
 

KIELTEN OSAAMINEN SUOMESSA, 
RUOTSISSA, TANSKASSA JA HOLLANNISSA 
 
Kansalaisten osuus, jotka katsovat pysyvänsä keskus-
telemaan jollakin itselleen vieraalla kielellä.  
 

 
 
Suomessa osataan selvästi vähemmän suuria eu-
rooppalaisia kieliä kuin Ruotsissa, Tanskassa ja 
Hollannissa.  
 
Lähteet:  
‐ Special eurobarometer 243: “Europeans and their languages”, 

2006.  
‐ Elinkeinoelämän keskusliitto 2010: Työelämässä tarvitaan yhä 

useampia kieliä.  
‐ Opetushallitus. 
 

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON 

KANTA 
 
“Kielten opiskelun monipuolistuminen ja riittävän 
kielivarannon varmistaminen edellyttävät rakenteel-
lisia muutoksia sekä perusopetuksen että lukion kie-
likoulutukseen. Opetuksen järjestäjien tulee mah-
dollistaa nykyistä laajempi kielitarjonta oppilaiden ja 
vanhempien valittavaksi. Valinnanmahdollisuuk-
sia tulee laajentaa myös luopumalla toisen ko-
timaisen kielen pakollisuudesta.” (EK 2010) 
 
Tulevaisuuden kasvavat kielitaitotarpeet 
EK:n jäsenyrityksissä niiden yritysten osuus, jotka 
katsovat että ko. kielen osaaminen kasvaa henkilös-
tön valintaperusteena. 
 

  

Työelämässä tarvittavan kielitaidon saavuttamien 
vaatii vaivannäköä ja vahvaa motivaatiota. Moti-
vaatio syntyy aidosta tarpeesta ja henkilökohtaises-
ta kiinnostuksesta. “Opiskelumotivaation vahvis-
tamiseksi ja asenteiden kannalta on erittäin tärkeää, 
että jokainen saa valita, mitä kieliä opiskelee.” 

MUIDEN KUIN ENGLANNIN JA RUOTSIN 

KIELTEN OSAAJAT VÄHENEVÄT KOKO AJAN 
 
Nykyisessä koulutusjärjestelmässä kieliosaaminen jää 
yhä kauemmaksi kielitaidon osaamisvaatimuksista. 
 
Saksan, ranskan ja venäjän opiskelijoiden osuudet 
peruskoululaisista vuosina 1998 ja 2006. 
 

 
 
Lisäksi ruotsinkielessäkin osaamisen taso on laskenut 
kielitaidon eri osa-alueilla vuodesta 2001 vuoteen 
2008. Tytöt menestyvät poikia paremmin. Varsinkin 
poikien asenteet ruotsin opiskelua kohtaan ovat kiel-
teiset.  
 
 



ESTÄÄKÖ PERUSTUSLAKI VAPAAEHTOISEN 
RUOTSIN? 
Suomen perustuslaissa todetaan kansalaisten oikeu-
desta omaan kieleen ja kulttuuriin:  

”Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Jokaisen oi-
keus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa 
asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä 
saada toimituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla. Jul-
kisen vallan on huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkie-
lisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeis-
ta samanlaisten perusteiden mukaan.”  

Perustuslaki koskee kansalaisten oikeuksia - ei siis 
velvollisuuksia. Suomen ja ruotsin asema kansal-
liskielinä ei ole koskaan tarkoittanut, että jokai-
sen suomalaisen pitäisi osata sekä suomea että 
ruotsia. Perustuslain tarkoittamista suomen- ja ruot-
sinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnalli-
sista tarpeista huolehditaan paremmin nojaamalla va-
paaehtoisuuteen kuin pakkoon. Luottamalla yksilöi-
den omaan harkintaan ja sallimalla enemmän vapaut-
ta päästään parempaan lopputulokseen. Lisäksi näin 
kunnioitettaisiin myös perustuslain henkeä ja kirjain-
ta, koska vapaus on perusteena tasapuolisesti sama 
molemmille väestönosille. Edelliseen liittyen ns. vir-
kamiesruotsin osaamisen tarve julkisissa palveluissa 
tulisi todeta erikseen alueellisesti ja tehtäväkohtaisesti. 
 
Ruotsin vapaaehtoisuus voidaan toteuttaa perus-
tuslakia muuttamatta. Tämä on hyvä todeta, koska 
ruotsin vapaaehtoisuus torjutaan yleensä vetoamalla 
Suomen viralliseen kaksikielisyyteen. 

  

RUOTSIN KIELEN TARVE 
Manner-Suomessa ruotsinkielinen asutus on keskit-
tynyt kahdelle kapealle kartan esittämälle rannikko-
kaistaleelle. Yli 90% maastamme on aluetta, missä 
viranomaisissa, liike-elämässä ja väestön kesken 
käytetään yksinomaan suomea. Ns. virkamiesruot-
sin vaatimiselle ei löydy minkäänlaisia perusteita 
maamme valtaosan suhteen. Satunnaiset ruotsin 
kielen tarpeet voidaan hoitaa edullisemmin tulkki-
palveluilla. 
 
RUOTSINKIELISET PALVELUT 
Ruotsi on suomenkieliselle vieras kieli, jonka oppi-
minen vaatii suuria ponnistuksia. Vaikka jokainen 
suomenkielinen opiskelee ruotsia jokaisella kouluas-
teella, saavutettu osaamisen taso on varsin heikko: 
vain n. 40% katsoo pystyvänsä keskusteluun ruot-
siksi ja taito riittää hädin tuskin arkipäivän tarpei-
siin. Hallintoliitoskeskustelu Pohjanmaalla (Kokko-
la/Oulu) osoitti, ettei ns. virkamiesruotsi tyydytä 
ruotsinkielisten vaatimaa palvelutasoa. Näihin teh-
täviin pystyykin yleensä vain äidinkielenään ruotsia 
puhuva henkilö, joten suomenkielisen opiskelijan 
pakolliset ruotsin opinnot on hukkaan heitetty in-
vestointi.  
 
ONKO MIELESTÄSI JÄRKEVÄÄ, ETTÄ YLI 90% 
SUOMALAISISTA PAKOTETAAN OPISKELEMAAN 

KIELTÄ JOTA PUHUU VAIN 5% KANSASTAMME, JA 
JOTA USEIMMAT EIVÄT KOSKAAN TARVITSE? 

 

RUOTSI VAPAAEHTOISEKSI – SUOMALAISTEN 

KIELITAITO MONIPUOLISEMMAKSI! 

Vapaa kielivalinta ry 
Katso: www.vapaakielivalinta.fi 

RUOTSI 
VAPAAEHTOISEKSI ! 

 

 
 
Ruotsinkielinen asutus on sijoittunut rannikolle sini-
sellä värillä merkitylle alueelle. Muualla maassa puhu-
taan yksinomaan suomea.   

 


