
Katso Därför svenska! -video ja vastaa sen jälkeen muuta-
miin kysymyksiin.  
• Voit käyttää vastauksiasi osana kieliprofiiliasi.  
• Vastauksesi auttavat sinua muodostamaan käsityksen kielitaidon tarpeellisuudesta 

jatko-opinnoissa ja työelämässä. Voit pohtia myös, miten voisit hyödyntää kielitai-
toasi yhteiskunnassamme. 

Videossa ovat mukana seuraavat henkilöt

Sofia kommer från Joensuu. Hennes familj är finskspråkig men hon har alltid velat lära sig också 
andra språk. I gymnasiet satsade hon på att läsa svenska vilket hjälpte henne att få en bra studi-
eplats. Nu studerar hon till barnmorska och tycker att det är viktigt att kunna möta människor på 
deras eget modersmål i sitt blivande yrke.   

Rori skrev studenten i Helsingfors 2021 och gjorde sin militärtjänst i Karelska brigaden efter gym-
nasiet. Nu funderar han på framtiden.  

Santeri är hemma från Tammerfors. Han har uppträtt på olika teatrar sedan han var barn och varit 
med i ett flertal tv-serier och filmer. Musikalen Once på Lilla Teatern i Helsingfors var den första 
svenskspråkiga teaterproduktionen för Santeri. Han hoppas kunna jobba mera på svenska också i 
framtiden.  

Krista är en känd skådespelare som har arbetat brett inom teater- och filmbranschen både på fins-
ka och svenska. I den internationella HBO-serien Beforeigners spelade hon också på norska och till 
och med fornnorska. Att ha möjlighet att jobba på olika språk är en stor rikedom anser Krista.  

Jessica var på en språkbadsklass i grundskolan i Kyrkslätt. Efter gymnasiet studerade hon till 
restonom vid en yrkeshögskola. Sommarjobbet på Åland och utbytesstudierna i Sverige har stärkt 
hennes kunskaper i svenska och i arbetslivet använder hon numera svenska dagligen.  

Dimitri föddes i Norra Savolax i en finskspråkig familj. Han lärde sig svenska via sin fotbollshobby 
vilket har varit nyttigt med tanke på arbetslivet. Han är utbildad till journalist och har arbetat inom 
politiken som specialmedarbetare bland annat för statsministrarna Antti Rinne och Sanna Marin 
innan han blev chef för samhällsrelationer i ett företag.

Ruotsin kieltä tarvitaan jatko-opinnoissa, työelämässä ja 
yhteiskunnassa.   

Kielitaito avaa ovet Pohjolaan, ja osaamalla ruotsia 
ymmärrät paremmin myös Suomen rikasta ja 

monipuolista kulttuuria.  

Därför
SVENSKA!



Videolla Sofia kertoo kätilön opinnoistaan ja Jessica vaihto-
opiskelustaan Göteborgissa. 

Millaisia ajatuksia sinulla on jatko-opinnoista?

• Ota selvää koulutuksista, jotka kiinnostavat sinua.  
• Mitä kieliopintoja koulutuksiin kuuluu?  
• Millaisista vaihtomahdollisuuksista olet kiinnostunut? 
• Mitä hyötyä sinulle voisi olla vaihto-opinnoista? 

Huomioi myös että 

• voit opiskella eri kielillä myös Suomessa. Monissa ruotsinkielisissä kouluissa 
on laaja kurssivalikoima. 

• naapurimaassamme Ruotsissa on monia kiinnostavia korkeakouluja, joissa 
voit suorittaa koko tutkintosi. 

Jatko-opinnot   
Ruotsin kielen osaaminen on hyödyllistä jatko-opintojen 
kannalta   

• Korkeakoulututkintoihin kuuluu ruotsin kielen opintoja.  
• Ruotsin kieltä osaavan on helppo lähteä vaihtoon tai 

opiskelemaan kaikkiin Pohjoismaihin.   
• Jatko-opintoihin hakiessa voi saada pisteitä ruotsin 

ylioppilaskokeesta. 

Därför
SVENSKA!

Lue lisää esimerkiksi Opetushallituksen maailmalle.net -sivulta tai  
tutustu Info Nordeniin (norden.org/info-norden) jos etsit tietoa 
työskentelemisestä, opiskelemista tai muuttamisesta Pohjoismaissa.

https://www.maailmalle.net/
https://www.norden.org/sv/info-norden


Krista toivoo, että olisi jaksanut lukea ruotsia myös yläasteella, koska 
on tarvinnut ruotsia myöhemmin ammatissaan – ja silloin se on vaati-
nut paljon töitä. Santeri on iloinen, että uskalsi ottaa vastaan ruotsin-
kielisen roolin, ja Jessican kielitaito on auttanut häntä saamaan mie-
lenkiintoisen työn. Ruotsilla ja Suomella on paljon yhteistyötä monilla 
osa-alueilla, ja Dimitri on voinut käyttää kielitaitoaan, kun hän on 
osallistunut kokouksiin suomalaisten ja ruotsalaisten välillä. 

Mitkä ammatit tai alat kiinnostavat sinua?   

• Millaista kielitaitoa niissä vaaditaan? Mistä kielistä uskot olevan hyötyä sinun 
unelma-ammatissasi?  

• Oletko kiinnostunut kansainvälisestä työstä? Millaisia taitoja tarvitaan 
kansainvälisessä työyhteisössä? 

• Mieti työtehtäviä ja työelämän tilanteita, joissa voisit tarvita ruotsia, 
sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Muista että kieltä ei tarvitse osata täydellisesti!

• Kielitaitoa voi kehittää myös työelämässä mutta hyvistä perustaidoista on 
paljon apua. 

• Kieliä voidaan käyttää myös epävirallisemmissa yhteyksissä, esimerkiksi 
rikkomaan jäätä, kun tutustutaan uusiin ihmisiin tai luomaan 
yhteenkuuluvuutta.

Työelämä  
Ruotsin kielen taito antaa etulyöntiaseman 
työmarkkinoilla

• Molempien kotimaisten kielten taito on edellytys monilla 
työpaikoilla Suomessa.  

• Ruotsi on yksi suurimmista kauppakumppaneistamme, ja 
menestyksekäs kaupankäynti edellyttää ruotsin osaamista.  

• Ruotsin kielen taito on kilpailuetu kaupankäynnissä koko 
Pohjolassa. 

Därför
SVENSKA!



Kristan mielestä Suomen kaksikielisyys on suuri rikkaus. Molemmat 
kielet näkyvät yhteiskunnassamme: esimerkiksi Dimitri on oppinut 
ruotsia ruotsinkielisiltä joukkuekavereiltaan jalkapalloa pelatessaan. 
Rori muistuttaa meitä Suomen ja Ruotsin yhteisestä historiasta ja 
että yhteiskunnissamme on monia yhtäläisyyksiä myös nykypäivänä.  

Millaisia mahdollisuuksia sinun alueellasi on osallistua ruotsinkieliseen 
toimintaan vapaa-ajalla? Mihin virtuaalisiin aktiviteetteihin voisit osal-
listua ruotsiksi?
• Miten sinä voisit hyödyntää ja kehittää ruotsin kielen taitoasi koulun 

ulkopuolella? 
• Missä vapaa-ajan aktiviteeteissa voisit kohdata ruotsin kieltä? Ajattele laajasti 

harrastuksia, kulttuuria, muita tapahtumia, yhdistystoimintaa ja 
yhteiskunnallista vaikuttamista.

Oletko ajatellut, että
• monipuolinen kielitaito mahdollistaa osallistumisen moniin tapahtumiin koko 

Pohjolassa netin välityksellä.  
• voit käyttää kieltä monella tavalla: esimerkiksi lukemalla, kuuntelemalla, 

laulamalla, keskustelemalla tai kirjoittamalla. 
• viestiä voi myös kuvilla, videoilla ja ääniviesteillä sosiaalisissa medioissa.  

Kulttuuri ja yhteiskunta   
Molempien kotimaisten kielten osaaminen on osa 
yleissivistystä ja keskeistä suomalaisessa yhteiskunnassa.    

• Suomen ja ruotsin kielet ovat tärkeä osa kulttuuriamme 
niin historiallisesti kuin nykypäivänäkin.  

• Kielten osaaminen avaa mahdollisuudet monipuoliseen 
kulttuuritarjontaan.  

• Ruotsin kielen taito ylläpitää yhteyttämme Pohjoismaihin. 

Därför
SVENSKA!
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