
 

Leo Havukainen 7.5.2020:  Poliitikkomme ovat laatineet suomenkielisen enemmistön etujen 
vastaisen kielilainsäädännön toteuttaessaan pienen ruotsinkielisen vähemmistömme edut. 
Oikeudenmukaisuuden ja suhteellisuuden taju on puuttunut lakeja säätäviltä eduskunnilta 
presidenttejämme myöten. Seurauksena on enemmistöä alistava, kaikkiaan noin 300 lain ja 
asetuksen verkosto, jonka korjaaminen pienin kosmeettisin korjauksin on mahdotonta. 

 Suomen kielilainsäädäntö tulee uudistaa kokonaisuudessaan.  
=============================================================== 
 

Ruotsinkieliset asuvat pääosin sinisellä merkityillä alueilla.  
Manner-Suomessa ruotsinkielisiä on 4,7% väestöstä. (v.2020) 
Ahvenanmaalla on oma kielilakinsa. Ahvenanmaa on yksikielisesti  
ruotsinkielinen, eikä siellä ole ”pakkosuomea”.  
 

 
 
MILJARDISÄÄSTÖT  ILMAN,  ETTÄ  KENELTÄKÄÄN TARVITSEE  LEIKATA  SENTTIÄKÄÄN. 
 
Tällä vuosituhannella on säädetty valtava määrä ruotsinkielisyyttä pönkittäviä lakeja ja 
asetuksia ja strategioita. Ruotsinkielisille/ruotsinkieltä osaaville on säädetty ohituskaistoja 
korkeimpiin virkoihin. Kun on virkaruotsilaki, niin PAKKOruotsia perustellaan: kaikilla 
pitää olla yhtäläiset mahdollisuudet näihin korkeisiin virkoihin. 
 
Yhteistä tälle kaikelle on, että nämä keskustelut ja päätökset on tehty kansalta salassa, 
ruotsinkielisten ja ruotsinmielisten kabineteissa. Minkäänlaista kustannusselvitystä ei ole 
tehty. Minkäänlaista kansalaiskeskustelua ei ole käyty. Kansanedustajat eivät vastaa 
kyselyihin. Median sensuuri on lähes täydellinen. 
 
Loistava säästökohde olisi maan virallinen yksikielistäminen, joka toisi vuosittaiset miljardisäästöt. 
Nyt jos koskaan olisi syytä luopua kaksikielisyydestä, jolloin voisimme purkaa maassamme 
vallitsevan kaksoisbyrokratian. 
 
Tutustumalla eri virastojen toimintaan ei voi olla kauhistelematta, minkälaisia kustannuksia 
keinotekoinen kaksikielisyys maallemme aiheuttaa.  
 
Ruotsin opinnot ovat valtaosalle suomalaisista hirvittävä pakko haaskata niin inhimillisiä kuin myös 
taloudellisia resursseja. Tämän on annettu tapahtua yli 50 vuotta. Liian monta vuotta. 
 
Muiden kielten, sekä vieraiden kielten että suomen kielen taito kuihtuu. Vain muutamat kielinerot 
voivat hyvin. Ja suomenruotsalaiset, he kukoistavat kaikilla mittareilla mitattuina!  

http://www.pakkoruotsi.net/ruotsinkieliset_kartalla.htm


 
Ja minkälaisilla lahjakkuuksilla maamme virat ja toimet on täytetty, jos pätevyysvaatimuksena on 
vain ruotsin kielen taito !!! 
 
 
 

 Miksi meidän pitää anoa suomenruotsalaisilta oikeutta 
olla opiskelematta heidän kieltään. On melkein mahdotonta käsittää, miten mikään kansanryhmä 
voi asettaa itsensä niin korkealle jalustalle.  

 

  
 
==============================================================  
 
Suomessa on PAKKOruotsi kaikilla opintoasteilla, peruskouluissa, lukioissa, ammattikouluissa, 
ammattikorkeissa.  
Suomessa on jokaisen yliopisto-opiskelijan suoritettava virkaruotsitutkinto. 
Suomessa ei saa mistään oppilaitoksesta päästötodistusta, jos ei ole opiskellut ruotsia.  
Suomessa ei voi hakea/saada valtion tai kaksikielisen kunnan virkaa, jos ei ole suorittanut 
virkaruotsitutkintoa. 
Suomessa poliisikoulutuksen aloituspaikoista jäi v. 2015 kolmannes täyttämättä, koska ei ollut 
riittävästi ”laadukkaita ” (ruotsinkielentaitoisia) hakijoita.  
Suomessa  3-5 -vuotiaita  päiväkotilapsia ruvetaan kielikylvettämään ruotsiksi. 
 
Kuntavaalien 2021 vaaliohjelmassa rkp:n toiminnan ytimessä on tahto aloittaa ruotsin opetus 
suomenkielisille lapsille jo varhaiskasvatuksen puitteissa.  
 
================================================================ 
 
 
Svenska Finlands Folktinget  ruotsinkielisten etuja ja oikeuksia valvova järjestö saa valtiolta 
tukea 773.000 euroa/vuosi. Henkilökuntaa Folktingetin toimistossa on 10 henkeä.  
Folktinget kustannetaan verovaroin, mutta folktingetin vaaleissa vain ruotsinkielisillä on oikeus 
asettaa ehdokkaita ja vain ruotsinkielisillä on vaaleissa äänioikeus  
 
Korkeinta päätäntävaltaa käyttävät 75 Folktingetin edustajaa,  jotka valitaan joka neljäs vuosi 
kunnallisvaalien tuloksen perusteella. 7 edustajaa valitaan Ahvenanmaan maakuntapäivien 
edustajien joukosta. 

Vertailun vuoksi:  Suomalaisuuden liitto saa 0 euroa/vuosi. Suomalaisuuden liitto on ainoa taho 
Suomessa, joka puolustaa 5,5 -miljoonaisen suomenkielisen väestön kielellisiä oikeuksia. Tärkein 
tavoite on vapaa kielivalinta. 



Suomalaisuuden liitto toimii pelkästään jäsenmaksuilla ja lahjoituksilla. Henkilökuntaa on yksi 
palkattu  toimihenkilö.  (Tietääksemme osa-aikainen) 
 
 
================================================================= 
 
Ruotsin kieli pakolliseksi aineeksi peruskouluun vuonna 1968  
Peruskoulu-uudistus oli yksi vuosisadan tärkeimmistä sisäpoliittisista hankkeista. Kysymys oli 
uudenlaisen koulun rakentamisesta ja opetuksen järjestämisen periaatteista tässä uudessa 
koulussa. Kielten opetus asettui tähän yhteyteen. 
 
Joulukuussa vuonna 1967 valtioneuvosto, käytännössä ministeri Oittinen, esitti englantia 
pakolliseksi kieleksi siksi, että meidän tulevaisuudessa täytyy yleensä osata hyvin englantia, joka 
on maailmankieli. Me emme voine elää vain pohjoismaisten yhteyksien varassa ja että 
suomenkielisten oppilaiden kielten opetus tuli järjestää pitäen silmällä oppilaiden tarpeita eikä 
ruotsinkielisten toiveita tai kielipolitiikan, kulttuuripolitiikan tai ulkopolitiikan tarpeita. 
 
RKP ja sen tukijat eivät voineen hyväksyä tätä ja vaativat myös ruotsia pakolliseksi kieleksi. 
Tätä varten RKP:n puheenjohtaja Jan-Magnus Jansson vieraili Ruotsin suurlähetystössä  
2.1.1967.  jossa hän selosti kieliratkaisun tilannetta ja – mikä mielenkiintoista – pyysi lähetystöä 
tiedottamaan kielikysymyksestä Ruotsin lehdistöä !!! 
 
Kysymys: Onko tämä normaalia kahden itsenäisen valtion välistä toimintaa? 
Ruotsin lehdistö vaikutti kotimaisten lehtien (Helsingin Sanomat sekä Hufvudstadsbladet) 
avustuksella siihen, että  ministeri Oittinen vaihdettiin maalaisliiton (nyk. keskusta) Johannes 
Virolaiseen, joka teki "likaisen työn".  (Lähde: Väistö 2017 Åbo Akademi). 
 
=== 
 
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland  perustettiin v. 2001. Säätiö on rahoittanut merkittävillä 
summilla eri vaaleissa kaksikielisyyttä tukevia eri puolueiden ehdokkaita. Säätiön rahoituksella 
näyttää olleen selvä yhteys uuden kielilain hyväksymiseen Eduskunnassa. 
 
Tälläkin hetkellä eduskunnassa istuu n. 30 kyseisen säätiön korruptoimaa kansanedustajaa tai 
varakansanedustajaa. Maailman vähiten korruptoituneessa maassa !  
 
Kysymys: Säätiöiden verottomuuden edellytys on yleishyödyllinen toiminta. Onko eri puolueiden 
kansanedustajien lahjominen yleishyödyllistä toimintaa? Onko yleishyödyllistä, jos säätiö tukee 
vain ruotsinkielistä kulttuuria?  
 
=== 
 
 
Uusi kielilaki V. 2004/ (6.6.2003/423) 
 
Svenska Finlands folktingin vaatimuksesta valtioneuvosto asetti elokuussa 1999 
kielilakikomitean, jonka tehtävä oli laatia ehdotus uudeksi suomea ja ruotsia koskevaksi kielilaiksi.    
 
Komitean jäsenistä puolet oli suomenruotsalaisia.  Pysyvistä asiantuntijoista kolme oli 
suomenruotsalaisia ja yksi suomenkielinen. Sihteeristöstä pääsihteeri oli suomenruotsalainen ja 
kolmesta muusta sihteeristä kaksi. Ahvenanmaa, jota kielilaki ei edes koske, sai mukaan viisi 
asiantuntijaa!  Ainoa kuultu ulkomaalainen oli Ruotsin hallituksen ministeri Mona Sahlin. 
 
Lakiesityksen laati komitean pääsihteeri Sten Palmgren,  jolle tästä työstä Svenska  
folkskolansvänner antoi 10 000 euron palkinnon. 



 
Eduskunta hyväksyi lähes yksimielisesti kiristetyn kielilain. 187 edustajaa kannatti, 10 äänesti 
tyhjää/oli poissa  ja vain 3 edustajaa vastusti. (Olikohan yllä mainitulla säätiöllä osuutta asiaan?)  
Kaikki tv-kanavat ja lähes kaikki sanoma- ja aikakauslehdet sensuroivat aihetta.                  
Suomen Kuvalehti teki kyselyn kielilakiäänestyksen jälkeen. Valtaosa haastatelluista ei tiennyt 
mistä kielilaissa on kysymys 
 
Kun kielilakia 2004 ruvettiin laatimaan, niin kustannukset luvattiin selvittää. Selvitystä ei kuitenkaan 
ole tehty. 
Johannes Koskinen (SDP) oli oikeusministerinä, kun kielilakia 2004 laadittiin. Hänellä lienee paras 
käsitys Suomen kaksikielisyyden kustannuksista. Hän on todennut kymmenisen vuotta sitten 
mediassa, että pakkoruotsin hintalappu olisi noin 3 miljardia euroa vuodessa. Tuo 3 miljardin 
kustannus kaksikielisyydestä on niin valtava, että pitäisi ruveta keskustelemaan 
Suomen yksikielisyydestä Ruotsin tapaan. 
 
=== 
 
Kielitaitolaki 424/2003.  Tässä laissa säädetään valtion viranomaisten, kunnallisten viranomaisten 
sekä itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten samoin kuin eduskunnan virastojen ja tasavallan 
presidentin kanslian (viranomainen) palveluksessa olevalta henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 
sekä kielitaidon osoittamisesta. 
Kielilainsäädännöstä johtuvat kielitaitovaatimukset ovat laajat. Vaatimukset koskevat esimerkiksi 
yksityisiä yrityksiä, jotka tuottavat valtion tai kaksikielisen kunnan palveluja. Kuntien 
peruspalveluista jo yli 40 prosenttia tuotetaan muilla järjestelyillä kuin kunnan omana toimintana. 
 
Virkaa täytettäessä ja muuhun palvelussuhteeseen otettaessa on varmistauduttava siitä, että 
palvelukseen otettavalla on työtehtävien edellyttämä ruotsin kielen taito. 
 
=== 
 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 31.3.2011 ruotsin kielen opetuksen kehittämisryhmän 
31.5.2012 päättyväksi toimikaudeksi.  
 
Ruotsin opetus aikaistettiin vuodella.  v. 2016 alkamaan jo ala-asteella 6. luokalla.     
Perusteena on, että pakkoruotsin vastustus on sitä pienempi, mitä pienempänä ruotsin 
opiskelu  aloitetaan.  
Kunnille on tullut valtavasti lisäkustannuksia ruotsin kielen opetuksen järjestämisestä jo ala-
asteelle.  
 

===  
 
Kansalliskielistrategia :  Hallitus hyväksyi 27.3.2013 kansalliskielistrategian.  Minkäänlaisia 
arvioita kielistrategian aiheuttamista välittömistä tai välillisistä kustannuksista ei ole tehty.  
Kansalliskielistrategia sai alkunsa, kun Svenska Finlands Folktinget, yhdessä Martti Ahtisaaren 
kanssa kirjoitti ns. Ahtisaari-raportin. 
 
Tämän työryhmän mietintöjen pohjalta on tehty 78-sivuinen ruotsin kielen LISÄvelvoitteita 
virkamiehillemme, kiristää pakkoruotsin taitovaatimuksia entisestään 
kielipoliiseineen, kielikylpyineen, kieliasianneuvoksineen, kansalliskieliyhdyshenkilöverkostoineen, 
kieliasiain neuvottelukuntineen jne. 
  
Kuten tunnettua, kansalliskielistrategiassa keskitytään pelkästään ruotsin kielen asemaan ja 
edistämiseen. googleta: kansalliskielistrategia 
 



Kansalliskielistrategia on tarkoitus päättää Oikeusministeriön sisällä olevassa osastossa, ilman että 
asiaa tuodaan lainkaan eduskuntaan. Kyse on siis demokratian ohittamisesta ja parlamentarismin 
halveksunnasta, kuten niin usein on kielipolitiikassa.  

 

Svenska Finlands folktingetiä edustaa kieliasiain neuvottelukunnassa pysyvä asiantuntijajäsen, 
mutta Suomalaisuuden Liitto ei ole edustettuna neuvottelukunnassa. 

Neuvottelukunnassa ei näin ollen ole lainkaan suomenkielisten edunvalvontaan keskittyvän 
järjestön edustusta. 

 
Hallitusneuvotteluissa 2019 Kansalliskielistrategialle on sovittu 200.000 euron vuosittainen valtion 
tuki 
 
=============================================================== 

Kielikylpyopetus nousi kansalliskielistrategian myötä yhdeksi tärkeäksi kehittämisen kohteeksi 
myös pääministeri Stubbin hallituksen ohjelmassa.   
 
Päiväkotilasten ( 3-5 vuotiaille)  ruotsin kielen kielikylpyopetuksen laajentaminen koko Suomeen 
sai myös vuoden 2015 OKM:n budjetissa erillisen korvamerkityn määrärahan. ( 3 miljoonaa euroa)         
  
Kielikylpyopettaja puhuu oppilaille vain ruotsia, mutta ymmärtää myös suomea.  
Juuri kun lapsi opettelee puhumaan äidinkieltään, niin lapsi laitetaan koko päiväksi vieraaseen 
kieleen! Jos tuolloin lapsi on koko päivän, suurimman osan valveillaoloajastaan ruotsinkielisessä 
ympäristössä, jää äidinkieli väistämättä huonompaan asemaan.  Entäpä lapsen identiteetti?   
 
Tällä lapsuudesta alkavalla kylvetyksellä tähdätään korkeamman sivistyksen piiriin. Kukapa ei 
haluaisi tasoittaa omien lastensa tietä mahdollisimman paljon, varsinkin kun yhden kielen, ruotsin, 
osaaminen on pakollinen kynnys akateemisiin opintoihin ja korkeampiin virkoihin.  
Suomenkielinen lapsihan ei saa minkäänlaista todistusta valmistumisestaan oppilaitoksesta ilman 
suoritettua ruotsin kurssia, syrjäytyen näin työmarkkinoilta. Suomeen on näin ollen kertynyt 
opiskelijajoukko, jotka ovat pakkoruotsia vaille valmiita ja siten epäpäteviä julkisiin virkoihin.  
 

googleta: Vaasan Yliopisto/ Åbo Akademi kielikylvyt 
 
Kuntavaalien 2021 vaaliohjelmassa RKP:n toiminnan ytimessä on tahto aloittaa ruotsin opetus 
suomenkielisille lapsille jo varhaiskasvatuksen puitteissa.  
 
=== 
 
Tilauskoulutus 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 28.12.2018 

 1367/2018 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yliopistolain (558/2009) 1 §:n 2 
momentti, 2 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti,   9 §,   36 §, 36 a §, 40 §:n 2 momentti, 46 §:n 2 
momentti ja 49 §:n 3 momentti, 

9 §  Yliopisto voi järjestää opiskelijaryhmälle korkeakoulututkintoon johtavaa opetusta niin, että 
koulutuksen tilaa ja rahoittaa Suomen valtio, toinen valtio, kansainvälinen järjestö taikka 
suomalainen tai ulkomainen julkisyhteisö, säätiö tai yksityinen yhteisö.                                             



36 a §   Yliopisto voi järjestää erillisvalinnan joustavana valintana siten, että opiskelijaksi ottamista 
koskeva päätös tehdään hakemuskohtaisesti,  ja valinta päättyy, kun hakukohteeseen on valittu 
riittävä määrä opiskelijoita. Ehdotetuilla laeilla joustavoitettaisiin koulutukseen hakeutumista,  ilman 
pääsykokeen suorittamista.   

36 §   Yliopisto päättää opiskelijavalinnan perusteista. Jonkin kieliryhmän koulutustarpeen 
turvaamiseksi voidaan yhdenmukaisista valintaperusteista rajoitetusti poiketa. 

Tilauskoulutus ei ole sidottu kieleen, mutta ruotsinkieliset miljardisäätiöt pääsääntöisesti tukevat 
ruotsinkielistä kulttuuria. Suomenkielisillä säätiöillä ei ole vastaavia resursseja, eikä säännöissä 
tukea rajoiteta vain suomenkielisen kulttuurin tukemiseen.  
 
====== 
 
Kielikiintiöt: Suomessa sadat suomenkieliset lahjakkaat opiskelijat menettävät joka vuosi 
opiskelupaikan huomattavasti huonommilla pisteillä olevalle ruotsinkieliselle. 
Nämä ns. kielikiintiöt muodostuvat kahdesta osasta; ruotsinkieliseen opetukseen varatuista 
paikoista 2-kielisissä yliopistoissa ja pääosin ÅA:n ja Hankenin täysin ylimitoitetuista 
aloituspaikkamääristä. 

Kauppatieteet: Suomen kaikista kauppakorkeakoulupaikoista on 22% ruotsinkielisiä. 

Lääketiede: Yliopistoista annetun lain mukaan ruotsinkielinen otetaan tiedekuntaan maksimissaan 
kymmenen (10) pistettä alemmilla koepisteillä kuin muut hakijat.  
Helsingin yliopistossa on ruotsinkielisille lääketieteen opiskelijoille 25%:n kiintiö.  
 
Oikeustiede: Helsingin yliopiston Vaasan yksikköön ruotsinkielisillä on yli 50% kiintiö eli aina 
vähintään puolet otetuista on ruotsinkielisiä.   

Ruotsinkielisiä on Manner-Suomessa 4,7%, joten aina ei saada edes kaikkia ruotsinkielisiä 
aloituspaikkoja täyteen. Siksipä Hanken ja Åbo akademi ovat ruvenneet houkuttelemaan 
opiskelijoita  Ruotsista. (Kauppalehti 19.10.2017) 

Ruotsinkielisistä 51% suorittaa korkeakoulututkinnon, suomenkielisistä 32% 
 
Kiintiöillä saadaan ruotsinkielisille akateeminen loppututkintopaperi kouraan ja pääsy yhteiskunnan 
ja elinkeinoelämän huipulle. Näin hyväosaisuus periytyy.  

=== 
 
Kielituomarit: 10.3.2015  Hallitus esitti ja  Eduskunta hyväksyi lain kielituomareiden viroista. Tällä 
lailla ruotsinkielisille kiintiötuomareille on pedattu ohituskaista korkeimpiin virkoihin.   Harvalla 
suomenkielisellä tuomarilla on erinomainen (äidinkielentasoinen) ruotsin kielen taito, jotta voisivat 
hoitaa erittäin monimutkaisia lainopillisia asioita ruotsiksi. 
 
Yhteensä kielituomarin virkoja on 25, sijoitettuna kahdeksaan kaksikieliseen käräjäoikeuteen.   
Käräjäoikeuksien lisäksi myös kaksikielisissä hovi- ja hallinto-oikeuksissa, markkinaoikeudessa ja 
vakuutusoikeudessa voisi olla tuomarin virkoja, joihin edellytetään tuomioistuimen tuomiopiirin 
väestön vähemmistön kielen erinomaista taitoa. 
  
Vastaavaa kielitaitoa edellytetään myös tuomioistuinten esittelijöiltä tai valmistelijoilta, 
käräjäviskaaleilta ja tuomioistuinharjoittelua suorittavilta käräjänotaareilta. 
 



Tällä lailla on luotu ohituskaista ruotsinkielisille kiintiötuomareille (ylimitoitetut kiintiöt, ks. yllä) 
pääsy korkeimpiin virkoihin, eli ruotsinkielisten ei tarvitse kilpailla suomenkielisten kanssa 
korkeimmista tuomarinviroista.  
 
=== 
 
 
Itä-Suomen hallinto-oikeus:  Pyhtään 450 ruotsinkielistä  asukasta sai aikaan sen, että Itä-
Suomen hallinto-oikeudesta Kuopiossa tuli  kaksikielinen tuomioistuin. Kuopion ja Kouvolan 
hallinto-oikeudet muodostivat 1.4.2014 aloittavan Itä-Suomen hallinto-oikeuden. Uuden 
tuomioistuinpiirin alueella asuu noin 900 000 ihmistä. 
 
Hovi- ja hallinto-oikeusalueita pohtinut toimikunta esitti harkittavaksi, että Pyhtää siirrettäisiin 
Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin. Tällöin Itä-Suomen hallinto-oikeuspiiristä olisi tullut 
yksikielinen.   Ehdotus ei käynyt oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille (rkp.), vaan kunta pysyi  
Itä-Suomen hallinto-oikeuspiirissä.  
              
Uudessa hallinto-oikeudessa on tarvittaessa järjestettävä ruotsinkielinen istunto. Myös 
asiakaspalvelu on oltava kaksikielistä.( Anna-Maja Henriksson). 
Viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana Kouvolan hallinto-oikeudessa on käsitelty kuusi 
ruotsinkielistä asiaa. 
 
===  
 
Poliisiammattikorkeakoulun  vuonna 2015 kolmasosa 320 aloituspaikasta jäi ruotsin taidon 
puuttuessa  täyttämättä,  vaikka hakijalla kaikki muut kriteerit olisivat täyttyneet.  (Vastaus 
POLAMK:n koulutusjohtaja Alkioralta)  
 
Ruotsinkielisillä hakijoilla on oma ruotsinkielinen poliisikoulutus. Koska lähes jokainen manner-
Suomessa asuva ruotsinkielinen osaa suomen kielen hyvin (50% äidinkielenveroisesti, 40% hyvin) 
heillä on siten lisäksi ohituskaista suomenkieliseen poliisikoulutukseen. 
 
=== 
 
Poliisin  hallintorakenneuudistus : Vuoden 2014 alusta astui voimaan poliisin 
hallintorakenneuudistus, joka uudelleenorganisoi voimakkaasti.  
 1.1.2014  jälkeen ei  Etelä-Pohjanmaan alueelta poliisimies enää ole saanut töitä, ellei ole 
todistusta, joka osoittaa ruotsin kielen osaamisen.  
 
=== 
 
 Kielilain muutos kuntaliitoksien  yhteydessä HE 206/2014 vp: Jos kuntaliitosten yhteydessä 
yksikin liitettävistä kunnista on kaksikielinen, vaikka pieninkin, niin  koko muodostuva suurkunta on 
kokonaisuudessaan kaksikielinen. Toteutuessaan tämä tekee lähes koko ruuhka-Suomesta 
”kaksikielisen”, valtavine kustannuksineen. 
 
=== 
  
Kaksikielisten kuntien kielilisät  HE 206/2014 Kielilain 5§ muutos, keskustelu eduskunnassa 
6.11.2014  Valtio maksaa normaalien valtionapujen lisäksi vuosittain  ”kaksikielisille”  kunnille 
kielilisää.  Esim. v. 2015 valtion kielilisä oli  n.100 miljoonaa euroa.  Kuntaliitosten toteutuessa 
”kaksikielisten” alueiden määrä lisääntyy huomattavasti, joka lisää valtion kielilisien kustannuksia 
rajusti. 
 
=== 



 
Yliopistojen vastinrahoitus Valtioneuvosto jakoi 10. maaliskuuta 2011 vastinrahaa ensimmäisen 
kerran julkisoikeudellisille yliopistoille yhteensä 175 miljoonaa euroa. Kaksi ruotsinkielistä 
yliopistoa, Åbo Akademi ja Svenska handelshögskolan, saivat valtiolta yhteensä 60 miljoonaa 
euroa eli 34 prosenttia jaetun vastinrahoituksen kokonaissummasta 
 
Vastinrahoitusta opiskelijaa kohden sai ylivoimaisesti eniten Svenska handelshögskolan, jolle 
maksettiin 13 700 euroa opiskelijaa kohden. Toiseksi eniten opiskelijaa kohden sai Åbo 
Akademi,  4 500 euroa. 
 
Valtioneuvosto on päättänyt osana julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2015–2018, että 
yliopistoja varaudutaan pääomittamaan kolminkertaisesti yliopistojen keräämään yksityiseen 
pääomaan nähden, kuitenkin enintään 150 miljoonalla eurolla. 
 
=== 
 
Verovapaat ruotsinkieliset säätiöt jakavat ruotsinkieliselle kulttuurille vuosittain verovapaasti n. 
40 miljoonaa euroa. 
 
=== 
 
Valtion jakamasta kulttuurituesta ruotsinkieliset saavat automaattisesti 8 % eli yli 1,5 kertaisesti / 
asukas verrattuna suomenkielisiin 
 
=== 
 
Lastensairaala. Veronmaksajat ja lahjoittajat kustansivat sairaalasta 99,8% (175 miljoonaa 
euroa). Kaksi ruotsinkielistä säätiötä lahjoitti ”pesämunaksi ”  300.000 eur (0,18% 
kustannuksista) .  
Anne Berner ja Martti Ahtisaari junailivat Lastensairaalan 100% ruotsinkielisen säätiön Stiftelsen 
Nya Barnsjukhusets Stöd omistukseen. Säätiön kieli on svenska. 
 
HUS:n ja Säätiön välisen aiesopimuksen mukaan 30 vuoden vuokra-ajan jälkeen 
HUS sitoutuu ostamaan sairaalan ”käyvällä nykyarvolla”  Säätiö ei siis lahjoita sairaalaa, vaikka se 
on sen lahjana saanut.   googleta: lastensairaala/HUS aiesopimus 
 
 
======================================================================== 
 
Ahvenanmaa on Suomeen kuuluva itsehallinnollinen alue jonka väestöstä  85,3% on 
ruotsinkielisiä, suomenkielisiä 5,2%, muunkielisiä 9,5%.. Maakunnan ainoa virallinen kieli on ruotsi. 
Ahvenanmaalla ei ole pakkosuomea, koska haluavat lapsilleen monipuolisen kielitaidon. 

Ålands landsting :   Ahvenanmaan  yksikielisyys on vain osa kokonaispakettia, eli suvereenia 
oikeutta suojella omaa kieltään ja kulttuuriaan.  Kaksikielisyys tai monikielisyys on riski omalle 
kielelle.  
 
Ahvenanmaa on Suomen rikkain maakunta, mutta silti se saa Suomen suurimmat valtion avut ja 
yritystuet sekä varustamotuet/asukas. Viking-line on vuodesta toiseen Suomen suurin tai toiseksi 
suurin yritystukien saaja.   
 

====================================================================== 

 



Ruotsin valtion pääosin rahoittamat järjestöt svenska nu ja pohjola-norden kiertävät kouluissa 
muokkaamassa  pikkukoululaisiamme  myönteiseksi  pakkoruotsille. Vastoin vanhempien tahtoa 
(75%)   
 
Pohjoismaiden Neuvosto (PN) on aktiivisesti painostanut suomalaisia poliitikkoja, ministereitä ja 
virkamiehiä ruotsalaistamaan Suomen koulujärjestelmää (pakkoruotsi), jotta saataisiin aikaan suuri 
yhteisgermaaninen kieli- ja kulttuurialue. 
PN on aina ollut täysin Ruotsi-vetoinen. Sen virallisia kieliä ovat ruotsi, norja ja tanska mutta ei 
suomi. Suomi on siellä vain TASAVEROISENA maksajana. ( Suomi maksaa n. 30 miljoonaa euroa 
vuodessa).  Suomenkielisiä pohjoismaalaisia ei ole edes käsitteenä olemassa. 
PM:n neuvoston virallisia asiakirjoja ei ole myöskään lupaa käännättää suomen kielelle. 
 
Pohjoismaiden kielipoliittinen julistus 2006: …….lähtökohtana on, että skandinaavisia kieliä eli 
norjaa, ruotsia ja tanskaa käytetään vastedeskin pohjoismaisessa yhteistyössä.  Tällainen kehitys 
edellyttää yhtenäistä, kauaskantoista ja tehokasta kielipoliittista panostusta…... 
 
Pohjoismaisessa yhteistyössä suomen kieli on unohdettu ja mitätöity. Suomesta julistusta on ollut 
laatimassa  mm. Kotimaisten kielten keskuksen johtaja, professori Pirkko Nuolijärvi… 
Pohjoismaiden kielijulistus 2006 on tehty vain ja ainoastaan Suomen ruotsittamiseksi.  Ruotsia, 
Norjaa ja Tanskaa julistus ei koske lainkaan, koska he käyttävät omia äidinkieliään. 
 
Pohjoismaiden kielikampanja  29.1.2010 (Matti Vanhanen, Stubb, Virkkunen, Vapaavuori ) 
Kielikampanjalla aiotaan vahvistaa  lasten ja nuorten kykyä ymmärtää ja viestiä keskenään jollakin 
3:lla skandinaavisesta kielestä. 
Kampanjasta on kokonaan jätetty pois Pohjoismaiden toiseksi yleisin äidinkieli, suomen kieli.  
Suomi ei olekaan pohjoismainen kieli?  

Ruotsin valtiopäivät v. 2006   asetti selvitysmieheksi  Ruotsin Akatemian pääjohtaja  Erland 
Ringborgin,   joka laati toimintaohjelman,  johon kuului ruotsalaisen virkamiehen asettaminen 
Suomen opetushallitukseen valvomaan pakkoruotsitusta .   Hallituskanslia(UD PIK) antoi 
tehtäväksi lehdistöneuvos Lars-Olof Lundbergin tekemän ja esittämän esitutkimuksen pohjalta 
tutkia kysymystä tuesta ruotsin kielelle Suomeen. 
 
 
 
 
 
 


