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Aloitteen sisältö
Esitämme, että hallitus ja eduskunta ryhtyvät toimiin ruotsin kielen opiskelun muuttamiseksi
vapaaehtoiseksi. Kieli- ja koulutuspolitiikan pitää turvata, että ne oppilaat jotka eivät opiskele
ruotsia, eivät joudu jatko-opintojen ja työuran suhteen epätasa-arvoiseen asemaan suhteessa ruotsia
opiskeleviin. Minkään kouluasteen tutkinnoissa ei pidä vaatia ruotsin kielen osaamista. Julkiset
palvelutehtävät on järjestettävä niin, että suomenkielinen voi ruotsia osaamatta toimia julkisissa
tehtävissä ja ruotsinkieliset saavat hyvää palvelua niiltä, joiden kielitaito perustuu vapaaehtoiseen
ruotsin opiskeluun.
Perustelut
Suomessa kielivaatimukset ovat maailman tiukimmat. Jokaisen ammattiin opiskelevan on
opiskeltava ja osattava vähintään kahta itselle vierasta kieltä ja asiantuntija-ammateissa toimivilta
odotetaan lisäksi kolmannen vieraan kielen osaamista. Tämä johtuu siitä, että
koulutusjärjestelmässämme jokaisen suomenkielisen on opiskeltava ruotsia pakollisena kielenä.
Missään muussa maailman maassa ei ole vastaavaa vähemmistön puhumaa kieltä koskevaa
vaatimusta. Tilanteen epätarkoituksenmukaisuutta lisää suomen ja ruotsin vähäinen käytettävyys
kansainvälisesti.
Maailman valtakielten osaamisen heikko taso haittaa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä.
Kansainvälinen kanssakäyminen edellyttää hyvän englannin osaamisen lisäksi myös muiden
maailmankielien osaamista. Ruotsin kielen pakollisuus ja yksilöiden oppimiskyvyn rajallisuus
johtavat käytännössä vieraiden kielien taitamisen ohuuteen ja valintamahdollisuuksien
kapeutumiseen. Niiden lasten tai nuorten, jotka hyötyisivät englannin tai äidinkielen lisätunneista,
olisi tarkoituksenmukaisempaa opiskella vain yhtä vierasta kieltä.
Kielikoulutuspolitiikkamme epäonnistuu myös siinä mihin se sanoo pyrkivänsä. Kaikilta
korkeakoulutetuilta vaadittava ns. virkamiesruotsi ei takaa ruotsinkielisiin palveluihin riittävää
kielitaitoa. On parempi, että motivoituneet, vapaaehtoisesti ruotsia opiskelevat ammattilaiset
vastaavat tästä tehtävästä.
Perustuslain tarkoittamista suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja
yhteiskunnallisista tarpeista on huolehdittava, mutta tämä onnistuu paremmin nojaamalla

vapaaehtoisuuteen kuin pakkoon. Lisäksi näin kunnioitettaisiin myös perustuslain henkeä ja
kirjainta, koska vapaus on perusteena tasapuolisesti sama molemmille väestönosille.
Aloitteen taloudellinen tuki
Aloite saa taloudellista tukea
Linkki ilmoitukseen taloudellisesta tuesta (www-osoite)
http://ruotsivapaaehtoiseksi.fi/taloudellinentuki.php
Kannatusilmoitusten keräystavat



Kansalaisaloite.fi
Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä
Kerääjän ilmoittama arvio: 29 606 kpl

Linkit muihin verkkosivuihin



Ruotsi vapaaehtoiseksi!
Vapaa kielivalinta

