Suomessa puhutaan noin

150

eri kieltä, mutta virallisesti
Suomessa voi olla vain yksikielinen.

MITÄ, JOS ET OLISIKAAN SAANUT
KOULUSSA SUOMENKIELISTÄ
OPETUSTA?
SUOMI ON KAKSIKIELINEN MAA MIKSEI VOI OLLA KAKSIKIELISIÄ
KANSALAISIA?

ÄIDINKIELENÄ
KAKSIKIELISYYS
96%

Kaksikielisyys ei ole vain pienen
vähemmistön ominaisuus, sillä yli

kyselyymme (Duo -hanke, 2014) vastanneista
oli sitä mieltä, että

70%

VÄESTÖREKISTERIIN TULISI VOIDA MERKITÄ USEAMPI
KUIN YKSI ÄIDINKIELI, KOSKA
kaksikielisyys on identiteettikysymys
kaksikielisyys vastaa monen ihmisen todellisuutta
yhden äidinkielen valitsemisella voi olla käytännön elämää
hankaloittavia seurauksia
kaksikielisyydestä tarvitaan totuudenmukaista tietoa
ihmisellä on oikeus olla kaksikielinen
kaksikielisyys on myös yhteiskunnan etu

maailman ihmisistä puhuu useampaa
kuin yhtä kieltä! Itse asiassa on
harvinaista olla yksikielinen.

Arviolta

60.000

ON AIKA SAADA KAKSIKIELISYYS
HALLITUSOHJELMAAN!
Opetus- ja kulttuuriministeriö on jo antanut asiasta toimenpide-ehdotuksensa
(Monikielisyys vahvuudeksi, 2017:15, Riitta Pyykkö). Myös istuva hallitus ehdottaa
selvitystä tehtäväksi väestötietojärjestelmän muuttamisesta siten, että siihen
lisättäisiin mahdollisuus merkitä yhdelle henkilölle useampi äidinkieli.
(Hallituksen julkaisusarja 8/2017: Hallituksen kertomus kielilainsäädännön
soveltamisesta 2017).

suomalaislapsen kotona
toinen vanhemmista puhuu
lapselleen
suomen, ruotsin tai saamen
lisäksi jotakin muuta kieltä.

#ÄIDINKIELENÄKAKSIKIELISYYS2019

LUE LISÄÄ KAKSIKIELISYYDESTÄ www.familiary.fi

Approximately

150

languages are spoken in Finland, but
officially one can have only one
mother tongue.

WHAT IF YOU WEREN'T TAUGHT IN
YOUR NATIVE LANGUAGE AT
SCHOOL?
FINLAND IS BILINGUAL, WHY CAN'T
THERE BE BILINGUAL CITIZENS?

BILINGUALISM AS
MOTHER TONGUE
96%

of respondents in our survey (Duo project,
2014) thought that

THE POPULATION REGISTRY SHOULD INCLUDE THE POSSIBILITY
OF REGISTERING MORE THAN ONE MOTHER TONGUE BECAUSE
bilingualism is a question of identity
it reflects reality
choosing only one native language has practical
implications for a bilingual person
we need up-to-date information on bilingualism
a person has a right to be bilingual
bilingualism benefits society

IT'S TIME TO INCLUDE BILINGUALISM IN
THE GOVERNMENT PROGRAMME!
The Ministry for Education and Culture has already given their proposal for
measures to be taken in the matter (Monikielisyys vahvuudeksi (’Multilingualism
as a Strength’), 2017:15, Riitta Pyykkö). The current government has proposed an
investigation on changing the population register to include the possibility to add
more than one mother tongue for one person (Hallituksen julkaisusarja 8/2017:
Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2017).

READ MORE ON BILINGUALISM www.en.familiary.fi

Bilinguals are not a minority
- over

70%

of the world’s population is
bilingual or multilingual.

Approximately

60.000
Finnish children have at least
one parent who speaks in a
language other than Finnish,
Swedish or Sami to them.

#BILINGUALISM2019

