
Vapaa kielivalinta ry 



 Oikeus palveluihin omalla kielellä (laki) 
  Lain tulkinta: jokaisen opiskeltava ruotsia 
  Riittäisikö, että osa virkamiehistä osaa? 

 Tarvitaanko kelan tiedotteet  
kaksikielisinä koko maassa? 
  95,6 %:a Suomen ruotsinkielisestä  

väestöstä (276t as.) asuu kuvan  
osoittamissa kunnissa 

 Entä pitääkö lottonumerot lukea  
ruotsiksi? 
  ruotsin kieltä äidinkielenään puhuvia  

on maassamme noin 4,5 %, joista  
yli puolet osaa suomea 



 Työelämän näkökulma 
  Kasvavat kielitaitovaatimukset ja kielivaranto 

 Kansalaisnäkökulma 
  Oikeus, kohtuus ja motivaatio 

 Hallinnon näkökulma 
  Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen 

ruotsinkielellä  



 Kansainvälisyys ja EU 
 Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)  

  ”Laajempi kielitarjonta ja 
valinnanmahdollisuuksien laajentaminen” 

EK:n jäsenyritysten osuus, 
joissa arvioitiin ao. kielen 
osaamisen kasvavan 
rekrytointikriteerinä 

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto 2010: Työelämässä tarvitaan yhä useampia kieliä.  



 Kansalaisten osuus, jotka katsovat pysyvänsä 
keskustelemaan jollakin itselleen vieraalla 
kielellä.  

Lähde: Special eurobarometer 243: “Europeans and their languages”, 2006.  

Kielten osaaminen 
Suomessa, Ruotsissa, 
Tanskassa ja Hollannissa. 



 Osaamisen taso ja opiskelijoiden määrä 
laskee 
  Nyt valtaosa opiskelee suomen lisäksi englantia 

ja ruotsia, joista vain englanti on maailmankieli 

Saksan, ranskan ja venäjän 
opiskelijoiden osuudet 
peruskoululaisista vuosina 
1998 ja 2006 

Lähde: Opetushallitus.  



 Oikeudenmukaisen kohtelun periaate koskee 
myös suomenkielisiä 
  Onko perusteita vaatia ruotsin opiskelua kaikilta? 

Ruotsinkielen taito ei ole yleinen työhön liittyvä 
vaatimus 
  vrt. EU-neuvoston direktiivi (2000/43/EU) 2. ja 4. artikla 

syrjintään liittyen 
 Vapaaehtoisuus motivoi, pakko ei 

  Osaisiko jokainen (perhe) itse arvioida, mitä  kieliä 
tarvitsee ja haluaa opiskella? 

 Onko kohtuullista olettaa, että suomalaiset 
oppisivat kieliä keskimäärin enemmän kuin 
eurooppalaiset? 
  Tyypillisesti Euroopassa osataan yhtä itselle vierasta 

kieltä, esim. Saksassa saksaa ja englantia 
  Kahden maailmakielen oppimiseksi suomenkieliset joutuvat 

opiskelemaan 3 itselle vierasta kieltä 
  Toinen kotimainen kieli on suomenkieliselle vieras kieli 



 Laadukas terveys- tai sosiaalipalvelu vaatii 
korkeatasoisen kielitaidon 
  Virkamiesruotsi ei takaa riittävää kielitaitoa 
  Riittäisikö, että vain osa hallitsee ruotsin? 

 Aluehallintouudistus 
  Kaksikielisen Keski-Pohjanmaan liittäminen Oulun 

hallintoalueeseen – oululaisten virkamiesten 
kielitaito nousi otsikoihin? 

  Virkamiesten ruotsin taito ei riittänyt 
ruotsinkielisille - miksi sitten kaikkien pitää 
opiskella ruotsia?  



 Mitä meistä jokainen voi tehdä edistääkseen 
koululaisten ja opiskelijoiden oikeutta valita 
opiskeltavat kielet vapaasti? Voimme 
  ilmaista mielipiteemme asiasta avoimesti! 
  käydä julkista keskustelua! 
  tukea vaaleissa ehdokasta, joka haluaa edistää 

vapaata kielten valintaa! 
  … sillä totuushan on, että vain poliitikot voivat 

muuttaa lakia. 


