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Justitieministeriet har haft det över
gripande ansvaret för beredningen av 
den nya strategin. Strategiarbetet har 

letts av en styrgrupp vars ordförande är 
statsminister Sanna Marin och första vice 
ordförande justitieminister AnnaMaja 
Henriksson. I styrgruppen ingår även re
presentanter på ministernivå från de öv
riga regeringspartierna samt perma nenta 
sakkunniga med erfarenhet av språkfrå
gor inom olika samhällsområden. 

Den nya nationalspråksstrategin är 
en vägkarta för hur regeringen främ
jar de språkliga rättigheterna i prak
tiken. Förutom ett konkret ryggstöd i 
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Den nya nationalspråksstrategin
tryggar språkens livskraft genom

konkreta åtgärder

Finlands nya national språks strategi godkändes den 
2 decem ber 2021 som stats rådets principbeslut. 
Avsikten med den nya strategin är att trygga allas rätt 
att få service på de två nationalspråken, finska och 
svenska, och förbättra språkklimatet. Finlands första 
nationalspråksstrategi godkändes 2012, och nu snart 
10 år senare fanns ett tydligt behov att för nya den. 
Det har varit viktigt att i den nya strategin  beakta de 
förändringar som på senare år skett i Finlands språk-
för hållan den och uppmärksamma förändringarnas 
inverkan på nationalspråkens ställning.

det vidare arbetet med tryggandet av 
de språkliga rättigheterna har den nya 
nationalspråksstrategin ett viktigt sym
bolvärde. Nationalspråksstrategin är 
regeringens språkpolitiska viljeyttring 
och dess främsta mål är att säkerställa 
att det även i fortsättningen finns två le
vande nationalspråk i Finland. För det 
finska språkets del är det huvudsakliga 
målet att förhindra att språkets använd
ningsområde krymper. För svenskans 
del är det viktigt att trygga tillgången 
till svenskspråkig service och se till att 
servicen fungerar samt att stärka språk
gemenskapens livskraft. 

Nationalspråksstrategin har beretts i 
samråd med intressegrupper och med
borgare och i strategin lyfts särskilt fram 
de temaområden som identifierades 
som viktiga den här samrådsproces
sen. Dessa är bland annat tillgången till 
tjänster på det egna språket, digitalise
ringens betydelse för tillgodoseendet av 
de språkliga rättigheterna, att öka moti
vationen att studera det andra inhemska 
språket, språkklimatet i Finland och den 
ökande flerspråkigheten i samhället.

Nationalspråkstrategin innehåller tre 
huvudriktlinjer: rätten till service på det 
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egna språket, tryggandet av national
språkens ställning samt levande tvåsprå
kighet. Genom strategin vill man också 
främja integrationen av invandrare på 
båda nationalspråken. För att uppnå de 
övergripande strategimålen innehål
ler strategin 62 konkreta åtgärder som 
genomförs inom olika förvaltningsom
råden. De praktiska åtgärderna utgör 
en garanti för att arbetet för att främja 
nationalspråken i statsrådet är kontinu
erligt, konkret och målmedvetet.

I strategin syns tydligt den centrala 
betydelse som utbildningen har för na
tionalspråkens ställning. Stärkandet av 
nationalspråken och en livskraftig två
språkighet förutsätter goda kunskaper i 
finska och svenska, målinriktad under
visning och meningsfullt lärande. Strate
gin innehåller flera helheter och åtgärder 
som gäller inlärning och undervisning i 
nationalspråken. Bland annat uppmunt
ras kommunerna att erbjuda det andra 
inhemska språket som A1språk och 
att undanröja begränsningar som gäller 
gruppstorlekar. Åtgärder genomförs för 
att stärka inlärningen av det andra in
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hemska språket i skolan och man utreder 
också möjligheten att utöka timresurser
na för undervisning i det andra inhemska 
språket (B1språket) i årskurserna 7–9. 
Därtill innehåller strategin åtgärder om 
att utreda vad slopandet av det obligato
riska andra inhemska språket i student
examen har inneburit för språkkunska
perna i Finland och vad som lärs ut om 
svenskan och de svenskspråkiga i Finland 
i de finskspråkiga läromedlen och skolor
na, i syfte att stärka dessa kunskaper.

Andra viktiga mål i nationalspråk
strategin är att säkerställa tillgången på 
språkkunnig arbetskraft och att förbättra 
språkklimatet i Finland. Nationalspråks
strategin behandlar också finska språ
kets ställning och tryggandet av finskans 
livskraft. Det är känt att användningen 
av finska har minskat inom vetenska
pen och näringslivet med anledning av 
engelskans allt starkare ställning. Under 
detta tema innehåller strategin rekom
mendationer som stärker nationalsprå
kens ställning som forskningsspråk och 
vid högskolor.

Godkännandet av den nya national
språksstrategin betyder inte att arbetet 
är slutfört. Nu är det dags att förverkliga 
strategin. Ansvaret för att genomföra 
strategin ligger hos statsrådet och de en
skilda ministerierna, men vi hoppas på 
stöd från organisationer, intressegrup
per och medborgare. Även om natio
nalspråksstrategin är statsrådets interna 
strategi, kan alla samhällsaktörer delta i 
arbetet med att genomföra strategins vi
sion, riktlinjer och mål. 
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”Man utreder också möjligheten  
att utöka timresurserna för undervisning  

i det andra inhemska språket  
(B1-språket) i årskurserna 7–9.”


