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HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 
Taidetehtaankatu 1 
06100 Porvoo 
 

HAAGA-HELIAN ruotsinkielinen toiminta Itä-Uudellamaalla 

Perinteisesti kulttuurikaupungiksi mielletyssä Porvoossa on jatkuva tarve kielitaitoisille 
osaajille palvelu-alalla ja erityisesti turismin parissa työskenteleville kielitaitoisille työntekijöille.  
 
Valtionhallinnossa on viime aikoina korostettu ruotsinkielentaitoa ja varsinkin sen puutetta. 
Virkamiehet eivät osaa tuottaa ruotsin kielellä kirjallista dokumentaatiota saatikka palvella 
asiakkaita ruotsin kielellä. Kuitenkin valtionhallinto on sitoutunut palvelemaan asiakkaitaan 
molemmilla kotimaisilla kielillä ja kielitaitovaatimus on ehdoton.  
 
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Porvoon yksikön turismin ja liiketalouden opintolinjoilla 
koulutetaan tulevaisuuden osaajia julkiselle ja yksityiselle sektorille sekä suomeksi että 
ruotsiksi. Palvelu ja -matkailualalla on jatkuva vaje kielitaitoisista työntekijöistä, jota HAAGA-
HELIA on omalta osaltaan pystynyt auttamaan.  
 
Porvoo on elävästi kaksikielinen kaupunki ja on rikkaus mikäli kaupungissa pystyy myös 
vastaisuudessa saamaan nykyisen tasoista kaksikielistä palvelua. Kaksikielisen palvelun 
tarjoaminen on kilpailuvaltti, joka tekee Porvoosta houkuttavan matkailukaupungin ja turismin 
myötä kertyy tuloja, jotka tukevat paikallista yrityselämää ja tekee yrittämisestä kannattavaa. 
Paikalliseen matkailuelinkeinoelämään on saatava paikallistietämyksen omaavia osaajia.  
Porvoon tulee tarjota kaksikielisiä kouluttautumismahdollisuuksia kolmannella asteella ja 
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu on tarjonnut ratkaisun tähän tarpeeseen. On 
kannustettava Porvoolaisia kaksikielisiä nuoria pysymään Porvoossa valmistuttuaan toisen 
asteen koulutuksesta sen sijaan, että muuttaisivat muihin metropolialueen kehyskuntiin 
opiskelemaan vieden tulevaisuuden verotulot mukanaan.  
 
Kielikylpyä ja monikielisyyttä tulisi vaalia enemmän eri kouluasteilla perustamalla kaksikielisiä 
opetusympäristöjä ja nähdä ne synergiaedut, jotka erikieliset oppilaat tuovat kouluyhteisöön. 
Suomessa on aivan liian pitkään pelätty monikielisiä opetusympäristöjä ja näin ollen 
edesautettu kielimuurien syntymistä. Jos nuoret opiskelevat yhdessä toista kieltä puhuvien 
oppilaiden kanssa, auttaa se murtamaan näitä kielimuureja ja synnyttämään ymmärrystä 
varsinkin toista kotimaista kieltä kohtaan.  
 
Pitää myös muistaa, että HAAGA-HELIA on äskettäin tehnyt mittavan investoinnin Porvoon 
Campukseen, joka on lähtökohtaisesti suunniteltu sisällyttämään erikielisiä opetuslinjoja. 
HAAGA-HELIA on myös valittu Suomen toiseksi parhaimmaksi ammattikorkeakouluksi, joten 
monikielinen opetus ei ole menestystä haitannut, päinvastoin. 
 
Monikielisyys vaatii ammattikorkeakouluilta isoja satsauksia ja erityistä huolellisuutta eri 
opinto-ohjelmia suunniteltaessa ja henkilöstöresursoinnissa, mutta HAAGA-HELIA on 
onnistunut sulauttamaan erikieliset opetusohjelmat toimintaansa jo vuodesta 1997 lähtien ja 
on tässä suhteessa edelläkävijä.  
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Porvoon Nuorisovaltuusto katsoo, että HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun Porvoon yksikön 
ruotsinkielisen opetuksen jatkuminen on turvattava ja yhtyy kaupunginhallituksen aiemmin 
tekemään kannanottoon. 
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