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Vaasan on suunniteltava strategia ja ryhdyttävä toimenpiteisiin kielikynnyksen madaltamiseksi

Keväällä 2022 valmistunut 20-29-vuotiaiden ryhmähaastatteluina Vaasassa, Helsingissä ja Oulussa toteutettu
Nuorten hyvä elämä -tutkimus osoitti, että osa ruotsinkielisistä vaasalaisnuorista pohtii muuttoa maahan, jossa
suomen kieltä ei tarvita, kun taas suomenkieliset nuoret haluavat muuttaa suomenkielisille paikkakunnille, joissa
ruotsin kieltä ei tarvita (Eronen et ai. 2022, s. 100). Kyse on siis molemmista kieliryhmistä.
Suomenkieliset nuoret olivat myös kokeneet, että pärjätäkseen on osattava ruotsia yhtä hyvin kuin paikalliset
ruotsinkieliset. Kielitaitovaatimukset koetaan kohtuuttomiksi niin kaupungin omissa toimissa kuin vaasalaisten
työnantajien tehtävissä. Moni ammattitaitoinen osaaja hakeutuu tutkimuksen selvityksen mukaan pois Vaasasta.

Vaasa haluaa profiloitua kaksikielisenä ja kansainvälisenä kaupunkina, mutta toteutuakseen tämä edellyttää
täsmätoimia, joustavuutta ja rohkeita avauksia. Tarvitaan strategia ja projekteja, jotka madaltavat kielikynnystä,
strategian pitää ulottua koskemaan kaikkia kaupunkilaisia: lapsia, nuoria, aikuisia, työnantajia ja harrastus- ja
kulttuuritoiminnan järjestäjiä.

26.10.2020 valtuusto käsitteli valtuustoaloitteen "Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen
toimitilakartoitus lähipalvelun turvaamiseksi ja kielirajat ylittäen" - vastauksessa todettiin mm.

1) Tällä hetkellä Vaasassa on muutama päiväkoti, jossa jo on sekä suomen- että ruotsinkielisiä
lapsiryhmiä. Tulevaisuudessa on mahdollista suunnitella kaksikielisiä päiväkoteja alueen tarpeen
mukaan.

2) Kielikylpy, kieliystävätoiminta ja kielirikasteet tuovat suomea tai ruotsia lapsille tervehdyksinä,
loruina, lauluina ja satuina.

3) Vaasan kaupungissa järjestetään tällä hetkellä laajamittaista kaksikielistä kielikylpyopetusta sekä
suppeampaa kaksikielistä opetusta.

4) Vaasassa on myös tehty paljon yhteistyötä suomen- ja ruotsinkelisten peruskoulujen kesken
kehittämällä erilaisia kaksikielisiä toimintatapoja.

5) Tällä hetkellä Vaasan kaupunki on mukana erilaisissa kielenopetuksen- ja kielenkehittämisen
hankkeissa

6) Nuorisovaltuusto totesi, että "Samassa rakennuksessa toimivat kieliryhmät voivat parhaimmillaan
edistää toisen kielen oppimista. Kieliryhmät tulee kuitenkin pitää erillään ja näin turvata lapsen oikeus
omaan äidinkieleensä."

Tärkeä näkökulma on toimet, joita toteutetaan lasten ja nuorten kanssa. Luovasti voi ajatella, että saatuja hyviä
kokemuksia laajennettaisiin koskemaan koko varhaiskasvatusta ja perusopetusta sekä toisen asteen opetusta.
Samoja kokemuksia voi hyödyntää myös aikuisväestön keskuudessa.

Kaupungin markkinoinnissa on syytä painottaa rohkeaa asennetta ja mahdollisuutta kielen oppimiseen työn ohella.
Kaikissa tehtävissä kielitaidon ei tarvitse olla täydellinen ja Vaasastakin löytyy työpaikkoja, joissa voi pärjätä yhdellä
kielellä. Kaupungissa toimivat työnantajat tulisi saada mukaan pohtimaan millainen kielitaito eri tehtävissä on työn
sujuvuuden kannalta välttämätön ja etsimään uusia joustavampia tapoja ratkaista kieleen liittyvät puutteet.
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