäjä, joka on vastannut 

esikoulutyön koordinoinnista. Asiakaspalvelussa on toukokuusta 2015 lähtien 

ollut työntekijä, joka on käyttänyt puoli päivää viikossa suomenkieliseen palve-

luun. Yksi kulttuuri- ja vapaa-aikahallinnon työntekijä on vuonna 2015 vastan-

nut suomen kielen hallintoalueeseen liittyvistä aktiviteeteista ja kontakteista. 

Edellytyksenä kestävälle suomenkieliselle palvelutoiminnalle ja suomenkielisille 

aktiviteeteille on, että hallinnot ottavat enemmän vastuuta tästä työstä, kunnes 

toiminta vähitellen integroidaan hallintojen vakinaiseen toimintaan. Vastuuta ei 

kuitenkaan saa sijoittaa yksittäisten suomea puhuvien työntekijöiden harteille, 

vaan johdon on ohjattava ja seurattava toimintaa aktiivisesti. 
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Ratkaisevan tärkeää suomen kielen hallintoalueeseen liittyvää työtä ajatellen on, 

että toimintaan onnistutaan rekrytoimaan suomen kieltä osaavia työntekijöitä. 

Suomen kielen taito on nostettava selkeästi esille henkilökuntaa rekrytoitaessa, 

koska ei ole mitenkään itsestään selvää, että kunnassa tulevaisuudessa on 

suomenkielistä henkilökuntaa, ellei kunta panosta nimenomaan tällaisten 

työntekijöiden rekrytointiin. Rekrytoinnin alueella on paljon tehtävää. Suomen 

kielen taito tulee tuoda näkyvästi esille uusia työntekijöitä rekrytoitaessa ja 

otettava osaksi kunnan HR-prosesseja. Ilman kielitaitoista henkilökuntaa 

kunnalla ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia täyttää niitä vaatimuksia, joita 

vähemmistölaki ja kunnan tehtävä hallintoaluekuntana asettavat.  

 

Yhteenveto 

- Kunnassa on vuodesta 2012 lähtien ollut koordinoija, jonka tehtävänä 

on koordinoida ja kehittää suomen kielen hallintoalueeseen ja 

kansallisiin vähemmistöihin liittyvää toimintaa. 

- Tärkeitä henkilöstöresursseja hallintoaluetyössä ovat olleet työntekijät, 

jotka ovat vastanneet eri hallinnoissa erilaisista suomen kielen 

hallintoalueeseen liittyvistä projekteista. 

- Kommunikaatio-osaston tuki kunnan suomenkielistä verkkosivustoa 

koskevalle työlle on edelleenkin puutteellista. 

- Ilman kielitaitoista henkilökuntaa kunta ei kykene täyttämään 

vähemmistölaissa asetettuja vaatimuksia ja kunnan on siksi toimittava 

aktiivisesti rekrytoidakseen suomea osaavia työntekijöitä. 

Tulokset ensimmäisten toimintavuosien jälkeen 

Ensimmäisten vuosien työn tulokset 

Mitä vaikutuksia suomen kielen hallintoaluetta ja kansallisia vähemmistöjä 

koskevalla toiminnalla on ollut? Gävlen kunnan nykyisessä toiminnassa suomen 

kielen edistämiseksi on huomattava ero verrattuna lähtötilanteeseen vuonna 

2012. Kunta on saanut selkeämmän kuvan Gävlen ruotsinsuomalaisten tarpeista 

ja toiveista. Kunta on myös ottanut useita askeleita oikeaan suuntaan 

suomenkielisen avun ja palvelujen alueella. Myös julkinen tiedotus suomen 

kielellä on lisääntynyt tuntuvasti. 

 

Kunta on viimeksi kuluneen vuoden aikana pyrkinyt aktiivisesti luomaan edel-

lytykset dialogille Gävlen muiden kansallisten vähemmistöjen kanssa. On käynyt 

ilmi, että Ruotsin kaikki viisi kansallista vähemmistöä ja kaikki viisi vähemmis-

tökieltä ovat edustettuina Gävlen kunnassa. Kunnan ja ruotsinsuomalaisen vä-

hemmistön edustajat kokoontuvat säännöllisesti neuvonpitoon. Myös 

neuvonpito kunnan tornionlaaksolaisten kanssa on käynnistynyt. 

 

Gävlen kunta raportoi vuosittain kansallisiin vähemmistöihin liittyvästä työstään 

Tukholman läänin lääninhallitukselle. Ensimmäisinä toimintavuosina kunta on 

raportoinut seuraavista tuloksista: suomenkielisen toiminnan ja suomenkielisten 

palvelujen kysyntä on kasvanut, kuten myös suomenkielisen kulttuuritoiminnan, 

esikoulutoiminnan ja vanhustenhuollon kysyntä (koskee tiettyjä panostuksia). 

Yksi tärkeä tulos on ollut, että myös kunnan toimihenkilöt ja luottamushenkilöt 

ovat alkaneet osoittaa kiinnostusta toimintaa kohtaan ja että kunta on 

käynnistänyt määrätietoista toimintaa kansallisten vähemmistöjen suojelemi-
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seksi ja edistämiseksi. Kunta on myös todennut, että neuvonpitoon osallistuneet 

vähemmistöjen edustajat ovat olleet ylpeitä tästä toiminnasta.  

 

Myös kansallisia vähemmistökieliä koulussa lukevien oppilaiden määrä on 

kasvanut. Tämä johtuu siitä, että useammat oppilaat haluavat lukea romanikieltä 

äidinkielenään. Panostuksilla suomen kieleen ei ole ollut vastaavaa vaikutusta, 

sillä suomea lukevien koululaisten määrä ei ole kasvanut. 

 

Eräät mitattavissa olevat indikaattorit osoittavat, että kiinnostus suomen kieltä 

kohtaan on kasvanut. Kirjastojen suomenkielisten kirjojen lainausluvut ovat 

nousseet jatkuvasti vuodesta 2012 lähtien. Myös esimerkiksi ruotsinsuomalainen 

kielipaketti, jota jaetaan kirjastojen kautta koko läänissä, on ollut odotettua 

suurempi menestys. Lähes kaikki tilatut 150 kielipakettia jaettiin läänin alueella 

vuoden kuluessa. Myös kunnan suomenkielisten verkkosivujen kävijätilastot 

osoittavat myönteistä kehitystä. 

Toiminnan kehitys ensimmäisinä vuosina 

Miltä tilanne näytti, kun ehdotus suomen kielen hallintoalueeseen liittymisestä 

tuotiin esille kansalaisaloitteessa vuonna 2011? Asiaa koskevassa lausunnossa 

todettiin, että silloisen organisaation katsottiin kattavan suomenkielisen väestön 

tarpeet ja ettei tarjonnan lisäämistä pidetty tarpeellisena. Kunnan virkamiehet 

epäilivät myös, ettei suomen kielen hallintoaluetta varten myönnettävä valtion-

avustus kattaisi toiminnasta aiheutuvia lisäkustannuksia. Kunnan virkamies-

organisaatio ei näin ollen pitänyt aiheellisena puoltaa suomen kielen hallinto-

alueeseen liittymistä koskevan hakemuksen jättämistä (dnro 10KS159-4). 

 

Kun ajatellaan, että tämä oli lähtökohta suomen kielen hallintoaluetta koskevalle 

työlle, voidaan todeta, että kehitys on ollut myönteistä vuodesta 2012 lähtien. 

Vaikka ruotsinsuomalaisen vähemmistön tarpeita ei ole tiedostettukaan kaikissa 

hallinnoissa, ovat ne hallinnot, joita toiminta eniten koskee, onnistuneet 

selvittämään vähemmistön tarpeet ja toivomukset. Valtionavustus on mah-

dollistanut niin henkilöstön palkkaamisen kuin myös uusien toimintatapojen 

kehittämisen suomen kielen ja suomenkielisen kulttuurin kehittämiseksi sekä 

parantanut mahdollisuuksia tiedottaa kunnan asukkaille näiden vähemmistölain 

mukaisista oikeuksista. Kunnan uusi rooli hallintoaluekuntana ja suomen-

kieliseen toimintaan maksettu valtionavustus ovat antaneet Gävlen kunnalle 

mahdollisuuden kehittää kunnan omia rakenteita ja toimintaa niin, että ne 

vastaavat paremmin ruotsinsuomalaisten toivomuksia. 

 

Voidaan kuitenkin lisätä, ettei kansallisia vähemmistöjä koskevan toiminnan 

käynnistäminen Gävlessa ole ollut kaikilta osin helppoa. Suomen kielen hallinto-

alueeseen kuuluminen on suuri haaste kunnan koko organisaatiolle. Vähemmis-

töpolitiikka on suhteellisen uusi ilmiö Ruotsissa ja monilla on edelleenkin 

riittämättömät tiedot vähemmistölaista ja kansallisten vähemmistöjen oikeuk-

sista. Tämä toiminta on asetettu etusijalle vain harvoilla toiminta-alueilla, ja se 

on myös kohdannut vastustusta. Voi olla vaikea osoittaa selkeästi, mitkä asenteet 

vaikeuttavat suomen kielen hallintoaluetta ja kansallisia vähemmistöjä koskevaa 

työtä. Joskus kysymyksessä on tiedon puute ja pelko kansallisten vähemmistö-

kielten tukemisesta tilanteessa, jossa ”kaikkia mahdollisia muita kieliä” ei voida 

tukea. Joskus kysymyksessä ovat asenteet ja vastustus sitä kohtaan, että juuri 

suomen kieli on saanut virallisen aseman Gävlessä. Joskus vähemmistöpolitiikka 

uhmaa arvostuksia ja pitkään vallalla olleita käsityksiä. Monien on vaikea 

ymmärtää, että ei riitä, että ”kaikkia kohdellaan samalla tavoin”, vaan että 
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ihmisoikeuksia kunnioitetaan tietyissä tapauksissa juuri antamalla tietyille 

ryhmille erityistä tukea. 

 

Kun laajennettu neuvonpitoryhmä kesäkuussa 2015 keskusteli toiminnasta ja 

sen tuloksista, pidettiin muun muassa hyviä rakenteita, hyvin toimivaa tiedotus-

ta, historiallisesti katsoen hyvää kunnan ja suomikerhon välistä yhteistyötä, 

toiminnan poliittista ankkurointia sekä kiinnostuneita ja kielitaitoisia työn-

tekijöitä Gävlen vahvuuksina. Heikkouksina tuotiin esille muun muassa se 

seikka, että vähemmistöpolitiikasta edelleenkin tiedetään liian vähän, että työ 

etenee hitaasti, että suomenkielistä henkilökuntaa on vaikea rekrytoida ja että 

kiinnostus kunnan organisaatiossa ja palvelunkäyttäjien keskuudessa on ollut 

vähäistä. Laajennetun neuvonpitoryhmän analyysin mukaan tätä toimintaa ei 

aseteta etusijalle, koska monet muut tehtävät vaativat huomiota. Myös 

kiinnostuksen puute ja epävarmuus käytettävissä olevista resursseista ja 

tarpeista nähdään esteinä toiminnan kehittämiselle. Kävi myös ilmi, että vain 

harvoilla johtavassa asemassa olevilla päätöksentekijöillä on suomalaistausta ja 

sitä myötä ymmärtämystä toimintaa kohtaan. Se toimenpide, joka laajennetun 

neuvonpitoryhmän arvion mukaan on tehokkain, on suomen kielen 

hallintoalueeseen liittyvän työn integroiminen johto- ja ohjausjärjestelmiin. 

Ryhmän mielestä kunnanjohdon tulee tuoda tämä kysymys näkyvämmin esille 

johtajien keskuudessa. 

Loppukeskustelu 

Kaikkien yhteinen Gävle 

Gävlen kunnan tavoitteena on monivuotisen toimintasuunnitelman (dnro 

13KS342-3) mukaan olla vuonna 2017 yksi maan pisimmälle edenneistä hallinto-

aluekunnista, jossa kansallinen vähemmistöpolitiikka on integroitu kunnan 

kaikille toiminta-alueille. Kunnan visiona on näin ollen määrätietoinen ja 

johdonmukainen kansallisiin vähemmistöihin liittyvä toiminta. Jotta tämä 

tavoite voitaisiin saavuttaa, ei riitä, että kunnassa panostetaan yksittäisiin 

kohteisiin, vaan kunnalta vaaditaan halua etsiä kauaskantoisia ratkaisuja ja 

kestäviä rakenteita toiminnalle. Kunnan on uskallettava testata uusia 

menetelmiä ja asetettava yksilö ja tämän tarpeet keskiöön. 

 

Kunnan on myös ymmärrettävä vähemmistöjen tilanne. On ymmärrettävä, että 

esille tulevat kysymykset usein ovat monisärmäisiä. Yksinkertaisin tapa käsitellä 

vähemmistöjen tarpeita on todeta, ettei tarvetta ole, koska se ei näy kunnan toi-

mijoille. On kuitenkin tosiasia, että enemmistöyhteiskunnan on ponnisteltava 

nähdäkseen vähemmistöt ja niiden tarpeet. Tarpeet tulevat usein näkyville vasta, 

kun kunta tarjoaa jotakin, kuten panostuksia vähemmistökieliin. Joskus tarve ei 

tule näkyville edes silloin. Tällöinkin kysymyksessä voi olla jokin muu syy kuin 

kiinnostuksen puute. Kunta on ehkä valinnut väärän työskentelytavan ja kohde-

ryhmän kiinnostus jää tällöin vähäiseksi. Jotta kunta onnistuisi työskentelemään 

menestyksekkäästi kansallisten vähemmistöjen hyväksi, on dialogin kunnan ja 

vähemmistöjen välillä toimittava hyvin, ja kunnan on oltava vastaanottavainen 

ja otettava huomioon vähemmistöjen esille nostamat toivomukset ja tarpeet.  

 

Vaaditaan myös kokonaisvaltaista ajattelua, minkä lisäksi eri hallintojen tulee 

ymmärtää paremmin oma roolinsa ja omien panostustensa tärkeys, jotta yhteiset 

tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Eri hallintojen panostukset kansallisten vähem-

mistöjen hyväksi ovat tärkeitä osasia koko kunnan käsittävässä palapelissä. Ellei 
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kunta onnistu esimerkiksi suomen kielen elvytyksessä, vaikeutuu vanhusten-

huollon toiminta, koska tulevaisuudessa on vieläkin vaikeampi rekrytoida 

suomenkielisiä työntekijöitä samalla kun suomenkielisen vanhustenhuollon 

tarve todennäköisesti kasvaa.  

Ympäristön asenteet vaikuttavat paljon yksilöiden suhtautumiseen omaan 

vähemmistökieleensä. Ne vaikuttavat selkeästi myös vähemmistöpolitiikan 

käytännön toteuttamiseen. Suomen kielen asemaa tämän päivän Ruotsissa ei 

esimerkiksi ole mahdollista ymmärtää, ellei uskalleta puhua niistä tunteista, 

jotka puhuja itse yhdistää kieleen. Tunne siitä, ettei tule kunnioitetuksi ja 

arvostetuksi omana itsenään ja tunne estetyksi tai halvennetuksi tulemisesta sen 

vuoksi, että puhuu omaa kieltään, on yleistä suomenkielisten keskuudessa, ja on 

joidenkin osalta jopa johtanut henkisiin haavoihin. Vaikka kansalliset vähem-

mistöt ovatkin vähemmistöpolitiikan myötä saaneet erityisaseman Ruotsin 

yhteiskunnassa, eivät aiemman assimilaatiopolitiikan vaikutukset katoa saman 

tien. Vaaditaan yhteiskunnan panostuksia, jotta vähemmistöpolitiikan asema 

saataisiin kohotettua ja luotua ilmapiiri, jossa kielitaito saadaan säilytettyä.  

Kansallisten vähemmistöjen oikeudet ovat ihmisoikeuksia 

Ihmisoikeudet perustuvat valtioiden keskinäisiin sopimuksiin siitä, mitä 

sääntöjä on noudatettava, jotta väestölle voitaisiin taata ihmisarvoinen elämä. 

Oikeuksista käy ilmi, mitä velvollisuuksia julkisella sektorilla on yksilöä kohtaan 

– mitä on tehtävä ja mitä ei saa tehdä. Koko julkishallinnolla on vastuu siitä, että 

ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja että ne suojataan ja turvataan. Ei riitä, että 

kaikkia kohdellaan samalla tavoin, vaan myös muita oikeuksia on kunnioitettava 

ja turvattava (kirjelmä 2005/06:95, 15-17; Ruotsin lääninhallitukset 2014, 7, 9). 

 

Ruotsissa vastuu ihmisoikeuksien turvaamisesta on suurelta osin kunnilla. Tämä 

koskee myös Ruotsin kansallisten vähemmistöjen suojaamiseen liittyvää työtä. 

Gävlessä kunnan kansallisiin vähemmistöjen liittyvä työ on osoittanut, mitä 

haasteita uudet kysymykset ja uudentyyppinen lainsäädäntö voivat tuoda 

mukanaan kunnan organisaatiolle. Vähemmistöpolitiikka merkitsee aivan 

uudenlaista työskentelytapaa samalla kun kunta on velvollinen suunnittelemaan 

toiminnan läheisessä yhteistyössä kansallisten vähemmistöjen kanssa. 

Puutteelliset tiedot kansallisista vähemmistöistä ja näiden oikeuksiin liittyvistä 

kysymyksistä on ollut suurin haaste paikallisessa työssä Gävlessä. Eri yksiköt 

ovat joskus olleet sitä mieltä, että ne ymmärtävät, mistä asiassa on kyse, ja että 

ne ottavat kyseiset oikeudet huomioon. Usein yksilön oikeuksia on kuitenkin 

pidetty pikemminkin eräänlaisina toivomuksina, jotka voidaan jättää huomiotta.  

 

Kokemukset Gävlen kunnan ensimmäisistä vuosista suomen kielen hallinto-

aluekuntana osoittavat, että kunnan on huolehdittava paremmin siitä, että 

asukkaiden ihmisoikeudet turvataan. Kunnan eri elinten on oltava paremmin 

perillä kansallisten vähemmistöjen oikeuksista. Se ei kuitenkaan riitä, vaan 

kunnan on myös varmistettava, että ihmisoikeudet todellakin otetaan huomioon 

päätöksenteossa eri alueilla. Ihmisoikeuksien - ei virkamiesten tai 

luottamushenkilöiden henkilökohtaisten asenteiden, kokemusten tai 

mielipiteiden - tulee ohjata toimintaa priorisointeja tehtäessä.  

 

  
  



    25 

 

Lähteet 

Arbetarbladet. 2014. Hermans (finska) historia. Arbetarbladet. 2. joulukuuta. 

 

Arbetet med finskt förvaltningsområde samt nationella minoriteter i Gävle kommun (Suomen 

kielen hallintoaluetta ja kansallisia vähemmistöjä koskeva toiminta Gävlen kunnassa). 2012. 

Dnro 11KS178-5. Gävlen kunta. 

 

Funka. 2010. Översättning på Internet (Käännökset internetissä) Loppuraportti. 

http://www.funka.com/contentassets/f75b3519ed9343c28efd6cc44aa31de8/slutrapport-oversattning-

pa-internet.pdf (Noudettu 2015-12-03). 

 

Hanssen, Ingrid. 2007. Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle. (Hoiva monikulttuurisessa 

yhteiskunnassa) 3. painos. Lund: Studentlitteratur. 

 

Heikkilä, Kristiina. 2010. Kulturella aspekter och etnicitet. (Kulttuurinäkökannat ja etnisyys.) Anna 

Ekwall (toim.). Äldres hälsa och ohälsa – en introduktion till geriatrisk omvårdnad. (Ikääntyneiden 

terveys ja sairastaminen – johdanto geriatriseen hoivaan) Lund: Studentlitteratur, 41-52. 

 

Kuusisto, Elina. 2014. Uppsökande verksamhet 2014 finsktalande seniorer 65år och äldre. (Etsivä 

toiminta suomea puhuvien 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien seniorien keskuudessa 2014) Dnro 

13ON317. Gävlen kunta. 

 

Lodin, Helena. 2015. Sammanställning av enkätundersökning om finsk förskoleverksamhet. 

(Yhteenveto suomenkielistä esikoulutoimintaa koskevasta kyselytutkimuksesta) Työmateriaalia. 

2015-01-22. Gävlen kunta. 

 

Tukholman läänin lääninhallitus. 2015. Nationella minoriteter. (Kansalliset vähemmistöt) 

Minoritetspolitikens utveckling år 2014. (Vähemmistöpolitiikan kehitys vuonna 2014) Raportti 2015:6 

Stockholm: Tukholman läänin lääninhallitus. 

 

Tukholman läänin lääninhallitus. 2013. Nationella minoriteters rättigheter. (Kansallisten 

vähemmistöjen oikeudet) En handbok för kommuner, landsting och regioner. (Käsikirja kunnille, 

maakäräjille ja alueille)  

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-

samhalle/nationella-minoriteter/Handbok%20reviderad%202013.pdf (Noudettu 2015-12-03). 

 

Nationella minoritetsstrategiska programmet. (Kansallinen vähemmistöstrateginen ohjelma) 

2013. Dnro 13KS342-3. Gävlen kunta. 

 

Nilsson, Ulf Ivar. 2003. Det hände i Gästrikland. (Tapahtui Gästriklandissa) Sisältyy sarjaan Natur & 

Kultur i Gävle. Gävle: Kultur & Fritid Gävle. (Gävlen kulttuuri- ja vapaa-aikahallinto) 

 

Hallituksen esitys 2008/2009:158. Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de 

nationella minoriteterna. (Tunnustamisesta itsemääräämiseen – hallituksen kansallisia vähemmistöjä 

koskeva strategia).  

 

Hallituksen esitys 2015/16:1: Budgetpropositionen för 2016. (Vuoden 2016 budjettiesitys). 

 

http://www.funka.com/contentassets/f75b3519ed9343c28efd6cc44aa31de8/slutrapport-oversattning-pa-internet.pdf
http://www.funka.com/contentassets/f75b3519ed9343c28efd6cc44aa31de8/slutrapport-oversattning-pa-internet.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Handbok%20reviderad%202013.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Handbok%20reviderad%202013.pdf


    26 

Salokannas, Miina. 2014. Sama suomeksi? Suomenkielisen informaation kattavuus suomen kielen 

hallintoaluekuntien verkkosivustoilla. Kielineuvosto. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos.  

http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.cbc0f5b1499a212bbf1c53/1418985253456/Sama+s

uomeksi-2014.pdf (Noudettu 2015-12-03). 

 

SFS 2009:600. Språklagen. (Kielilaki).  

 

SFS 2009:724. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. (Laki kansallisista 

vähemmistöistä ja vähemmistökielistä). 

 

SFS 2009:1299. Förordning om nationella minoriteter och minoritetsspråk. (Asetus kansallisista 

vähemmistöistä ja vähemmistökielistä).  

 

Skolinspektionen. (Koulutarkastuslaitos) 2012. I marginalen. (Marginaalissa) En granskning av 

modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken. (Selvitys 

äidinkielenopetuksesta ja kaksikielisestä kansallisten vähemmistökielten opetuksesta) 

Kvalitetsgranskning (Laaduntarkastus) Raportti 2012:2  

http://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgransknin

gar/2012/minoritetssprak/kvalgr-min-slutrapport.pdf (Noudettu 2015-12-03). 

 

Skolinspektionen. (Koulutarkastuslaitos) 2011. Riktad tillsyn inom området särskild rätt till plats i 

förskoleverksamhet för vissa nationella minoriteter. (Valvontaraportti tietyille kansallisille 

vähemmistöille järjestettävää esikoulutoimintaa koskevasta erityisoikeudesta). 

http://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/riktade-

tillsyner/2011/minoritet/riktad-minoritet-slutrapport.pdf (Noudettu 2015-12-03). 

 

Kirjelmä 2005/06:95. En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006–2009. 

(Kansallinen ihmisoikeuksia koskeva toimintasuunnitelma 2006–2009). 

 

Sosiaalihallitus. 2012. Demenssjukdomarnas samhällskostnader i Sverige 2012. (Yhteiskunnalle 

dementiasairauksista aiheutuvat kulut Ruotsissa 2012). Stockholm: Socialstyrelsen (Sosiaalihallitus). 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19444/2014-6-3.pdf (Noudettu 2015-

12-03). 

 

Sosiaalihallitus. 2010. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom – stöd för 

styrning och ledning. (Kansalliset suuntaviivat dementiasairauksien yhteydessä annettavasta 

hoidosta ja hoivasta – tuki johtamiselle ja ohjaukselle) Stockholm: Socialstyrelsen (Sosiaalihallitus). 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18012/2010-5-1.pdf (Noudettu 2015-

12-03). 

 

SOU 2005:40 Rätten till mitt språk – förstärkt minoritetsskydd. (Oikeus omaan kieleeni – vahvempi 

suoja vähemmistölle) Delbetänkande av Utredningen om finska och sydsamiska språken. 

(Osamietintö suomen ja eteläsaamen kieliä koskevasta selvityksestä).  

 

Tilastollinen keskustoimisto. 2015. Svensk ekonomi är beroende av exporten. (Ruotsin talous on 

riippuvainen viennistä) http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-

ekonomi/export-och-import-av-varor-och-tjanster/ (Noudettu 2015-12-03). 

 

Tilastollinen keskustoimisto. 2013. Invånare med finsk bakgrund i Sverige 2012. (Ruotsin 

suomalaistaustainen väestö vuonna 2012) Luettavissa SR Sisuradion verkkosivuilla: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5451293 (Noudettu 2015-12-05) 

 

http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.cbc0f5b1499a212bbf1c53/1418985253456/Sama+suomeksi-2014.pdf
http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.cbc0f5b1499a212bbf1c53/1418985253456/Sama+suomeksi-2014.pdf
http://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2012/minoritetssprak/kvalgr-min-slutrapport.pdf
http://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2012/minoritetssprak/kvalgr-min-slutrapport.pdf
http://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/riktade-tillsyner/2011/minoritet/riktad-minoritet-slutrapport.pdf
http://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/riktade-tillsyner/2011/minoritet/riktad-minoritet-slutrapport.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19444/2014-6-3.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18012/2010-5-1.pdf
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/export-och-import-av-varor-och-tjanster/
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/export-och-import-av-varor-och-tjanster/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5451293


    27 

Svanberg, Ingvar. 1984. Gästriklands sockenlappar. (Gästriklandin pitäjäsaamelaiset) 

Släkthistoriskt forum. 84 (1): 19-23. 

 

Sveriges kommuner och landsting. (Ruotsin kunnat ja maakäräjät) 2008. Kiertokirje 08:66. 

http://brs.skl.se/brsbibl/cirk_documents/08066.pdf (Noudettu 2015-12-03). 

 

Wedin, Maud. 2009. Skogsfinnarna. (Metsäsuomalaiset) En sammanfattning. (Tiivistelmä) 

http://www.finnbygden.se/fp/Skogsfinnarna.pdf (Noudettu 2015-12-03). 

 

Vuonokari, Kaisa. 2015. Lääninhallitus: Pelkät tekniset laitteet eivät riitä Malmössä. Ruotsin Radion 

Sisuradio. 13 toukokuuta.  

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=185&grupp=10383&artikel=6164892 

(Noudettu 2015-12-03). 

 

Yttrande från kommunjuristen gällande medborgarförslag. (Kunnan juristin lausunto 

kansalaisaloitteesta) 2011. Dnro 10KS159-4. Gävlen kunta. 
  

http://brs.skl.se/brsbibl/cirk_documents/08066.pdf
http://www.finnbygden.se/fp/Skogsfinnarna.pdf
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=185&grupp=10383&artikel=6164892


    28 

Liite 1 

Gävlen kunnan kansallisiin vähemmistöihin liittyvä toiminta vuosina 

2012 – 2015 

 

Vuosi 2012 - selvitys ja koordinoijan rekrytointi 

Kunnanjohtotoimisto ottaa vuoden 2011 lopussa palvelukseensa selvityksen 

tekijän, jonka tehtävänä on selvittää muutaman kuukauden ajan sitä, millä 

tavoin Gävlen kunnan suomen kielen hallintoalueeseen ja kansallisiin 

vähemmistöihin liittyvä työ tulee organisoida ja toteuttaa. Selvityksen pohjalta 

kunnassa käynnistetään koordinoijan rekrytointiprosessi. Koordinoija aloittaa 

työnsä syyskuussa 2012. 

 

Kunnan toimihenkilöt ja luottamushenkilöt pitävät vuoden aikana toistuvia 

neuvonpitokokouksia Gävlen suomalaisen kerhon kanssa. Suomalainen 

kulttuuri tuodaan esille erilaisten aktiviteettien avulla: Ruotsinsuomalaisten 

päivä kaupunginkirjastossa helmikuussa, suomalaisia teatterinäytöksiä Gävle 

teaterissa ja suomalaisteemainen nuorten ja nuorten aikuisten elokuvafestivaali 

Gasklockornassa. Kirjasto panostaa suomenkieliseen tarjontaansa suomen 

kielen hallintoalueen valtionavustuksen turvin. 

 

Koordinoija palvelee asiakkaita suomeksi ja suomenkielinen puhelin- ja 

sähköpostipalvelu käynnistetään. Tietoa suomen kielen hallintoalueeseen 

liittyvästä työstä välitetään niiden hallintojen johdolle ja työntekijöille, joita 

toiminta eniten koskee. Kielellisiä kartoituksia toteutetaan henkilökunnan 

vähemmistökielten taidon selvittämiseksi. Suomen kielen koulutusta tarjotaan 

suomea osaavalle esikoulun ja vanhustenhuollon henkilökunnalle. Kunta 

järjestää tarjouskilpailun suomennoksista ja ensimmäiset tekstit lähetetään 

käännettäviksi. 

 

 

Vuosi 2013 - tiedotusta ja keskusteluja 

Kunta järjestää toistuvasti neuvonpitokokouksia Gävlen suomalaisen kerhon 

kanssa. Myös laajennetut neuvonpitokokoukset, joihin osallistuu myös 

poliittisissa luottamustehtävissä toimivia henkilöitä, käynnistyvät. Kunnan 

vähemmistöstrateginen pitkäaikaissuunnitelma hyväksytään vuoden lopussa. 

 

Ensimmäiset keskustelukokoukset kunnan ruotsinsuomalaisten kanssa ja 

työntekijöiden koulutus käynnistyvät. Ruotsinsuomalaisten tarpeita kartoitetaan 

kyselyllä, johon vastaa 249 gävleläistä, joilla on suomalaiset sukujuuret.  

 

Suomalaista kulttuuritoimintaa järjestetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 

Alueellinen suomenkielisiä teatterivierailuja koskeva teatteriprojekti 

käynnistetään. Projektissa ovat mukana suomen kielen hallintoalueeseen 

kuuluvat Gävlen naapurikunnat, Riksteatern Gävleborg, paikalliset 

teatteriyhdistykset ja suomalaisyhdistykset.  

 

Kunta käynnistää kolme omaa suomen kielen hallintoalueeseen liittyvää 

projektia - projektin suomen kielestä esikoulussa, lukuprojektin oppilaille, jotka 

lukevat suomea äidinkielenä peruskoulussa sekä etsivän työn projektin, jossa 

kohderyhmänä ovat kunnan suomea puhuvat seniorit. Kolme projektinvetäjää 

vastaa näistä projekteista. 
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Suomenkielinen versio kunnan verkkosivuista otetaan käyttöön ja suuri määrä 

tiedotusaineistoa käännetään suomeksi. 

 

 

Vuosi 2014 - koulutuksia, aktiviteetteja ja yhteistyötä kunnan rajojen ylitse 

Kunta järjestää säännöllisiä neuvonpitokokouksia ja laajennetut 

neuvonpitokokoukset Gävlen suomalaisen kerhon kanssa jatkuvat. Kuntalaisille 

järjestetään joitakin avoimia keskustelukokouksia, joiden teemat liittyvät 

kunnan ruotsinsuomalaisiin. 

 

Yhteistyötä hallintoalueeseen liittyneiden lähikuntien ja Gävleborgin läänin 

maakäräjien kanssa kehitetään. Kunnan työntekijöille järjestetään kaksi yhteistä 

suomen kielen hallintoalueeseen liittyvää seminaaria. Yhteistyössä Gävleborgin 

lääninkirjaston, Sandvikenin ja Hoforsin kuntien ja Ruotsinsuomalaisen 

nuorisoliiton kanssa laaditaan ruotsinsuomalainen kielipaketti, jota ryhdytään 

jakamaan läänin kirjastojen kautta.  

 

Koordinoija järjestää erilaisia aktiviteetteja: suomenkielisen terveysaiheisen 

illan, tangokonsertin vanhassa katolisessa kirkossa ja kaksikielisen 

lastenfestivaalin (”Mukulat goes cirkus”) Gävle Teaterissa yhteistyössä muun 

muassa RSKL:n, Gävle Teaterin ja kulttuurikoulun kanssa. Aktiviteetteihin 

osallistuu runsaasti yleisöä, noin 80–120 henkeä per tapahtuma. 

 

Kaupunginkirjasto järjestää suosittuja kansallisiin vähemmistöihin liittyviä 

teemoja käsitteleviä kirjailijavierailuja. Niihin osallistuvia kirjailijoita ovat 

Mikael Niemi, Herman Lindqvist ja Hans Caldaras. Kirjailijailtojen yhteydessä 

kerrotaan kansallisiin vähemmistöihin liittyvästä työstä. Myös ensimmäinen 

suomenkielinen kirjailijavierailu järjestetään kaupunginkirjastossa samoin kuin 

luento saamen kielen elvytyksestä. Bio 7:ssä ryhdytään esittämään uusia 

suomalaisia elokuvia kerran kuukaudessa. Alueellinen teatteriyhteistyö jatkuu. 

Myös muut kulttuurialan toimijat järjestävät suomalaisaiheista toimintaa. 

 

Kunnan suomalaisia verkkosivuja kehitetään ja vuonna 2014 panostetaan 

erityisesti tiedotukseen hoivahallinnon toiminta-alueesta. Verkkosivu, jolla on 

tietoja ajankohtaisista tapahtumista, otetaan käyttöön. 

 

Gävlen koulutushallinnon esikouluprojekti ja Gävlen hoivahallinnon 

suomalaisille senioreille kohdistettu etsivä projekti toteutetaan vuoden aikana. 

Syksyllä 2014 kartoitetaan esikoulutoiminnan tarvetta. Noin 10 perhettä 

ilmoittaa olevansa kiinnostuneita suomenkielisestä esikoulutoiminnasta. Gävlen 

hoivahallinnon etsivän toiminnan projekti jatkuu vuoden 2014 loppuun. Gävlen 

hoivahallinnon kyselyyn vastaa yhteensä 348 Suomessa syntynyttä yli 65-

vuotiasta gävleläistä.  

 

Gävlen koulutushallinto ottaa palvelukseensa romanien sillanrakentajan. Koulu 

saa romanikielisiä kirjoja ja mahdollisuuden lähettää henkilökuntaa ja 

romaninuoria romanien nuorisokonferenssiin. Kunta päättää osallistua 

kansalliseen romanien osallistamisen verkostoon. 
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Vuosi 2015 – kestäviä rakenteita etsimässä 

Kunnan asiakaspalvelukeskus käynnistää suomenkieliset palvelut ottamalla 

palvelukseensa suomea puhuvan osa-aikaisen työntekijän, joka työskentelee 

suomenkielisen palvelun parissa.  

  

Kulttuuri- ja vapaa-aikahallinto laatii selvityksen suomen kielen 

hallintoalueeseen liittyvästä toiminnastaan löytääkseen järjestelmällisiä ja 

kauaskantoisia tapoja työskennellä suomen kielen hallintoalueeseen ja muihin 

kansallisiin vähemmistöihin liittyvien tehtävien parissa. Kulttuuri- ja vapaa-

aikahallinto järjestää ensimmäisen keskustelukokouksen ruotsinsuomalaisten 

kanssa kesäkuussa 2015. Kirjasto työskentelee aktiivisesti suomenkielisen 

ohjelmatoiminnan parissa. 

 

Gävlen hoivahallinto laatii selvityksen suomenkielisestä vanhustenhuollosta. 

 

Kielikoulutusta järjestetään vanhustenhuollon henkilökunnalle. Koordinoija 

järjestää yhteisen koulutusiltapäivän Gävleborgin, Taalainmaan ja Pohjois-

Uplannin suomenkielisille esikoulupedagogeille. 

 

Yhteydenpito muihin kansallisiin vähemmistöihin käynnistetään ja todetaan, 

että kaikki viisi kansallista vähemmistöä ja kaikki viisi vähemmistökieltä ovat 

edustettuina Gävlessä. Toistuvat neuvonpitokokoukset kunnan 

tornionlaaksolaisten kanssa käynnistetään. 

 

Kunnanhallitus valitsee edustajan kansalliseen romanien osallistamisen 

verkostoon. Yhteistyö kunnan Gävleborgin läänin lääninhallituksen, Gävleborgin 

alueen ja Hälsinglandin museon kanssa käynnistetään yhteisen romaneja ja 

romanien osallistamista käsittelevän seminaarin järjestämiseksi läänin 

luottamushenkilöille ja virkamiehille marraskuussa 2015. 


