
Avoin kirje 

 

--------------------------------------------------kunnan päättäjille,  

poliittiselle johdolle ja hallinnon vastuuhenkilöille. 

Arvoisa vastaanottaja, 

Tiesittekö jo, että suomen kieli on yksi Ruotsin kansallisista 

vähemmistökielistä? Ja että Ruotsin kielilaki (SFS 2009:600) velvoittaa julkisia 

tahoja suojelemaan ja edistämään suomen kieltä Ruotsissa. Ja että 

ruotsinsuomalaiset ovat yksi Ruotsin viidestä kansallisesta vähemmistöstä. 

Toivottavasti olette panneet merkille, että suomenkielisillä vanhuksilla on 

oikeus suomenkieliseen vanhustenhoitoon Ruotsissa. Lasten ja nuorten 

oikeutta suomen kieleen ja suomalaiseen kulttuuriperintöön on erityisesti 

tuettava. Oikeus suomenkieliseen esikouluun on kirjoitettu vähemmistölakiin. 

Uudistetun koululain mukaan kansallisen vähemmistökielen 

ennakkotaitovaatimus poistetaan 1.7.2015 lähtien eli suomalaistaustaisella 

lapsella on oikeus saada suomen opetusta, vaikka hän ei osaa suomea 

ennestään. Kuntienkin on korkea aika luoda edellytykset ja ryhtyä 

toimenpiteisiin paremman suomen opetuksen ja äidinkielen tuen 

järjestämiseksi esikoulussa ja koulussa. Vähemmistölain (SFS 2009:724) 

mukainen perusoikeus joistakin peruspalveluista suomeksi on voimassa koko 

maassa.  

Lisäksi on voimassa erityismääräyksiä suomen kielen hallintoalueella, johon 

2014 syksyllä kuuluu 52 kuntaa ja 7 muuta kuntaa on anonut Ruotsin 

hallitukselta hallintoalueeseen liittämistä.  Myös kaikki ne 

maakäräjät/aluehallinto kuuluvat hallintoalueeseen, jos joku sen alueen 

kunnista on mukana.  Hallintoalueeseen kuuluvat kunnat saavat kohdennettua 

valtiontukea lisäkuluihin. Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto tukee paikallisia 

aloitteita hallintoalueeseen liittymiseksi ja toivoo kunnilta myötämielistä 

suhtautumista kuntalaisten kansalaisaloitteisiin. 

 

 

___________________ kunnan asukkaana vetoan vähemmistölain 2009:724, 

kielilain ja sosiaalipalvelulain 6 § nojalla, että kotikuntani ryhtyy välittömästi 



konkreettisiin toimenpiteisiin ja tiedottaa näistä oikeuksista, kartoittaa mitä 

suomenkielentaitoista ammattihenkilökuntaa kunnasta löytyy ja nostaa esiin 

suomen kielen merkityksen vanhustenhoidossa.  

Kunnan suomenkielisen vanhusväestön tilannetta on välittömästi parannettava 

siten, että vanhustenhuollon avuntarpeen määrittelijöitä (biståndsbedömare) 

koulutetaan näissä kysymyksissä niin, että paikkakunnan ikääntyvä 

suomalaisväestö voi mahdollisimman nopeasti saada tarvittavaa ja vaadittavaa 

hoitoa ja huoltoa osittain tai kokonaan suomeksi. 

Suomen- ja kaksikielisen esikoulun järjestäminen on erityisen tärkeää. Jos 

yhdelläkin lapsella on tarve saada suomen opetusta/äidinkielen tukea, on kunta 

velvollinen järjestämään ja tarjoamaan sitä lapselle. 

Kirjeen allekirjoittajat pyytävätkin pikaisesti informaatiota ja julkista selontekoa 

siitä, kuinka kunta on informoinut vähemmistöoikeuksista ja mitä konkreettisia 

toimenpiteitä on tehty ja tuloksia syntynyt vähemmistölain nojalla ja mitä 

vähemmistösektorin kehityssuunnitelmia kunnassa on. Lisäksi pyydämme 

selonteon siitä, miten vähemmistölain mukainen neuvonpito 

ruotsinsuomalaisen kansallisen vähemmistön kanssa on organisoitu ja 

toteutettu. 

Liitteessä kirjelmän paikalliset allekirjoittajat.  

Kirjelmän lähettäjien yhteyshenkilön 

Nimi  

Yhteystiedot   

 

Avoimen kirjeen julkaisija on Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto. Sama suomen- ja 

ruotsinkielinen teksti on tulostettavissa sivulta www.rskl.se, jossa on myös tilastotietoa eri-

ikäisten suomalaistaustaisten asukkaiden määrästä Ruotsin kunnissa. Kopio kunnan 

vastauksesta on tervetullut myös Ruotsinsuomalaisten Keskusliittoon, Bellmansgatan 15 NB, 

118 47 STOCKHOLM, info@rskl.se  
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