
Kielitaito 
asettaa maailmamme rajat 

Ajattele lapsesi tulevaisuutta. 
Haluatko pitää lapsellesi kaikki ovet avoinna?

Hallitus on päättänyt käynnistää kielikokeilun, jonka myötä 
perusopetuksessa voi toisen kotimaisen kielen tilalla opis-
kella jotakin toista kieltä kokeiluun osallistuvissa kouluissa. 

Asia voi olla ajankohtainen myös sinun kunnassasi. 

Vanhempana voit vaikuttaa lapsesi valintoihin. Valitsemalla 
toisen kotimaisen kielen perusopetuksessa et vaikuta pois-

sulkevasti lapsesi koulutus- ja uramahdollisuuksiin.



Ruotsi oli Suomen 

toiseksi tärkein 

kauppakumppani 

vuonna 2016. 

(Lähde: Tulli)

Ruotsi on yksi 
suosituimmista maista 
Suomesta ulkomaille 

opiskelemaan lähtevien 
keskuudessa.

Ruotsin kielen taito on perusedellytys ja kilpailuetu suomalaisille 
suhteessa Skandinavian ulkopuolisiin maihin.

Kolme pointtia ruotsin kielestä Suomessa 

1.  Toisen kotimaisen kielen opiskelu peruskoulussa  
   on hyödyllistä jatko-opintojen kannalta.

Ruotsin kielen taitoisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet ja hyvät 
valmiudet hakeutua jatko-opintoihin sekä koko Pohjolan laajuiset 
jatko- ja vaihto-opiskelu mahdollisuudet.

• Ruotsin ylioppilaskokeen suorittamisesta saa lähtöpisteitä monille  
 opintoaloille lukion jälkeen. Lukiossa alkavan ruotsin kielen ope- 
 tuksen tarjoaminen kielikokeiluun osallistuneille on kuitenkin  
 opetuksen järjestäjälle vapaaehtoista.

• Korkeakoulututkintoihin sisältyy toisen kotimaisen kielen opintoja.

• Riittävän ruotsin kielen taidon hankkiminen osana korkeakoulu- 
 opintoja on yliopistojen arvioiden mukaan hyvin työlästä, jopa  
 epärealistista, mikä laajentaa tutkintoa ja hidastaa huomattavasti  
 valmistumista. 

2.  Toisen kotimaisen kielen taito antaa  
   etulyöntiaseman työmarkkinoilla.

Ruotsin kielen taitoisella on yhdenvertaiset 
mahdollisuudet työelämässä niin kotimaassa kuin Pohjoismaissakin.

• Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyritysten keskuudessa ruotsi on  
 käytetyin kieli suomen ja englannin jälkeen (EK:n henkilöstö- ja  
 koulutustiedustelu 2014)

• Monet yritykset toimivat sekä Suomessa että Ruotsissa. 
 Myös kotipaikkakuntasi yrityksissä voidaan tarvita ruotsinkielen- 
 taitoista työvoimaa.

• Työmahdollisuudet myös muissa Pohjoismaissa kasvavat, sillä ruotsin  
 taitoisen on helpompi oppia norjaa tai tanskaa.

• Toisen kotimaisen kielen taito on edellytys julkishallinnon  
 virkamiehille kunnissa ja valtiolla. Useiden korkeakoulutettujen  
 työura pitää sisällään työntekoa kunnissa tai valtiolla. 

3.  Molempien kotimaisten kielten hallinta on osa yleis- 
   sivistystä ja keskeistä suomalaisessa yhteiskunnassa.

• Kaksikielisyys, suomen ja ruotsin kielet, ovat osa yhteistä kulttuuri- 
 perimäämme niin historiallisesti kuin nykypäivänä. 

• Kielen osaaminen on tie kulttuurin ymmärtämiseen. 

• Ruotsin kielen taito ylläpitää yhteyttämme myös Pohjoismaihin  
 henkisesti ja kulttuurisesti.

Kielivalinnan vaikutukset ulottuvat peruskouluvuosia laajemmalle, 
sillä etukäteen ei voi tietää, mille alalle, alueelle tai maahan jatko-
opinnoissa ja työelämässä tulee sijoittumaan.



Svenska nu-verkostoa koordinoi 
HANASAARI 

Ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Svenska nu työskentelee -kaksi- ja monikielisyyden 
puolesta ja nostaa esille kielitaidon merkityksen 

yhteiskunnassa. Toiminnassamme painotamme iloa, 
positiivisia kokemuksia ja mahdollisuuksia sekä 

kulttuurin merkitystä kielten oppimisessa. Svenska 
nu on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa 

tavoittelematon.

www.svenskanu.fi

Lapsellasi on oikeus 
saada omassa koulussaan 
toisen kotimaisen kielen 

opetusta.


