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Tavoitteena monikielinen Suomi ja toimiva kielikoulutus 
 
Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa käynnistyi joulukuussa 2005 
valtakunnallinen projekti (KIEPO), johon osallistui yli 20 alan asiantuntijaa. Projekti on 
selvittänyt Suomen kielikoulutuspolitiikan perusteita, nykytilaa ja tulevaisuuden haasteita. 
Projektin tavoitteena on ollut edistää Suomen monikielisyyttä elinikäisen oppimisen 
näkökulmasta. Kielikoulutuspoliittinen projekti esittää näkemyksensä Suomen kielikoulutuksen 
kehittämiseksi 26.4.2007 Helsingissä Tieteiden talolla kello 10–12. Keskeiset suositukset 
julkistetaan myös projektin verkkosivuilla: http://www.jyu.fi/kiepo. 
 
Suomen kielikoulutus on kolmenkymmenen viime vuoden aikana kehittynyt huomattavasti: 
kielikoulutukseen panostetaan kaikilla koulutusasteilla, kielenopetuksen alkua on varhennettu, 
kielenopetuksen metodit ovat kehittyneet ja monipuolistuneet, kotimaisten kielten 
kielikylpyopetusta ja vieraalla kielellä opettamista on kehitetty ja kielitaidon arviointitietämys on 
lisääntynyt. Suomea pidetäänkin yhtenä kielikoulutuksen kehittämisen kärkimaista. Tästä 
huolimatta kielikoulutusjärjestelmässä on selviä puutteita.  
 

• Kielikoulutuksen jatkumo ei toteudu varhaiskasvatuksesta työelämään.  
• Äidinkielen ja vieraiden kielten opetus eivät ole riittävästi yhteydessä toisiinsa.  
• Kielitaitovaranto on vaarassa supistua, sillä kielivalinnat ovat yksipuolistuneet kaikilla 
koulutusasteilla.  

• Toisen kotimaisen kielen (ruotsin) oppimistulokset ovat heikkoja.  
• Äidinkielen taidoissa – erityisesti kirjoittamistaidoissa – on selviä puutteita. 
• Suomi toisena kielenä -opetuksen ja maahanmuuttajien oman äidinkielen opetuksen asema ei ole 
vakiintunut.  

• Kielikoulutuksen yhdenvertaisuus ja alueellinen tasa-arvo eivät toteudu.  
• Kielikoulutuksen resursseja ei hyödynnetä kyllin tehokkaasti.  
• Monimediaisia ja joustavia opiskelumuotoja ei hyödynnetä riittävästi.  
• Opettajien ja muiden kieliasiantuntijoiden koulutus ei riittävästi vastaa tulevaisuuden haasteisiin.  
• Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin tutkimukseen ei panosteta riittävästi eikä uusinta 
tutkimustietoa hyödynnetä systemaattisesti.  

• Kielikoulutuspoliittinen suunnittelu ja päätöksenteko on pirstaleista ja näköalatonta. 
 
Koulutuksen jatkuvuus ja elinikäinen oppiminen 
 
Keskeinen ratkaistava ongelma on se, mikä on kunkin koulutusasteen perustavoite ja tehtävä 
yksilön monikielisyyden kehittämisessä. Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja 
perusopetuksessa tulisi saada luotua mahdollisimman hyvä pohja myöhemmälle 
kielenopetukselle ja elinikäiselle kielenoppimiselle.  Eri koulutusasteiden ja eri kielten, mukaan 
lukien äidinkielen, opetussuunnitelmien tulisi tukea toisiaan ja rakentua jatkumoksi nykyistä 
paremmin. Koulutusasteelta toiselle siirryttäessä tulisi siis ottaa huomioon aikaisempi 
kielikasvatus ja kielikoulutus. Opetussuunnitelmien uudistaminen ei kuitenkaan yksin takaa 
kielikoulutuksen jatkuvuutta ja elinikäistä oppimista, vaan työtä tarvitaan kaikilla osa-alueilla 
opettajankoulutuksesta opetuksen käytänteisiin ja oppimistulosten arviointiin.  



Äidinkieltä ja vieraita kieliä opitaan koko elämän ajan. Kielikoulutuksen suunnittelun 
tehtävänä onkin pitää huoli siitä, että aikuisopiskelijoille tarjotaan kielikoulutusta, joka vastaa 
esimerkiksi työelämän tarpeita. Kielitaito on olennainen osa ihmisen ammattitaitoa. Sekä 
työnantajat että työntekijät on saatava tiedostumaan monipuolisen kielitaidon merkityksestä myös 
muilla kuin sellaisilla aloilla, joilla kielitaidon merkitys perinteisesti on tunnustettu. Monipuoliset 
vieraiden kielten mutta myös äidinkielen taidot painottuvat entistä enemmän lähes kaikilla 
työelämän aloilla. Tämä ei kuitenkaan näy ammatillisen toisen asteen tutkinnoissa tai 
korkeakoulututkinnoissa, joissa kieliopintojen osuus ja painoarvo on varsin vaatimaton. Tällä 
hetkellä valtaosa kieltenopetuksen resursseista käytetään kotimaisten kielten ja englannin 
opetukseen, joten mahdollisuudet monipuolisen ja kysyntään nähden riittävän kielivalikoiman 
tarjoamiseen ovat heikot. Kaventuneet kielivalinnat ovat myös perusasteen ja lukion ongelma. 
 
Kohti toimivaa monikielisyyttä 
 
Kielikoulutukseen ja sen uudistamiseen liittyy runsaasti ideologioita ja asenteita. Kielet herättävät 
myös monenlaisia mielikuvia ja eturistiriitoja. Esimerkiksi perusopetuksen ja toisen asteen 
kieliohjelmia pohdittaessa halutaan kehittää malleja, joissa kielivalinnat pohjautuisivat 
vapaaehtoisuuteen. Niiden pohjana on näkemys vapaaehtoisuuden ja valinnaisuuden 
vaikutuksesta motivaatioon ja oppimisen parantumiseen. Toisaalta jo nyt näkyy selvästi, että 
tämä johtaa useissa kunnissa kielivalintojen supistumiseen ja entistä vaikeampaan suunnittelu- ja 
ennakointityöhön (esim. kielivalintojen keskittämiseen tiettyihin kouluihin ja jatkuvuuden 
varmistaminen asteelta toiselle). Lisäksi arvot, tavoitteet ja toimenpiteet ovat usein ristiriidassa 
keskenään: Laajan kielivalikoiman tarjoaminen on tärkeää, mutta samalla on ymmärrettävä sekä 
taloudellisten että yksilöllisten resurssien rajallisuus. Kansalliskielten osaaminen on niin ikään 
tärkeää, mutta toisaalta mielletään myös, että ruotsin kielen (ja finskan) opiskelu vie tilaa 
valinnaisten vieraiden kielten opiskelulta. Englannin kielen valta-asemaa kielikoulutuksessa 
pidetään ongelmallisena, mutta toisaalta tiedetään, että englannin osaaminen on olennaista yhä 
useammalle niin työssä kuin vapaa-ajallakin.  
 Nykyinen kieliohjelma antaa periaatteessa mahdollisuudet monipuoliseen 
kielivalikoimaan, mutta käytännössä monipuolisuus ei toteudu ja käytänteet ovat selvästi 
johtaneet kielten opiskelun yksipuolistumiseen. KIEPO-projekti on laatinut viisi erilaista 
kieliohjelmavaihtoehtoa, joissa painotetaan kielenoppimisen varhaista aloittamista ja 
monikielisyyttä. Kieliohjelmavaihtoehdoissa on arvioitu myös niiden vahvuuksia ja heikkouksia 
sekä niiden vaikutuksia koulutusasteelta toiselle sekä työelämään. Jotta vahvuudet, heikkoudet ja 
vaikutukset saataisiin täsmennettyä, vaihtoehtoja tulisi pilotoida.  
 Arvioinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen on erityisen tärkeää. Projekti suosittaa, 
että Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteistä eurooppalaista viitekehystä 
hyödynnetään mahdollisimman laajasti. Myös suullisen kielitaidon asemaa opetuksessa ja 
arvioinnissa tulisi vahvistaa sekä kansallisia tutkintoja ajanmukaistaa suhteessa 
opetussuunnitelmiin ja Eurooppalaiseen viitekehykseen. 
 
Maahanmuuttajien kielikoulutus 
 
Suomen kielikoulutuspolitiikan linjauksiin vaikuttaa myös maan monikulttuuristuminen 
maahanmuuton myötä. Kuluneina vuosikymmeninä maahanmuuttajien kielikoulutusta on 
kehitetty määrätietoisesti. Suomen (tai ruotsin) oppiminen on ensiarvoisen tärkeää 



maahanmuuttajalle: kouluttautuminen ja työllistyminen ilman riittävää suomen tai ruotsin kielen 
taitoa on osoittautunut mahdottomaksi. Kotoutumisen onnistumisen kannalta on olennaista, että 
koulutuspolku rakentuu elinikäisen oppimisen ja koulutuksen jatkuvuuden periaatteelle. Tärkeää 
on myös, että järjestelyt ovat joustavia ja että ne takaavat yhdenvertaisuuden koulutuksen 
saavutettavuudessa. Suomi toisena kielenä -opetuksen asema mm. perusopetuksessa tulisi 
määritellä uudelleen ja tukea sen opiskelua vaikuttamalla sekä ryhmäkokojen määrittelyyn että 
asenteisiin. Niin ikään oman äidinkielen tavoitteellinen kehittäminen tulisi mahdollistaa ja sen 
asemaa opetussuunnitelmissa vankentaa. 
 
Ongelmana päätöksenteon sirpaleisuus 
 
Kielenoppimisen ja -opetuksen tutkimus on kehittynyt voimakkaasti 1970-luvulta lähtien, joten 
kielikoulutusta voi suunnitella myös tutkimustiedon pohjalta. Toistaiseksi sitä kuitenkin 
hyödynnetään varsin vähän. Tärkeitä tulevaisuuden haasteita onkin kielikoulutuspolitiikan 
ja -suunnittelun sekä tutkimustoiminnan välisten kytkentöjen tiivistäminen.  

Kielikoulutuksen suunnittelu ja päätöksenteko on hyvin sirpaleista, sillä ratkaisuja tehdään 
useassa paikassa ja eri tasoilla. Myös vastuu päätöksistä ja suunnitelmien toteutuksesta jakaantuu 
usealle taholle. Lisäksi monet muutokset ketjuuntuvat: muutos yhdessä kohdassa johtaa 
väistämättä muutoksiin ketjun seuraavissa kohdissa. Kun järjestelmän yksittäisistä osista tehdään 
erillisiä päätöksiä, ei päätösten vaikutuksia koko järjestelmän kannalta aina oteta riittävästi 
huomioon. Tämä on ongelmallista erityisesti kielikoulutuksen jatkuvuuden kannalta. Ilman 
valtakunnallista koordinointia ja kehittämistyön vetovastuun keskittämistä Suomi ei selviä niistä 
haasteista, joita nyky-yhteiskunta kielikoulutuksen kehittämiselle asettaa. Alueellisten ja 
kuntakohtaisten ratkaisujen toteuttamista koordinointi ei kuitenkaan estä. 

Kielikoulutusta suunnitellaan nykyisin tavallisesti kieli kerrallaan ja lyhytjänteisesti, 
muutaman vuoden perspektiivillä. Kielikoulutusta tulisi kuitenkin tarkastella taitopohjaisesti ja 
siten, että siinä mahdollistetaan elinikäinen oppiminen. Suunnittelussa pitäisi olla myös 
näkemystä siitä, millaisia kielitaitotarpeita maassamme edellytetään vuosikymmenien päästä.  
 
 
Lisätietoja projektista antavat: 
Projektin johtaja, professori Minna-Riitta Luukka, puh (014) 260 3522, luukka@campus.jyu.fi 
 
Projektin sihteeri, erikoistutkija Sari Pöyhönen, puh (014) 260 3535, sari.poyhonen@campus.jyu.fi 
 
Kiepo-projektin raportit: 
Loppuraportin tiivistelmä: Luukka, M.-R. & S. Pöyhönen 2007. Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. 
Kielikoulutuspoliittisen projektin keskeiset suositukset. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus. 
55 s. 
 
Loppuraportti: Pöyhönen, S. & M.-R. Luukka (toim.) 2007. Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. 
Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus. 529 s. 
 
Tilaukset: puh. (014) 260 3520, fax (014) 260 3521, sähköposti: solki-info@jyu.fi 


