
Kielitaito 
asettaa maailmamme rajat 



Kolme pointtia ruotsin kielestä Suomessa 

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

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

• Ruotsin ylioppilaskokeen suorittamisesta saa lähtöpisteitä monille  
 opintoaloille lukion jälkeen.

• Korkeakoulututkintoihin sisältyy toisen kotimaisen kielen opintoja.

• Ruotsi on yksi suosituimmista maista Suomesta ulkomaille opiske- 
 lemaan lähtevien keskuudessa.

Toinen 

kotimainen kieli 

on osa 

korkeakouluopintoja.

Ruotsin kielen taito on 

perusedellytys ja kilpailuetu 

suomalaisille suhteessa 

Skandinavian ulkopuolisiin 
maihin.

Ruotsi oli merkittävin 
yksittäinen kauppa-
kumppani palvelujen 
ulkomaankaupassa 

vuonna 2018. 
(Lähde: Tulli)



2.  Toisen kotimaisen kielen taito antaa etulyönti- 
   aseman 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). Ruotsin kielen taito on meriitti, joka  
 antaa etulyöntiaseman työmarkkinoilla. 

• Monet yritykset toimivat sekä Suomessa että Ruotsissa. Myös koti- 
 paikkakuntasi yrityksissä voidaan tarvita ruotsin kielen taitoista  
 työvoimaa.  

• Kansainvälistyville suomalaisyrityksille pohjoismaiset markkinat ovat 
 luonteva ponnahduslauta. Kauppa käy ostajan kielellä.

• Toisen kotimaisen kielen taito on edellytys julkishallinnon virka- 
 miehille kunnissa ja valtiolla. Useiden korkeakoulutettujen työura 
 pitää sisällään työntekoa kunnissa vai valtiolla, jotka ovat suurimpia  
 työllistäjiä monella alalla. 

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.



Svenska nu -verkosto motivoi ja inspiroi suomenkielisiä nuoria puhumaan ruotsia. 
Verkosto tarjoaa eläviä kohtaamisia naapurimaamme Ruotsin ja ruotsin kielen 
kanssa kouluympäristössä. Nostamme esille kulttuurielämysten merkityksen 
kielen oppimiselle ja pedagogiikalle. Svenska nu toimii kaksikielisen Suomen 

puolesta ja ottaa kantaa ruotsin kielen opetukseen liittyviin kysymyksiin. 
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