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Tavoite 
Soveltavan kielentutkimuksen keskus (Solki) on valtakunnallisesti johtava ja 
kansainvälisesti vaikuttava tutkimuskeskus ja vetovoimainen jatkokouluttaja soveltavan 
kielentutkimuksen alueella. Tärkeänä tavoitteena on tutkimusperustainen 
yhteiskunnallinen vaikuttavuus kielikoulutuksen alalla Suomessa ja kansainvälisesti. 
 
Toimintaympäristö 
Solkin toimintaympäristön muodostaa monimuotoistuva yhteiskunta, erityisesti sen 
monikielistymisen ja -kulttuuristumisen, teknologisoitumisen ja globalisaation 
vaikutukset kielikoulutuksen kysymyksiin. Lähtökohtaisesti monitieteisessä 
tutkimuksessa hyödynnetään mm. sosiolingvistisiä, kielitieteellisiä, kasvatustieteellisiä ja 
yhteiskuntatieteellisiä ajatustapoja ja menetelmiä. Toiminta on paikallisesti, kansallisesti 
ja kansainvälisesti verkostoitunutta, sisältäen yhteistyötä tutkijoiden, päätöksentekijöiden, 
opettajien ja muiden kielikoulutuksen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. 
 
Arvot 
Solkin toiminta perustuu avoimuuteen, toisten arvostamiseen, hyvinvoinnin edistämiseen 
ja erilaisuuden kunnioittamiseen ja hyödyntämiseen. Toiminnassa keskeistä on 
korkeatasoisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen dialoginen yhteys. 
Tutkimus on eettisesti kestävää ja oikeudenmukaista ja sitoutuu ajantasaisten kieli- ja 
kielitaitokäsitysten edistämiseen. 
 
Tehtävä 
Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tehtävänä on tuottaa kansainvälisesti 
korkeatasoista tutkimusta ja tutkijakoulutusta painoaloillaan ja toimia 
asiantuntijaorganisaationa soveltavan kielentutkimuksen alueella. Solki vastaa 
Jyväskylän yliopistolle osoitetusta valtakunnallisesta soveltavan kielentutkimuksen 
erityistehtävästä. Solki tutkii, kehittää ja toteuttaa valtakunnallista kielitaidon 
arviointijärjestelmää (Yleiset kielitutkinnot) ja koordinoi kansallista 
kielikoulutuspolitiikan tutkimus- ja kehittämisverkostoa. 
 
Profiili 
Soveltava kielentutkimus on Jyväskylän yliopiston "kielet, kulttuuri ja yhteiskunnalliset 
muutosprosessit" -painoalan kansainvälistä kärkeä. Solki on erikoistunut tarkastelemaan 
kielikoulutuksen tavoitteita, käytänteitä ja päätöksenteon prosesseja. Lisäksi sitä profiloi 
näkyvä asema valtakunnallisena asiantuntijayksikkönä, verkottunut toimintatapa, näkyvä 
ja tuloksekas jatkokoulutus sekä tutkimuksen ja käytännön tiivis yhteys. Solkin 
tutkimusprofiili tukee Jyväskylän yliopiston strategisia tavoitteita yliopistona, jossa 
panostetaan nykyaikaiseen, yhteiskunnallisesti relevanttiin kielen ja kielen oppimisen ja 
opetuksen tutkimukseen. 
 
  



Painoalat 
Tutkimuksen painoaloja ovat kielitaidon arviointi, kielen oppimisen ja opettamisen 
käytänteet sekä kielikoulutuspolitiikka. Painoaloja yhdistää käsitys kielestä sosiaalisena 
ja vuorovaikutuksellisena, identiteettejä ja kulttuuria rakentavana ilmiönä ja käsitys 
kielitaidosta dynaamisena ja kontekstisidonnaisena ilmiönä, jonka oppimiseen ja 
arviointiin liittyviä kysymyksiä tarkastellaan monitieteisesti. 
Kielikoulutusta tutkitaan moniulotteisesti ja eri näkökulmista painoalat toisiinsa 
lomittuen (ks. Kuva 1).  

 
Kuva 1. Kielikoulutustutkimuksen osa-alojen limittäisyys 

  
TUTKIMUS 
Solki on täsmentänyt ja rajannut tutkimusaluettaan ja tutkimusstrategiaa päivitetään 
vuosittain. 
 
Tavoitteet:  

 Solkin tutkimuksessa säilytetään kansallinen asema ja tähdätään kansainväliselle 
huipulle. 

 Tutkimustulokset julkaistaan vaikuttavuudeltaan tunnustetuilla foorumeilla. 
 Tutkimusinfrastruktuureja kehitetään ja systematisoidaan. 

 
Toimenpiteet: 
Tutkimuksen korkeatasoisuutta edistetään määrätietoisella strategialla. Laadukkaaseen 
tutkimustoimintaan panostetaan mm. painoaloille kohdistuvilla tutkimushankkeilla. 
Samalla edistetään korkeatasoisen tutkimuksen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan 
kehittämistyön dialogia. Painoaloja vahvistetaan myös verkostoitumalla paikallisesti, 
kansallisesti ja kansainvälisesti. Tutkijoiden osallistumista kansainvälisiin 
tutkimusverkostoihin tuetaan ja kansallista ja paikallista verkostoitumista kehitetään 
edelleen. 
Julkaisustrategiassa huomioidaan Solkin rooli valtakunnallisena, kansainvälisesti 
verkostoituneena tutkimuskeskuksena, jolle on tärkeää kotimaisen ja kansainvälisen 
tieteellisen julkaisemisen tasapaino. 



Keskus edistää tutkimuksen infrastruktuurin kehittämistä panostamalla 
yhteistyöhön yliopistossa, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä lisäämällä 
resurssien puitteissa tutkimusta avustavaa toimintaa. 
 
JATKOKOULUTUS 
Soveltava kielentutkimus on luonteeltaan monitieteistä ja laajasti kielten oppimiseen, 
opettamiseen ja kielikoulutukseen liittyviä kysymyksiä tarkastelevaa. Tämä heijastuu 
myös jatkotutkinnoissa, joiden aihealueet vaihtelevat koulutuspoliittisista makrotason 
ilmiöistä yksittäisten kielen oppimisen, opettamisen ja arvioinnin kannalta 
merkityksellisten piirteiden lähitarkasteluun. Jatkokoulutusta yhdistää tavoite 
yhteiskunnallisesti relevanttiin tutkimukseen keskuksen painoaloilla. 
 
Tavoitteet: 

 Jatkokoulutus on tieteellisesti korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti relevanttia. 
 Lahjakkaita ja motivoituneita jatko-opiskelijoita rekrytoidaan strategiassa 

määritellyille painoalueille. 
 Jatkokoulutuksen käytänteitä kehitetään ja tehostetaan. 

 
Toimenpiteet: 
Yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimuksen ja kehittämisen dialogia tuetaan myös 
jatkokoulutuksessa. Ohjaajapoolin toimintaa kehitetään mm. opiskelijarekrytoinnin 
jäntevöittämiseksi ja turvaamaan ohjausresurssien ja opiskelijoiden aiheiden kohtaaminen. 
Jatkokoulutuksen käytänteitä kehitetään ja systematisoidaan yliopiston ja tiedekunnan 
linjausten mukaisesti (mm. ohjausasiakirjat, seurantaryhmät, tohtorikoulutettavien 
rahoitus). Kehitetään  jatko-opinnoista tiedottamista. Luodaan joustavia opiskelumuotoja 
ja ohjauskäytänteitä huomioiden myös mahdollisuudet monimuoto- ja 
etäopiskeluun. Sivutoimisten tohtorikoulutettavien tutkimusvapaita tuetaan apurahoin. 
Jatkokoulutusta kehitetään yhdessä kielikampustoimijoiden kanssa. 
 
YHTEISKUNNALLINEN VUOROVAIKUTUS 
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on läpäisevänä periaatteena Solkin kaikessa toiminnassa: 
ydinajatuksena on tuottaa ympäröivän yhteiskunnan tarpeista nousevaa ja niitä 
ennakoivaa tutkimusta, jonka tuloksilla voidaan pureutua yhteiskunnallisesti merkittäviin 
ilmiöihin ja haasteisiin ja auttaa ratkaisemaan niitä. Solkin tutkimustoiminta puhuttelee 
suorimmin alan opettajia, oppilaitoksia ja päätöksentekijöitä. 
 
Tavoitteet: 

 Solki on valtakunnallisesti merkittävä toimija kielikoulutuksen alueella ja 
monipuolisesti verkostoitunut paikallisten, alueellisten, valtakunnallisten ja 
kansainvälisten toimijoiden kanssa. 

 Tutkimustietoa tuotetaan kielikoulutusta koskevan yhteiskunnallisen 
päätöksenteon pohjaksi. 

 Osallistutaan aktiivisesti kieliä ja kielikoulutusta koskevaan yhteiskunnalliseen 
keskusteluun. 

 
  



Toimenpiteet:  
Jatketaan korkeatasoista tutkimusta yhteiskunnallisesti relevanteilla alueilla. Vastataan 
valtakunnallisista soveltavan kielentutkimuksen alan erityistehtävistä ja toimitaan muissa 
kielikoulutusta koskevissa asiantuntijatehtävissä. Kehitetään edelleen uudenlaisia 
verkostoitumis- ja toimintamalleja sidosryhmätyöskentelyyn. Haetaan aktiivisesti ja 
ennakkoluulottomasti uudenlaisia väyliä näkyvyyden edistämiseen ja vaikuttamiseen. 
Järjestetään seminaareja, konferensseja ja koulutustapahtumia yhteiskunnallisesti 
kiinnostavista teemoista sekä pidetään yllä tiedettä popularisoivaa julkaisemista. 
 
TOIMINTAEDELLYTYKSET 
Hyvinvoiva, motivoinut ja asiantunteva henkilöstö ja toiminnan mielekäs resursointi ovat 
keskeiset tutkimuslaitoksen toimintaedellytykset. Solkille on tyypillistä verkostoitunut 
toimintatapa, joka paitsi mahdollistaa toiminnan kytkeytymisen tutkimuksellisesti ja 
yhteiskunnallisesti relevantteihin tahoihin, myös asettaa haasteensa henkilöstön 
työnkuvan ja jaksamisen näkökulmasta. 
 
Tavoitteet 

 Tuetaan henkilöstön asiantuntijuuden kehittymistä. 
 Ylläpidetään avointa tiedonkulkua ja vuorovaikutteista työskentelykulttuuria. 
 Panostetaan ulkopuolisen rahoituksen hankintaan ja rekrytoidaan asiantuntevaa 

henkilöstöä ja lahjakkaita jatko-opiskelijoita strategian painoaloille. 
 
Toimenpiteet 
Työsuunnitelmat kytketään eksplisiittisemmin strategiassa määriteltyihin tavoitteisiin 
ottaen erityisesti huomioon henkilöstön kouluttautuminen ja mahdollisuudet 
vaihteleviin työtehtäviin. Kehitetään toimintakulttuuria, joka tukee eri 
tutkimushankkeiden ja tutkijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonkulun esteettömyyttä. 
Tutkimushankkeita tarkastellaan kokonaisuutena ja panostetaan jatkorahoituksen 
suunnitelmalliseen edistämiseen. Otetaan käyttöön yliopiston YVV-barometrin mittaristo 
toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi. 
 
STRATEGIAN TOTEUTUMISEN SEURANTA 
Strategian toteutumisen arvioinnissa keskeisiä työvälineitä ovat vuosittaiset 
toimintasuunnitelmat ja -kertomukset sekä työsuunnitelmat. Palautetta toiminnasta 
saadaan erilaisten tilastollisten ja laadullisten mittareiden kautta, joita ovat esim. Tutka-
järjestelmä, YVV-barometri, tutkimuksen laadun arviointi ja erilaiset auditoinnit sekä 
sidosryhmäpalautteet. Henkilöstön näkökulmaa strategian toteutumiseen seurataan 
erityisesti työhyvinvointibarometrin, kehityskeskustelujen ja säännöllisesti järjestettävien 
laitoskokousten avulla. Kokonaisvastuu strategian toteutumisesta on laitosjohdolla 
tukenaan erilaiset työryhmät (erityisesti johtoryhmä ja ohjaajapooli). 
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