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OMAKIELINEN ASIOINTI–KOHTAAVATKO KYSYNTÄ JA TARJONTA? 
 
Uuden kielilain täytäntöönpanon tukihankkeen seurantaseminaari ti 28.11.2006 
klo 12–15.30, Helsinki, Valtioneuvoston linna, tiedotussali 
 
Seminaarin tarkoituksena oli keskustella uuden kielilain täytäntöönpanon tukihankkeen 
työryhmän Asiointi omalla kielellä -loppuraportissaan antamien ehdotusten ja suositusten 
toteuttamisesta ja kuulla käytännön esimerkkejä siitä, miten omakielinen palvelu on järjestetty 
viranomaistoiminnassa ja asiakaspalvelussa. 
 
Tilaisuuden puheenjohtajana oli finanssineuvos Marja Granlund. 
 
 
Seminaarin avauspuheenvuoro: 
toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos, valtiovarainministeriö 
 

• useilla aloilla omakieliseen asioinnin osalta tilanne on pääosin tyydyttävä 
• asiakaspalautetta kerättävä enemmän, jotta toimintatapoja voitaisiin edelleen parantaa 
• valtiovarainministeriön vuosittainen puhelinhaastattelu 5000 henkilölle kansalaisten 

tyytyväisyydestä eräisiin palveluihin (verohallinto, poliisi, taajamien ulkopuoliset 
päätiet, kunnallisista palveluista päiväkodit, kirjastot, peruskoulut, terveyskeskukset) → 
yhtenä osatekijänä äidinkieleltään ruotsinkielisten tyytyväisyys palvelun toimivuuteen 
omalla kielellä → lähes 70 % tyytyväisiä, alueellisia eroja: pk-seudulla vain n. 40 % 
tyytyväisiä, 35 % ei yrittänyt asioida ruotsiksi, Länsi-Suomessa 82 % mielestä palvelu 
toimii hyvin ja muutenkin tulokset parantuneet enemmän kuin Etelä-Suomessa ja 
pk-seudulla, kaiken kaikkiaan tulokset paremmat 2006 kuin 2003 

• tarvitaan lisää tietoa niistä toimenpiteistä, joita hallinnossa tehty kielinäkökulman 
huomioimiseksi, jotta palvelua voitaisiin vielä parantaa 

• Asiointi omalla kielellä –loppuraportin tarjoamat laadunarvioinnin työkalut ovat kaikkien 
organisaatioiden vapaassa käytössä kansalliskielisten palvelujen parantamisessa 

• henkilöstöpolitiikan ja –suunnittelun avulla tuettava henkilöstön motivaatiota ja 
mahdollisuuksia hyödyntää ja kehittää kansalliskielten taitojaan 

• työpaikkailmoitusten kielitaitovaatimukset muuttuneet erittäin vähän uuden kielilain 
seurauksena → ne tulisi muotoilla siltä pohjalta, millaista kielitaitoa tehtävässä oikeasti 
tarvitaan, eikä tyyliin ”valtion virkamieheltä vaadittava suomen ja ruotsin kielen taito” 

• UPJ:ään kielitaito voidaan helposti sisällyttää osaksi eri tehtävien edellyttämiä 
valmiuksia 

• ruotsinkielisten palvelujen kysyntä varmistaa tarjonnan, omakielinen palvelu tärkeää 
erityisesti hätätilanteissa 

 
 
Tutkija Kjell Herberts, Åbo Akademi: 
Medborgarnas förväntningar på och erfarenheter av service på eget språk 
 

• joka 7. EU-kansalainen puhuu vähemmistökieltä = 65/460 milj. = 14 % 
• kaksikielisyys kasvaa monissa Euroopan maissa ja siihen suhtaudutaan positiivisesti 
• Kielibarometri, Språkbarometern 2004, 2006 

http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;498;75030;90982;91980 
http://www.ekenas.fi/pages/SE/aktuellt/10000005_PIC1.pdf  
→ suomenkieliset vähemmistöt ruotsinkielisiä tyytyväisempiä omakieliseen palveluun, 
suuri ero varsinkin terveyspalvelujen kohdalla 
→ mitä suurempi vähemmistö, sitä tyytyväisempiä ollaan ja mitä pienempi vähemmistö, 
sitä tyytymättömämpiä ollaan omakieliseen palveluun 

 



Valtion työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto, valtiovarainministeriö: 
Henkilöstöpoliittiset keinot asiointimahdollisuuksien turvaamiseksi kansalliskielillä 
 

• rekrytointi: tunnistettava todellinen tehtävässä tarvittava kielitaito, todennettava 
tarvittaessa haastatteluin ja testein, rekrytointi-ilmoitusten täsmentäminen ruotsin 
osalta  

• osaamisen kehittäminen: kielikoulutus, ammattiterminologia opitaan työssä, hyvien 
kielikouluttajien tarve ruotsissa, verkkomateriaalit, kielitaidon käyttäminen 

• palkitseminen: aineellinen ja aineeton, ruotsin kohdalla osana henk.koht. palkanosaa, 
arvioidaan osana tehtävän edellyttämää osaamista ja suoriutumista tai erillinen ruotsin 
kielen lisä 

• seuranta: kielitaitotavoitteiden saavuttamisen seuranta, asiakastyytyväisyysmittaukset 
 
 
Tulliylitarkastaja Ulla-Maija Larsen, Tullihallitus: 
Omakielisen palvelun varmistaminen osana hyvää johtamista 
 

• tullilaitoksessa omakielisen palvelun turvaamiseksi mm. maksetaan kielilisää, 
työhönottohaastatteluissa on vieraan kielen suullisia ja kirjallisia osioita, Tullikoulussa 
on kielikoulutusta, tuetaan omaehtoista kielten opiskelua 

• eniten ruotsinkielistä asiointia Läntisessä tullipiirissä 
 
 
Keskustelua 

 
• Erik Mickwitz: ruotsinkieliset työpaikkailmoitukset julkaistaan vain netissä, puutteita 

omakielisessä asioinnissa esim. vakuutusyhtiöissä ja pankeissa 
• Kari Huhtala, Verohallitus: ruotsinkielisen henkilöstön saaminen vaikeaa 
• Lauri Melander, Helsingin hovioikeus: tuomioistuimissa pula ruotsin kieltä taitavista 

mm. eläköitymisen seurauksena → palkkausjärjestelmään tarvitaan muutoksia 
työvoiman houkuttelemiseksi 

• Paulina Tallroth, Oikeusministeriö: virkaan tarvittavan (ei pelkästään ruotsin) kielen 
palkitseminen, kielikoulutukseen osallistuminen vapaaehtoista, kielitaito osa 
kompetenssia, käytännön kielitaito todistusten sijaan 

• Helena Edgren, Museovirasto: kielikoulutuksen järjestämisen vaikeudet, ruotsinopetus 
hoidetaan huonosti 

• Hannu Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus: kielikoulutukseen ei halukkuutta hallinnon 
taholta, yksityinen sektori kiinnostuneempi 

• Johanna Weckman, Etelä-Suomen lääninhallitus: enemmän verkko-opiskelua, 
kielikouluttajille tietoa ruotsinkielisistä alueista 

• Micaela Björklund, Pohjanmaan verotoimisto: nettipalvelut suomeksi ja ruotsiksi 
samanaikaisesti 

• Tuula Kuntsi, Varsinais-Suomen TE-keskus: työpaikkailmoitukset laitetaan kahteen eri 
lehteen: suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen 

• Marja Granlund, Valtiovarainministeriö: antaako kieltenopettajien koulutus taidot 
opettaa hallinnon täsmällistä kieltä? 
Tarvitaan lisää seurantatutkimusta ja asiakaspalautetta omakielisen asioinnin 
kehittämiseksi! 


