
 

 
 

 

 

 

 

 

Till     

Undervisningsminister  

Li Andersson 

Undervisnings- och kulturministeriet 

Sjötullsgatan 10, Helsingfors 

PB 29, 00023 Statsrådet 

 

 

Ärende 

Den svenskspråkiga utbildningen 

 

 

 

Sydkustens landskapsförbund upprätthåller en samarbetsgrupp vars uppdrag är att söka positiva 

lösningar på utmaningar inom utbildningssektorn i södra Finland. Med anledning av utredningen 

av den svenskspråkiga utbildningens särdrag, som omtalas i regeringsprogrammet, vill vi framföra 

synpunkter på framförallt personaltillgång, kvalitet och jämlikhet i utbildningen. 

 

Tillgång på utbildningspersonal 

Ett starkt definierande särdrag för svenskspråkig utbildning är bristen på likvärdighet i 

personaltillgång. Orter och regioner i Svenskfinland har olika tillgång på personal inom utbildning, 

från småbarnspedagogiken till högskoleutbildningen, därför förverkligas jämlikheten inte för 

närvarande. Speciellt i södra Finland finns det varken en godtagbar tillgång på personal inom 

småbarnspedagogik (lärare, socionomer och barnskötare i småbarnspedagogik) eller på klass- och 

speciallärare. Nationellt sett, saknas en tillräcklig förståelse för att det ser annorlunda ut inom 

svenskspråkig utbildning. När man exempelvis talar om ett överutbud av lärare år 2025, gäller 

detta inte Svenskfinland. Vi bör bättre förmå synliggöra vilka omständigheter som utgör den 

svenska utbildningens verklighet och samtidigt synliggöra varför det är så.  

 

I regeringsprogrammet understryker man betydelsen av kvalitet och jämlikhet genom att ”ett 

åtgärdsprogram ska genomföras för att främja kvaliteten och jämlikheten och öka deltagandet 

inom småbarnspedagogiken" och genom att "kvalitetskriterier för småbarnspedagogiken 

utarbetas". Vi vill tydliggöra att bristen på behörig personal leder till att kvalitet och jämlikhet inte 

kan uppfyllas inom småbarnspedagogiken i Svenskfinland. Bristen på behörig personal har 

konstant varit oacceptabelt stor i södra Finland. (Se t.ex. Sydkustens kartläggning från 2019:  

https://www.sydkusten.fi/Site/Data/2866/Files/Material/Kartlaggning_smabarnspedagogiken%2

0_2019.pdf) Utbildningens likvärdighet och möjlighet att verka för social jämlikhet är starkt 

kopplad till personalens utbildningsnivå och kompetens. En grundläggande förklaring till 

betydelsen av utbildningsnivå är att den höjer personalens pedagogiska kompetens och 

medvetenhet. Utbildningsnivån har också samband med hur personalen förmår stimulera barns 

och ungas lärande i konkret pedagogisk praktik. 

https://www.sydkusten.fi/Site/Data/2866/Files/Material/Kartlaggning_smabarnspedagogiken%20_2019.pdf
https://www.sydkusten.fi/Site/Data/2866/Files/Material/Kartlaggning_smabarnspedagogiken%20_2019.pdf


 

 
 

 

Övrig personal inom utbildningen 

Inom utbildningen är också bristen på studiehandledare och personal inom elevvård stor, bl.a. 

psykologer råder det en direkt skriande brist på. Man konstaterar i regeringsprogrammet att ”elev- 

och studerandevårdstjänsterna ska stärkas på alla utbildningsstadier så att barnen och de unga 

får det stöd de behöver." För Svenskfinland består problematiken i att det överlag inte finns 

personal att anställa. Här hjälper därför inte enbart mera resurser, utan man bör överväga vilka 

åtgärder som verkligen stöder elevvårdsarbetet, även på lång sikt.  

 

Aktiva nätverk 

Ett positivt kännetecken för Svenskfinland är att det finns många möjligheter tack vare aktiva 

nätverk. Åtgärder och satsningar är många gånger lättare att genomföra eftersom de befintliga 

nätverken och samarbetsformerna är goda. Vi hoppas att utredningen om den svenskspråkiga 

utbildningens särdrag utnyttjar de aktiva nätverken inom svensk utbildning och ytterligare 

förstärker dem. Vi vill betona att den svenskspråkiga utbildningen i vissa fall avviker från den 

nationella, att det också finns betydande regionala skillnader inom Svenskfinland, samt att 

svenskspråkig utbildning trots detta, är en del av den nationella utbildningen och att Svenskfinland 

är en starkt bidragande part till den nationella mångfalden.  

 

Förslag 

För att förstärka och utveckla den svenskspråkiga utbildningen föreslår vi följande: 

- För problemen med personaltillgång söks snabba aktiva lösningar. Att endast konstatera 

faktum räcker inte. 

- Den ogynnsamma diskrepansen gentemot den nationella situationen i fråga om tillgång 

på personal åtgärdas: småbarnspedagoger, lärare, handledare och elevvårdspersonal 

utbildas i tillräcklig utsträckning. 

- Prognostiseringen av behovet av arbetskraft och utbildning ses över. Det behövs en aktiv 

bevakning av tillgången på psykolog- och elevvårdstjänster på svenska. 

- För personal utan behörighet organiseras möjligheter att smidigt uppbringa den 

utbildning som yrket kräver. 

- Hänsyn måste tas till elevunderlag, tillgång på läromedel, en begränsad valbarhet och 

möjlighet till specialisering då handlingsplaner utarbetas. 

- Det kunnande som de aktiva nätverken inom svenskspråkig utbildning har, används då 

man utför utredningen. 

 

Den ojämlika tillgången på personal drabbar i första hand våra barn och unga. Sydkustens 

utbildningspolitiska grupp är öppen för att mera ingående diskutera och reflektera kring den 

svenskspråkiga utbildningens sakförhållanden. Vi är gärna med och synliggör den svenska 

utbildningens utmaningar.  
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Sydkustens landskapsförbunds utbildningspolitiska grupp 
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