
Soveltavan kielentutkimuksen keskus 
Toimintakertomus vuodelta 2007 
 
Yleistä 
 
Toimintakertomuksen lähtökohtana on keskukselle laadittu, vuosittain tarkistettava 
toimintasuunnitelma ja siinä asetetut tavoitteet. Avaintavoitteet Solkin toiminnan kehittämisestä 
ovat liittyneet tutkimuksen laadun kohottamiseen, yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja 
kansainvälistymiseen. Keskuksen tutkimuskohteena on kielen oppiminen, opetus ja kielen 
käyttö erilaisissa ympäristöissä. Tutkimuksen painopistealueita ovat kielitaidon arviointi sekä 
erilaiset monimediaiset, monikulttuuriset ja monikieliset oppimisympäristöt sekä 
kielikoulutuspolitiikka. 
 
Toimintakertomuksessa keskitytään keskuksen kannalta keskeisten toimintojen kuvaamiseen ja 
erityisesti niihin toimintoihin, jotka eivät tule näkyviin eri tietokannoissa, esimerkiksi 
numerotietoja julkaisuista ja esitelmistä tässä kertomuksessa ei esitetä. Kertomuksessa esitellään 
tutkimushankkeet vain yleisesti, sillä yksityiskohtaisemmat kuvaukset löytyvät Tutkasta.   
 
Tutkimus 
 
Vuosi 2007 oli Solkin tutkimustoiminnassa menestyksekäs. Seuraavassa kuvaus 
tutkimushankkeista: 
 
Rahoitusta saavat hankkeet: 

- Vuonna 2006 käynnistyneen Suomen Akatemian rahoittaman ToLP–hankkeen toiminta 
jatkui suunnitelmien mukaisesti: projektin ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen ja 
kyselytutkimuksen loppuraporttia valmisteltiin. Syksyllä 2007 toteutettiin äidinkielen ja 
vieraiden kielten oppikirjojen analyysi, josta niin ikään on raportoitu.  

- Toimintavuoden alussa käynnistyi akatemiarahoitusta saanut, Kielten laitoksen kanssa 
yhteinen Cefling-hanke, jossa tutkitaan kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin 
yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen (Common European Framework of Reference for 
Languages) kuvaamia kielitaitotasoja ja niiden piirteitä suomen ja englannin kielissä. 
Toimintavuonna suunniteltiin ja pilotoitiin aineiston keruussa käytettävät kirjoitus-
tehtävät sekä kerättiin niiden avulla tutkimusaineisto peruskoulun 7. luokan oppilailta.  

- Solki osallistui myös Akatemian rahoittaman, 2008 käynnistyvän tutkimushankkeen 
Pohjoinen monikielisyys: kielellisen monimuotoisuuden diskurssit, käytänteet ja 
kokemukset Pohjoiskalotissa suunnitteluun. Hanketta koordinoi Kielten laitos.  

 
Muut toimintavuonna valmistellut hankkeet: 

- Solkin esitys ulkomaisen FiDiPro-tutkijan, professori Charles Aldersonin, saamiseksi 
Jyväskylään nelivuotiskaudeksi 2008/09–2012 ja hankkeeseen liittyvän 
tutkimusprojektin perustamiseksi läpäisi Suomen Akatemian ensimmäisen 
hakukierroksen. Kielitaidon kehittymisen diagnosointiin keskittyvässä hankkeessa 
pyritään löytämään sellaisia kielen ja oppimisen piirteitä, jotka ennustavat oppimista tai 
sen ongelmia ja auttavat ymmärtämään näiden syitä.  

- Solki edustaa Jyväskylän yliopistoa KTL:n ja Agora Centerin kanssa Jyväskylän ja 
Tampereen yliopistojen Allianssihaussa jatkoon päässeessä hankkeessa Tulevaisuuden 
oppimisen Living Labs. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Suomen johtava ja 
kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimuskeskittymä, joka tutkii, kehittää ja ennakoi 
tulevaisuuden oppimista tukevia pedagogis-teknologisia ratkaisuja. 



- Toimintavuonna edistettiin kansainvälistä, Solkin koordinoimaa EurAG–
projektianomusta EU:n 7. puiteohjelmaan. Projektissa tutkitaan saksan kielen roolia 
akateemisessa diskurssissa Euroopan korkeakoulukontekstissa. Vuoden 2007 rahanjako 
ei ollut tuloksellinen, mutta hyvien arvioiden rohkaisemana hanke osallistuu seuraavalle 
FP7 hakukierrokselle keväällä 2008. Toimintavuoden aikana hanketta on edistetty mm. 
käynnistämällä suullisen akateemisen saksan korpushanke ja kyselytutkimus 
akateemisen saksan roolista korkeakouluissa.  

 
Seuraavassa esitellään lyhyesti tutkimusalueittain sellaiset vuonna 2007 käynnissä olleet 
tutkimushankkeet, joissa Solki on mukana rahoittajana (listaan eivät siten sisälly muualla, 
omalla rahoituksella työskentelevien jatko-opiskelijoiden hankkeet):  
 
Kielen oppiminen ja opettaminen  

• Cefling-hanke – Linguistic basis of the Common European Framework for L2 English 
and L2 Finnish (tutkimusryhmä, Solkista mukana Huhta, Tarnanen, Alanen, 
Tossavainen) 

• Tilanteinen kielellinen tietoisuus ja uskomukset kielen oppimisesta (tutkimusryhmä, 
Solkista Alanen) 

• Arkipäivän kielikontaktit informaalin oppimisen näkökulmasta (tutkimusryhmä, Solkista 
Nikula)  

• Diskurssi-pragmaattisia näkökulmia luokkahuonevuorovaikutukseen (Nikula) 
 
Monimuotoiset oppimisympäristöt 

• ToLP – Towards Future Literacy Pedagogies (Luukka, Huhta, Kauppinen, Pöyhönen, 
Saario, Taalas, Tarnanen). Projektissa valmisteilla 2 väitöskirjaa: 

o Luku- ja kirjoitustaidot äidinkielen ja perusopetuksen opetussuunnitelmissa 
(Kauppinen) 

o Yhteiskuntaopin kieliympäristön ja käsitteiden luomat haasteet toisella kielellä 
oppijoille (Saario) 

• ToLP hankkeeseen kytkeytyvät OECD-hankkeet’Digital Learning Resources as Systemic 
Innovation’ ja ’New Millenium Learners’ (kansainväliset projektit, Solkista Taalas) 

• Euromobil–hankkeeseen liittyvä tutkimus (kansainvälinen tutkimusryhmä, Solkista 
Ylönen) 

 
Kielitaidon arviointi 

• DIALANG-arviointijärjestelmän antaman palautteen laadun arviointi (Huhta) 
• Kielitaidon arviointi aikuiskoulutuksen näyttötutkinnoissa (Härmälä) 
• Vieraan kielen kuullun ymmärtämisen arviointi (Anckar) 
• Mielipiteen ilmaisun kehittyminen lingvistisinä ja diskurssipiirteinä englannin 

testikirjoitelmissa (Tossavainen) 
 

Kieli, opetus ja oppiminen kulttuurienvälisessä vuorovaikutuksessa ja monikielisyys 
• Venäjänkieliset maahanmuuttajat Itämeren alueella: vähemmistö, yhteiskunta ja valtio 

(kansainvälinen tutkimusryhmä, Solkista Laihiala-Kankainen, Rynkänen) 
• Pohjoinen monikielisyys: kielellisen monimuotoisuuden diskurssit, käytänteet ja 

kokemukset Pohjoiskalotissa (kansainvälinen tutkimusryhmä, Solkista Laihiala-
Kankainen) 

• Koulutuksen arvot ja tavoitteet: vertaileva tutkimus kolmessa maassa (Suomi, Venäjä, 
Viro) (kansainvälinen tutkimusryhmä, Solkista Laihiala-Kankainen) 



• Akateemisen saksan (Academic German) roolin selvittäminen korkeakouluissa 
(kansainvälinen tutkimusryhmä, Solkista Ylönen) 

• Venäjänkieliset maahanmuuttajat Suomessa (Rynkänen) 
 
Diskurssintutkimus 

• Tutkimushaastattelun vuorovaikutuksellisuus (Takala) 
• Kaksikielisten diskurssipartikkelien käyttö kielikontaktien näkökulmasta (Nikula) 

 
 
Jatkokoulutus 
 
Vuonna 2007 keskuksessa opiskeli 64 jatko-opiskelijaa. Keskuksen jatko-opintojen 
kehittämisestä vastaavat professoreiden lisäksi keskuksen muut tutkijat. Näin muodostunut 
Ohjaajapooli on toimintakauden aikana mm. pyrkinyt entisestään selkeyttämään jatko-
opintoprosessia ja luomaan opiskelijoita tukevia rakenteita (esim. tarjoamalla jatko-opiskelijoille 
aikaisempaa enemmän verkkopohjaisia resursseja). 
  
Solkista valmistui 3 väitöskirjaa vuonna 2007.  
 
Omien jatkokoulutustilaisuuksien lisäksi laitos osallistui valtakunnallisen kielentutkimuksen 
tutkijakoulun LANGNETin ja Kieliteknologian tutkijakoulun KITin toimintaan, joissa 
molemmissa on laitoksen tutkijoita ohjaajapooleissa. Lisäksi Solki järjesti yhteistyössä Kielten 
laitoksen ja Kielikeskuksen kanssa 25. kansainvälisen soveltavan kielentutkimuksen kesäkoulun 
”Multilingual literacies in the 21st century” ja oli mukana järjestämässä jatko-opiskelijoille 
tarkoitettua Kielentutkimuksen kevätkoulua ”Kielen rajat”. 
 
Omien opiskelijoittensa lisäksi laitoksen tutkijat ohjasivat muille laitoksille tehtäviä 
opinnäytetöitä ja toimivat lisensiaatintöiden tarkastajina ja väitöskirjojen esitarkastajina ja 
vastaväittäjinä. 
 
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja kehittämishankkeet 
 
Solki on valtakunnallisesti näkyvä ja vaikuttava asiantuntijayksikkö. Näkyvin osuus Solkin 
yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta liittyy kielitaidon arviointitoimintaan ja vahvistuvaan 
asemaan kielikoulutuspolitiikan asiantuntijayksikkönä. Solkin yhteiskunnallista 
vaikuttavuutta on myös keskuksen asiantuntemuksen hyödyntäminen erilaisissa 
valtakunnallisissa ja kansainvälisissä kehittämishankkeissa.  
 
Yleisiin kielitutkintoihin liittyvä toiminta 

- v. 2007 Yleisissä kielitutkinnoissa järjestettiin yhteensä 15 keskitettyä arviointitilaisuutta 
ja yli 10 laatijoiden ohjaus- ja/tai koulutustapaamista, joihin osallistui lähes 300 
henkilöä. Lisäksi koulutettiin uusia arvioijia ja haastattelijoita.  

- Yleisen kielitutkinnon suorittaneita oli 4 772. Erityisesti suomen kielen tutkintojen 
suorittajamäärä jatkoi kasvuaan; vuonna 2007 heitä oli kaikkiaan 3 393. Suomen kielen 
tutkintoja järjestettiin myös Lontoossa ja Düsseldorfissa.  

- Yleisten kielitutkintojen kehittämissuunnitelma, jossa esitetään muutoksia tutkinnon 
rakenteeseen ja testikertojen määrään, esiteltiin helmikuussa 2007 Yleisten 
kielitutkintojen tutkintotoimikunnassa. Muutokset astuvat voimaan, kun Yleisistä 
kielitutkinnoista annetun lain asetusmuutos (1163/2004) hyväksytään.  



- Yleisten kielitutkintojen suomen kielen keskitason testi auditoitiin osana ALTEn 
laadunvarmistusjärjestelmää. 

- Opetushallitus asetti työryhmän Yleisten kielitutkintojen digitalisoinnin suunnittelua 
varten. Työryhmän raportti valmistui vuoden 2007 lopussa. 

- Yleisten kielitutkintojen testiaineistosta koostettavan korpuksen käyttöliittymän testaus 
ja aineiston siirto jatkui vuoden 2007 aikana. Korpus siirretään Yhteiskunnallisten 
tietoaineiden arkistoon (Tampereen yliopisto) vuoden 2008 alussa.  

 
Kielikoulutuspolitiikkaan liittyvä toiminta 

- Toimintavuonna päättyi Solkin koordinoima valtakunnallinen Kielikoulutuspoliittinen 
projekti (KIEPO). Siinä selvitettiin Suomen kielikoulutuspolitiikan perusteita, nykytilaa 
ja tulevaisuuden haasteita varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen ja työelämän 
tarpeisiin.  

- Huhtikuussa julkaistussa loppuraportissa esitettiin suosituksia Suomen kielikoulutuksen 
kehittämiseksi ja nostettiin esille tutkimusperustaisen päätöksenteon tarpeellisuus. 

- Monet intressiryhmät (esim. ÄOL, Suomi toisena kielenä opettajat ry, Sukol, 
Saamelaiskäräjät, Kuurojen liitto) ovat kommentoineet projektin suosituksia ja arvioineet 
omaa toimintaansa niiden pohjalta. Samoin OPM:n rahoitusta ohjaavassa koulutuksen ja 
tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa (2007–2012) on esitetty lukuisia toimenpide-
ehdotuksia kielikoulutuksen kehittämiseksi. Projektin suosituksia on hyödynnetty myös 
kansainvälisesti, esimerkiksi Italian Trentinon maakunnan vieraiden kielten 
opetusohjelman maamerkkeinä.  

- Syyskaudella Solkissa valmisteltiin OPM:lle menevää hanke-ehdotusta, jossa haetaan 
rahoitusta KIEPO-projektin työn jatkamiseksi, tavoitteena valtakunnallisen 
kielikoulutuspolitiikan kehittämis- ja tutkimusyksikön perustaminen Solkiin. 
Rahoituspäätös tehdään kevätkaudella 2008. 

 
Lisäksi Solki on toimintavuonna osallistunut seuraaviin kansallisiin ja kansainvälisiin 
kehittämishankkeisiin: 

• Ilmailuhallinnon uusien, kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) vaatimusten 
mukaisten englannin kielen testien kehittämishanke. Testit on tarkoitettu kaikille 
kansainvälisessä ilmailuliikenteessä toimiville lentäjille ja eräille muille ilmailualan 
työntekijöille. 

• Teknillisen korkeakoulun kielikeskuksen tietokonepohjaisten englannin tasokokeiden 
kehittämisprojekti 

• Kielenopettamisen ja -oppimisen teknologian (Koo-Kit) koulutuskokonaisuudelle 
rakentuvan MOODIn kehittämistä on jatkettu paikallisesti OKL:n ja Kielten laitoksen 
kanssa. MOODIa on myös lähdetty kaupallistamaan yliopiston ulkopuolelle myytäväksi 
tuotteeksi. MOODIn tuotteistamista on tehty Tekesin Tutkimuksesta liiketoiminnaksi 
(TULI) -rahoituksen avulla yhdessä yliopiston innovaatiopalvelujen kanssa. 

• EUROMOBIL-hanke 
Hankkeen toinen vaihe saatettiin loppuun toimintavuonna. Sen tavoitteena oli laajentaa 
ensimmäisessä vaiheessa kehitettyjen englannin-, saksan-, suomen- ja unkarinkielisten 
ohjelmien valikoimaa viidellä uudella kielellä: portugali, puola, ranska, romania ja 
tsekki. Ohjelmien levitys tapahtuu Solkin oppimateriaali-sarjan kautta, ja 
toimintavuonna salasanojen tilaus automatisoitiin. EUROMOBIL-e-materiaalien lataus 
onkin moninkertaistunut: kun vuonna 2006 latauksia oli 275, eri kielten ohjelmia 
ladattiin v. 2007 yhteensä n. 3000 kertaa ja sivustolla vieraili yhteensä n. 22 000 kävijää. 



• Dialang -kielitaidon arviointijärjestelmän ylläpito ja sen jatkokehittelyn suunnittelu. 
Kehittämishanke toteutetaan yhdessä muiden Dialang EEIG:n jäsenten kanssa. 
Järjestelmän www-sivustolla vieraili v. 2007 n. 170 000 kävijää. 

 
Solki vaikuttaa yhteiskunnallisesti myös julkaisutoimintansa avulla. Keskuksen julkaisuja 
myytiin toimintavuonna 1950 kappaletta. 
 
Yhteiskunnallista vaikuttamista on myös Solkin tutkijoiden osallistuminen valtakunnallisten 
asiantuntijaelinten ja työryhmien toimintaan. Toimintavuonna edustaja tai edustajia oli mm. 
seuraavissa toimielimissä ja yhteisöissä:  

• Yleisten kielitutkintojen tutkintotoimikunta  
• LANGNET-tutkijakoulu  
• Ylioppilastutkintolautakunta 
• Kieliteknologian tutkijakoulu KIT 
• Valtakunnallisen Kieliteknologia-verkoston johtoryhmä 
• CSC:n korpushankkeen johtoryhmä  
• valtakunnallinen Virtuaalikielikeskushanke 
• AFinLAn hallitus 
• Mediakasvatuksen seuran hallitus 
• Aikakauskirja Virittäjän toimitusneuvosto 
• Puhe ja Kieli –aikakauskirjan toimitus 
• Mikkelin kesäyliopisto  
 

 
Kansainvälinen toiminta 
 
Solkin toiminta on monin tavoin verkottunutta kansainvälisesti, kuten jo tutkimuksen ja 
kehittämishakkeiden esittelystä tulee hyvin esiin.  
 
Solki järjesti 2007 yhteistyössä Kielten laitoksen ja Kielikeskuksen kanssa 25. kansainvälisen 
soveltavan kielentutkimuksen kesäkoulun ”Multilingual literacies in the 21st century”. 
Kesäkoulussa tarkasteltiin sitä, millaisia taitoja monikulttuuristuva ja monikielinen yhteiskunta 
edellyttää yksilöiltä ja yhteisöiltä ja missä määrin koulu instituutiona kykenee vastaamaan 
näihin haasteisiin. Kesäkoulun pääpuhujat olivat Isosta-Britanniasta (Marilyn Martin-Jones ja 
Adrian Blackledge), Australiasta (Allan Luke) ja Brasiliasta (Fernanda Coelho Liberali). 
Kesäkouluun osallistui 100 tutkijaa ja opettajaa 15 maasta.  
 
Kansainvälinen asiantuntija- ja arviointitoiminta 

- Euroopan komission European Indicator of Language Competence -hankkeen 
hakuprosessin konsultointi ja hakemusten arviointi. 

- Latvian kansalaisuutta varten tarvittavien kielitestien auditointi ALTE–järjestön 
(Association of Language Testers in Europe) toimeksiannosta. 

- Osallistuminen OECD/CERI:n New Millenium Learners -tutkimushankkeen 
kansainväliseen asiantuntijakokoukseen Etelä-Koreassa (Chejun yliopisto). 

- Osallistuminen Eurocall Virtual Strand -hankkeeseen, jossa kehitetään perinteisen 
konferenssin rinnalle virtuaalista kahdensuuntaista laajennusta. 2007 kokeilussa oli 200 
osallistujaa. 

 



Solkilla on edustaja tai edustajia mm. seuraavissa kansainvälisissä yhteistyöelimissä ja 
hankkeissa:  

• Dialang EEIG (European Economic Interest Group)  
• ALTE (Association of Language Testers in Europe) 
• EALTA (European Association for Language Testing and Assessment) 
• Thematic Network in the Area of Language III (EU)  
• Nordic Network for Literacy Research 
• EuroCall (Executive Comittee ja kansallinen verkosto) 
• AILA Research Network: CLIL and immersion classrooms – applied linguistic 

perspectives 
 

Solkilla on edustajia seuraavien kansainvälisten tieteellisten lehtien toimituskunnassa: 
- ReCALL 
- Occasional Papers in Applied Linguistics 

 
Solkin tutkijat toimivat 2007 arvioijina seuraavissa kansainvälisissä lehdissä: 

- Language Assessment Quarterly 
- Canadian Modern Language Review 
- TOEFL proposals and research reports (Educational Testing Service) 
- Functions of Language 
- Occasional Papers in Applied Linguistics 
- Journal of Teaching Education 
- Nordic Journal of Digital Literacy 

 
 
Laitoksen sisäinen toimivuus  
 
Toimintavuonna Solkissa jatkettiin laitoksen toiminnan kehittämistyötä ja edistettiin 
laatukäsikirjatyötä. Erilaiset työryhmät työskentelivät aktiivisesti ja esittelivät työnsä tuloksia 
koko henkilökunnalle. Lyhyempien palaverien lisäksi järjestettiin yksi kehittämispäivä. 
Henkilökunta on osallistunut aktiivisesti yliopiston tarjoamiin koulutustilaisuuksiin. 
 
Palkkausjärjestelmään liittyvät, työtehtävistä suoriutumista kartoittavat VPJ-keskustelut käytiin 
keväällä 2007. 
  
Toimintavuonna Solkissa tapahtui muutoksia henkilökunnassa. Professori Minna-Riitta Luukan 
kausi laitoksen johtajana ja professorina päättyi heinäkuussa 2007 hänen siirryttyään 
professoriksi Kielten laitokseen. Keskuksen mvs. professorina ja johtajana on elokuusta 2007 
alkaen toiminut Tarja Nikula. Soveltavan kielentutkimuksen professuurin täyttöprosessi oli 
käynnissä syksyn ajan, jolloin viran hoitajana toimi Sabine Ylönen. Solkin ma. professorina 
toiminut Riikka Alanen siirtyi syyskuussa OKL:n lehtorin virkaan. Toimistosihteeri Sari 
Särkioja puolestaan siirtyi lokakuussa Hallintoviraston palvelukseen. 
  
Solkin henkilökunta osallistui aktiivisesti myös Jyväskylän yliopiston kehittämiseen lukuisissa 
toimielimissä ja hankkeissa. 

 
 
 
 
 



LIITE 
 
Rahoitusta saaneet tutkimushankkeet 
 
ToLP – Towards Future Literacy Pedagogies 
Suomen Akatemian rahoittama hanke (2006-2009). Vastuullinen vetäjä professori Minna-Riitta 
Luukka 
 
Cefling-hanke – Linguistic basis of the Common European Framework for L2 English and 
L2 Finnish 
 
Suomen Akatemian rahoittama Kielten laitoksen ja Solkin yhteishanke (2007–2009). 
Vastuullinen vetäjä professori Maisa Martin. 
 
Pohjoinen monikielisyys: kielellisen monimuotoisuuden diskurssit, käytänteet ja kokemukset 
Pohjoiskalotissa  
 
Kielten laitoksen koordinoima, Suomen Akatemian rahoittama hanke (2007-2010), jossa 
mukana Solkin edustaja. Vastuullinen vetäjä professori Sari Pietikäinen 
 
  
 
Laitoksen vuonna 2007 järjestämät kongressit ja tieteelliset päivät sekä 
kotimaiset ja ulkomaiset järjestäjäkumppanit 
 
 
25. Soveltavan kielentutkimuksen kesäkoulu Multilingual literacies in the 21st century 4.-
7.6.2007 
 
Kesäkoulun pääpuhujat olivat Marilyn Martin-Jones ja Adrian Blackledge (University of 
Birmingham), Allan Luke (Queensland University of Technology) ja Fernanda Coelho Liberali 
(Pontifical Catholic University of São Paolo). Kesäkouluun osallistui 100 tutkijaa ja opettajaa 
15 maasta. Järjestelytoimikuntaan osallistui Solkin lisäksi Kielen laitos. 
 
 
Kielikoulutuksen valtakunnallinen seminaari 25.1 2007, Helsingin säätytalo 
 
Solki järjesti toisen valtakunnallisen seminaarin, jossa tarkasteltiin Suomen kielikoulutuksen 
nykytilaa ja tulevaisuuden haasteita sekä esitettiin KIEPO-projektin näkemyksiä 
kielikoulutuksen kehittämiseksi. Seminaariin osallistui 180 kielikoulutuksen asiantuntijaa.  
 


