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VALIOKUNTAEHDOTUS 

 

 

Valiokuntaehdotus 

kielten ymmärtämisen merkityksestä liikku-

vuudelle Pohjoismaiden yhteisillä työmarkki-

noilla 

1. Valiokunnan ehdotus 

Elinkeinovaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se antaa kansallisille työmarkkinaviranomaisille tehtäväksi 

selvittää, missä määrin puutteelliset tanskan, norjan tai ruotsin 

kielen taidot vaikuttavat työnhakijan halukkuuteen hakea vapaata 

työpaikkaa toisesta Pohjoismaasta. 

 

että se selvittää kansallisten julkisen sektorin työnantajien kieli-

vaatimuksia henkilöille, jotka hakevat työpaikkaa tällaisilta työnan-

tajilta ja jotka käyttävät jotakin toista pohjoismaista kieltä kuin vi-

ranomaismaan kieltä. 

 

että se mittaa millaisia kansantaloudellisia kustannuksia koituu 

työnhakijoiden haluttomuudesta hakea työtä toisesta Pohjoismaas-

ta joko itse koetun tai todellisen kielitaidon puutteen takia, sekä 

työnhakijoista, joita ei palkata julkiselle sektorille sen takia, että 

he eivät kykene ilmaisemaan itseään suullisesti ja kirjallisesti ky-

seisen maan kielellä.   

 

että se laatii tarvittaessa pohjoismaisen sopimuksen, jonka mu-

kaan niissä Pohjoismaissa, joissa skandinaaviset kielet ovat yhteis-

kunnan toimintaa ylläpitäviä kieliä, julkisten työnantajien tulee hy-

väksyä työntekijöiden rekrytoinnissa tanska, norja ja ruotsi sa-

manarvoisina kotimaisina kielinä, ja että tämän tulee käydä ilmi 

avoimista viroista ilmoitettaessa. 
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2. Taustaa 

Pohjoismaiden välinen liikkuvuus ja erityisesti nuorisotyöttömyyteen liitty-

vät ongelmat ovat Pohjoismaissa tärkeällä sijalla. Samaan aikaan tie-

dämme, että pohjoismaisten kielten osaaminen heikkenee koko Pohjolassa 

ja että kielten ymmärtäminen todennäköisesti vaikuttaa liikkuvuuteen ja 

työnsaantimahdollisuuksiin. 

 

Pohjoismaisten kielten ymmärtämistä on pitkään pidetty puhtaasti kult-

tuuriin liittyvänä "pehmeänä" kysymyksenä. Tämä käsitys antaa kielelle 

kuitenkin aivan liian pienen merkityksen esimerkiksi Pohjoismaiden tai Eu-

roopan yhteisiä työmarkkinoita ajatellen. Asiasta tulee yhteiskunnallinen 

ongelma, jos henkilöt, jotka ovat työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka 

pääsisivät hyödyntämään osaamistaan paremmin muualla, eivät hae työtä 

toisesta Pohjoismaasta tai heille ei anneta mahdollisuutta työskennellä toi-

sessa maassa kielivaatimusten tai puutteellisen (objektiivisesti tai subjek-

tiivisesti koetun) kielitaidon vuoksi. 

 

Pohjoismaiden raja-alueet ovat nykyään tiheään asutettuja. Maiden suh-

danteet vaihtelevat usein eri tahtiin ja monet yhdessä maassa työttömänä 

olevat voisivat muuttaa naapurimaahan tai käydä töissä naapurimaassa, 

jossa työtä on tarjolla. Kysymys kuuluu: kuinka monet eivät usko pysty-

vänsä työskentelemään toisessa Pohjoismaassa puutteellisen kielitaidon 

vuoksi? Entä onko maissa järjestelmällisiä kielivaatimuksia, joiden vuoksi 

myös kieliä oman käsityksensä mukaisesti hyvin ymmärtävät eivät saa 

työtä toisesta Pohjoismaasta sen vuoksi, etteivät osaa esimerkiksi kirjoit-

taa kyseisen maan kieltä virheettömästi? Olisiko akateemisesta koulutuk-

sesta vastavalmistuneiden tie työmarkkinoille helpompi ja nopeampi, jos 

maiden julkisen sektorin työnantajat eivät vaatisi kykyä ilmaista itseään 

äidinkielen veroisesti maan kielellä? Tässä yhteydessä on syytä tarkastella 

englanninkielisiä maita, joissa suhtaudutaan usein hyväksyvämmin puhu-

tun ja kirjoitetun englannin erilaisiin variaatioihin. Pääsisikö useampi työ-

tön (nuori) työmarkkinoille, jos kansalliset kielivaatimukset olisivat salli-

vampia? 

 

Mikä on kansantaloudellinen hinta sille, että työpanos menetetään Poh-

joismaiden kielivaatimusten ja kielivalmiuksien perusteella? Voidaanko tä-

tä selvittää ja onko mahdollista kehittää väline näiden rajoitusten hillitse-

miseksi? 

3. Lausunnot 

Valiokuntaehdotus on laadittu pohjoismaisen kieliyhteistyön koordinoin-

tiyksikön ja Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön kanssa käyty-

jen keskustelujen pohjalta. 

4. Valiokunnan näkemykset 

On todennäköisesti tavallista, että kansalliset viranomaiset torjuvat työn-

hakijoita (toisista Pohjoismaista), jos nämä eivät heti alusta alkaen pysty 

ilmaisemaan itseään, etenkin kirjallisesti, viranomaisen omalla kielellä. 

Samana aikaan on esimerkkejä siitä, että maiden viranomaiset ovat sovel-

taneet sääntöjä siten, että kaikki skandinaaviset kielet ovat saaneet yh-

denvertaista kohtelua. Esimerkiksi Ruotsin kouluvirasto luokittelee tans-

kan, norjan, islannin ja fäärin "ruotsina" arvioidessaan, täyttääkö Ruotsis-

sa lukioon pyrkivä oppilas vaatimuksen tarvittavasta ruotsin kielen taidos-

ta. Samalla tavalla Norjan rekisteröintiviranomainen Brönnöysundsregist-

ret luokittelee tanskan ja ruotsin samanarvoisiksi norjan kanssa. Jos vi-

ranomaiset ja muut julkisen sektorin työnantajat voisivat kohdella kaikkia 

skandinaavisia kieliä käypinä oman maan kielinä, vastavalmistunut ruot-

salainen voisi hakea työtä esimerkiksi Tanskasta tai Norjasta miettimättä, 



 

 

 

 

 sivu 3 / 4 

Pohjoismaiden neuvosto 

A 1632/näring 

Tekijä(t): 

Elinkeinovaliokunta 

Dnro 14-00228-4 

 

 

 

 

Pohjoismaiden neuvosto 

A 1632/näring 

Tekijä(t): 

Elinkeinovaliokunta 

Dnro 14-00228-4 

 

 

että hakemus tulee hylätyksi puutteellisten tanskan taitojen vuoksi. Myös 

monet muualta maailmasta lähtöisin olevat pohjoismaalaiset kohtaavat 

tiukkoja kielitaitovaatimuksia, jotka vaikeuttavat heidän pääsyään työ-

markkinoille. Ongelman todellinen laajuus ei ole selvillä, ja sen vuoksi olisi 

selvitettävä, mitä muodollisia kielivaatimuksia kansallisilla viranomaisilla 

ja julkisen sektorin työnantajilla on oikeus asettaa työnhakijalle. 

 

Jos ongelma osoittautuu toivottua suuremmaksi, tulee laatia pohjoismai-

nen sopimus, jossa säädetään, että kaikilla Pohjoismaiden alueilla, joilla 

skandinaavinen kieli on yhteiskunnan toimintaa ylläpitävä kieli, julkisen 

sektorin työnantajien on kohdeltava skandinaavisten kielten kaikkia muo-

toja yhdenvertaisina maan oman kielen kanssa työntekijöiden palkkaami-

sen yhteydessä.  

 

Voi olla vaikea saada tietoa siitä, kuinka moni työnhakija jättää hakematta 

työtä toisesta Pohjoismaasta peläten, ettei ymmärrä tai tule ymmärretyk-

si. Yksi tapa voisi olla antaa työmarkkinaviranomaisille (työvoimatoimis-

toille) tehtäväksi selvittää, kuinka moni työnhakija suhtautuu torjuen tai 

epäillen työnhakuun toisesta Pohjoismaasta sillä perusteella, että pelkää 

ettei ymmärrä tai tule ymmärretyksi maan kielellä. Tällainen selvitys voi-

taisiin mahdollisesti rajata maantieteellisesti niille Pohjoismaiden alueille, 

joilla naapurimaiden välinen liikenne on suurinta, kuten esimerkiksi Juu-

tinrauman alueelle tai Norjan ja Ruotsin raja-alueille. 

 

Jos ongelma osoittautuu pelättyä suuremmaksi, on syytä pyrkiä mittaa-

maan, mitä yhteiskuntataloudellisia kustannuksia tästä yhteispohjoismais-

ten työmarkkinoiden rajaesteestä aiheutuu. 

 

Yleisesti on luonnollista, että mitä parempi hakijan kieliosaaminen on, sitä 

helpompaa hakijan on hyödyntää koko Pohjolan työmarkkinoita. Tämä on 

voitu todeta useampaan otteeseen, viimeksi Islannin talouskriisin yhtey-

dessä, jolloin kielitaitoiset pystyivät muuttamaan toiseen Pohjoismaahan 

työn perässä, kun taas kielitaidottomilla oli suurempi riski jäädä kotimaa-

han työttömäksi. Kielitaitokysymys on usein työmarkkinoiden yhteydessä 

koskenut äidinkielenään suomea tai islantia puhuvia. Tässä ehdotuksessa 

näkökulmaa laajennetaan koskemaan myös äidinkielenään skandinaavisia 

kieliä puhuvia työnhakijoita, etenkin nuoria vastavalmistuneita, joille en-

simmäisen oikea työpaikan löytäminen on usein vaikeaa. 

5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella elinkeinovaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se antaa kansallisille työmarkkinaviranomaisille tehtäväksi 

selvittää, missä määrin puutteelliset tanskan, norjan tai ruotsin 

kielen taidot vaikuttavat työnhakijan halukkuuteen hakea vapaata 

työpaikkaa toisesta Pohjoismaasta. 

 

että se selvittää kansallisten julkisen sektorin työnantajien kieli-

vaatimuksia henkilöille, jotka hakevat työpaikkaa tällaisilta työnan-

tajilta ja jotka käyttävät jotakin toista pohjoismaista kieltä kuin vi-

ranomaismaan kieltä. 

 

että se mittaa millaisia kansantaloudellisia kustannuksia koituu 

työnhakijoiden haluttomuudesta hakea työtä toisesta Pohjoismaas-

ta joko itse koetun tai todellisen kielitaidon puutteen takia, sekä 

työnhakijoista, joita ei palkata julkiselle sektorille sen takia, että 

he eivät kykene ilmaisemaan itseään suullisesti ja kirjallisesti ky-

seisen maan kielellä. 
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että se laatii tarvittaessa pohjoismaisen sopimuksen, jonka mu-

kaan niissä Pohjoismaissa, joissa skandinaaviset kielet ovat yhteis-

kunnan toimintaa ylläpitäviä kieliä, julkisten työnantajien tulee hy-

väksyä työntekijöiden rekrytoinnissa tanska, norja ja ruotsi sa-

manarvoisina kotimaisina kielinä, ja että tämän tulee käydä ilmi 

avoimista viroista ilmoitettaessa. 

 

 

Tampereella 23. syyskuuta 2014 

Anders Karlsson (S) 

Arto Pirttilahti (kesk.) 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M), puheen-

johtaja 

Eero Suutari (kok.) 

Finn Thranum (V) 

 

 

Gunvor Eldegar (A) 

Ove Bernt Trellevik (H) 

Per Olaf Lundteigen (Sp) 

Ruth Mari Grung (A) 

Steingrímur J. Sigfússon (VG) 

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) 

 

 

 

 

 

Varauma 

"Vapaa Pohjola vastustaa ehdotusta, sillä tulkintamme mukaan ehdotuk-

sen peruspyrkimyksenä on poistaa kansallisten kielten erityisasema Poh-

joismaissa ja asettaa vieraat kielet kansallisen kielen kanssa tasa-

arvoiseen asemaan. Vapaa Pohjola ei jaa tätä näkemystä." 

 

Tampereella 23. syyskuuta 2014 

Mikkel Dencker (DF)  

 


