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Asiantuntijalausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 9.10.2006 
 
Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko eduskunnalle  
(VNS 4/2006 vp.) 
 
Suomen kielen opetus maahanmuuttajille 
 
Tarkastelen Valtionneuvoston koulutuspoliittista selontekoa maahanmuuttajien 
suomen kielen (S2) opetuksen näkökulmasta. Selonteossa esitetään useita 
maahanmuuttajien kielikoulutukseen liittyviä kannanottoja ja toimenpide-
ehdotuksia, joista välittyy tietoisuus kielikoulutuksen haasteista ja tarpeista sekä 
puutteiden mahdollisista seurauksista.  
 
Vaikka näyttää olevan selvää, että tutkimusten, selvitysten ja arkikokemusten 
mukaan maahanmuuttajan suomen tai ruotsin kielen taito on erittäin merkittävä 
tekijä työllistymisessä ja kouluttautumisessa, kielitaidon kehittämiseen ei tunnuta 
satsattavan riittävästi tai kohdennetusti. Kuten koulutuspoliittisesta selonteostakin 
käy ilmi, alueelliset erot, jopa kuntatasolla, ovat suuria ja ne näyttäisivät olevan sitä 
kaikilla kouluasteilla. Kaikkialla ei ole mahdollista saada pätevää suomi toisena 
kielenä -opetusta, koska resursseja ei ole, niitä ei ymmärretä käyttää tai ne ohjataan 
tietoisesti toisaalle. Kielitaidon kehittymiseen vaikuttavat toki monet muutkin tekijät 
kuin opetuksen laatu ja määrä, kuten opiskelijan motivaatio, kontaktien määrä 
ympäröivään yhteisöön, aikaisemmat opiskelukokemukset, oppimistaidot ja kodin 
tuki.  
 
Kun puhutaan kielitaidon oppimisesta, muodollisen opetuksen merkitystä ei voi 
väheksyä, mutta tärkeä merkityksensä on myös kielenoppijan mahdollisuudella 
päästä osalliseksi yhteisönsä sosiaalisiin käytänteisiin eli käyttämään kieltä erilaisissa 
jokapäiväisen elämän tilanteissa. Äidinkielen taitokin opitaan osallistumalla erilaisiin 
kirjallisiin ja suullisiin viestintätilanteisiin, ja taidon oppiminen on elinikäinen 
prosessi. Ihanteellisessa tapauksessa muodollinen opetus tukee kielenkäyttöä arki- ja 
työelämässä sekä rohkaisee kielenkäyttöön ja opettaa maahanmuuttajalle metataitoja 
riippumatta hänen lähtötasostaan. Suomen kielen opetuksen pedagogisella laadulla 
on siis paljon merkitystä. Itse opetuksesta ei välttämättä seuraa oppimista, joskin on 
myös otettava huomioon oppijoiden valtavatkin yksilölliset erot ja siten opetuksen 
haasteet.  
 
Opetuksen laatu lienee kysymyksenä hieman arka ja toisaalta myös ennen aikainen 
siihen nähden, että kyseessä on varsin uusi opetusala nykyisessä laajuudessaan. 
Monet opettajat täydennyskouluttavat itseään ahkerasti ja tekevät suomi toisena 
kielenä -opintoja töiden ohessa. Äidinkielen opettajan pätevyyshän ei riittävästi tue 
suomen kielen opetusta toisena tai vieraana kielenä. Äidinkieli ja suomi toisena 
kielenä -oppiaine ovat erillisiä aloja, joten kelpoisuusehdot opettamisen osalta pitäisi 
eksplikoida nykyistä selkeämmin. Väheksymättä alan opettajien ammattitaitoa 
opetuksen laadusta pitäisi keskustella enemmän ja avoimemmin, sitä pitäisi seurata 
systemaattisemmin ja alan opettajille tulisi tarjota heidän tarvitsemaansa tukea.  
 
Perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa suomi toisena kielenä –opetuksen 
haasteena on oppia kieltä sekä kielenä että opiskelun välineenä, koska opiskelu ei ole 
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mahdollista ilman riittävää kielitaitoa. Tällöin S2-opettajan harteille voi jäädä myös 
opiskelustrategioiden (esim. eri oppiaineiden käsitteiden ja sanaston hallinta, 
oppimisen raportointi kirjallisesti ja suullisesti) opettaminen, mihin kaikkeen 
nykyiset tuntimäärät ovat kohtuuttoman alhaisia. Jos suomen tai ruotsin kielen 
oppimiseen ohjatut resurssit ovat liian alhaiset opintojen alkuvaiheessa, vääristyneen 
minäkuvan, heikon itsetunnon ja omaksumatta jääneiden sisältöjen paikkaaminen 
myöhemmin voi olla vaikeaa.    
 
S2-opiskelijalle kaikilla kouluasteilla ovat kielenopettajia myös muiden aineiden 
opettajat ja siksi heitä pitäisi kouluttaa tulemaan tietoiseksi tehtävästään ja siitä, 
mitkä mahdollista oppimisongelmista ovat kielellisiä ja mitkä jostakin muusta 
johtuvia. Usein pintasujuva kommunikointi, hyvä mekaaninen lukemistaito tai 
syntyperäiseltä kuulostava puhe tulkitaan erheellisesti riittäväksi kielitaidoksi 
oppimisen kannalta. S2-opettajan ja muiden aineiden opettajien yhteistyö ja aineiden 
mahdollinen integrointi joiltakin osin olisi erityisen tärkeää, koska se tukisi sekä 
kielen että sisältöjen oppimista.  
 
Maahanmuuttajalapsen tai -nuoren maahantuloikä vaikuttaa osaltaan siihen, mitä 
suomen kielen oppimisen haasteet ovat. Esimerkiksi ammatillisiin opintoihin 
osallistuvilla maahanmuuttajilla, jotka ovat tulleet Suomeen yläkouluikäisinä ja joilla 
ei ole samaa oppimishistoriaa kuin suomalaisen perusopetuksen saaneilla, on kielen 
lisäksi monia muita oppimishaasteita. Vaikka alakohtainen erikoistuminen rajaa 
jonkin verran esimerkiksi keskeisten käsitteiden ja myös toiminnallisemmilla aloilla 
kirjallisen tekemisen määrää verrattuna esimerkiksi yleissivistävään lukio-
opetukseen, suomalainen koulutus on käsitteellisesti haastavaa ja oppimisen 
osoittaminen on pitkälti kirjallista monilla aloilla. Näin ollen maahanmuuttajan 
suomen tai ruotsin kielen taidon taso säätelee pitkälti sitä, millaisia uravalintoja 
hänen on ylipäätään mahdollista tehdä.  
 
Mitä aikaisemmassa vaiheessa ja mitä systemaattisemmin kielitaitoa kehitetään, sitä 
tasavertaisemmat mahdollisuudet maahanmuuttajanuorilla on tehdä 
opiskelupaikkavalintoja perusopetuksen jälkeen. Myös vähäisemmällä kielitaidolla 
on mahdollista aloittaa opinnot, jos kielitaidon kehittymistä tukevaa opetusta on 
mahdollista saada säännöllisesti ja jatkuvasti. Myös tarpeiden osuva tunnistaminen 
on tärkeää, koska kielitaito on sidoksissa lähes kaikkeen tekemiseemme tavalla tai 
toisella. Tulkintoja ja mielipiteitä siitä, minkä verran kielikoulutusta tarvitaan ja miltä 
osin sitä tarvitaan, on monenlaisia, koska käsitykset riittävästä kielitaidosta opintojen 
suorittamiseksi tai selviytymiseksi työelämästä vaihtelevat erittäin paljon. Kun 
maahanmuuttajien määrä koulutuksessa olevien joukossa lisääntyy, on myös 
laadittava ja tuotettava opettajien käyttöön sellaista materiaalia, jonka avulla 
pystytään määrittelemään tarvittava kielitaidon taso esimerkiksi opintojen 
aloittamiseksi ja/tai lähtötasojen diagnosoimiseksi. Opetus, jossa on mukana 
taitotasoiltaan ja opiskelutaidoiltaan hyvin heterogeeninen ryhmä, ei voi olla kovin 
tehokasta kenenkään kannalta. Selonteossa esitetyt valmistavat jaksot, sekä 
perusopetuksessa että ammatillisissa opinnoissa, ovatkin tästä näkökulmasta 
katsottuna avainasemassa. 
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Kielitaidon riittävyys ja riittävyyden arviointi 
 
Vaikka maahanmuuttajilla kielenoppijoina on harvinaisen yhtenäinen tavoite oppia 
suomen tai ruotsin kieltä, heidän koulutukselliset ja kulttuuriset lähtökohtansa, 
kielitaidon tavoitetasot ja työllistymismahdollisuutensa vaihtelevat erittäin paljon. 
Siksi puhuttaessa maahanmuuttajien suomen kielen opetuksesta tai kielitaidon 
riittävyydestä on syytä tehdä ero, kenestä ja millaisista kielitaidon tavoitetasoista 
puhutaan. Peruskoulussa on omat haasteensa mutta yhtenäiset tavoitteet, luku- ja 
kirjoitustaidoton maahanmuuttaja kamppailee eri asioiden kanssa kuin ammatillista 
koulutusta suorittava tai akateemista työllistymistä tavoitteleva. Maahanmuuttajien 
kategorisointi koulutusmahdollisuuksien mukaan ei ole missään nimessä 
kannatettavaa, sen sijaan kielitaidon tavoitetasojen asettaminen olisi. Yhteisten 
kielitaidon tavoitetasojen asettaminen ei ole kuitenkaan mahdollista, ellei 
maahanmuuttajien kanssa työskentelevillä tahoilla ole jossakin määrin yhteistä 
käsitystä siitä, mitä ymmärrämme kielitaidolla ja osaamisella ja sillä, minkä tasoista 
kielitaitoa tarvitaan eri tahoilla opiskeltaessa tai työskenneltäessä. 
 
Maahanmuuttajien suomen kielen taidon riittävyyttä arvioivat erilaiset heidän 
kanssaan työskentelevät tahot, kuten opettajat, opinto-ohjaajat ja työvoimaneuvojat, 
jotka voivat ohjata heitä hyvin epäyhdenmukaisin käsityksin tekemään valintoja tai 
tekevät niitä heidän puolestaan. Se, mikä on yhden mielestä hyvää kielitaitoa, on 
toisen mielestä vain auttavaa. Lienee selvää, millaisiin tilanteisiin tällaiseen 
ohjaukseen perustuvat päätökset johtavat. Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan 
ottaminen perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmaan, yhtenäisen kynnystason 
määritteleminen ammatillisiin opintoihin, kotouttamiskoulutuksen tavoitetaso, 
kansalaisuuslain kielitaitoedellytys (359/2003) sekä laki julkishallinnon henkilöstöltä 
vaadittavasta kielitaidosta (424/2003) ovat askel yhdenmukaisempaan suuntaan. 
 
Koulutuspoliittisessa selonteossa korostetaan osuvasti jatkumoajattelua ja eri 
koulutusasteiden nivelkohtien saumattomuutta. Myös maahanmuuttajien kielitaidon 
näkeminen jatkumona olisi hyödyllistä ja toimisi työkaluna nivelkohdissa liittyvissä 
valintatilanteissa. Se viestisi myös elinikäisestä oppimisesta ja lisäisi opiskelijoiden 
itsearviointikykyä ja henkilökohtaista tavoitteenasettelua sen mukaan, missä ajassa ja 
millaisin opetusmäärin tietyn tavoitetason voi saavuttaa yksilölliset erot huomioiden. 
Se, mikä jollekin onnistuu vuodessa, vie toiselta viisi vuotta.  
 
Kielitaidon kuvaaminen taitojatkumona auttaisi myös hahmottamaan, millaista 
kielitaitoa erilaisissa työtehtävissä vaaditaan tai millaista kielitaidon tasoa eri alojen 
opinnot edellyttävät. Tällä hetkellä esimerkiksi yliopistojen kielitaitovaatimuksissa 
muilta kuin äidinkieleltään suomen tai ruotsin kielen opiskelijoilta on huomattavia 
eroja ja epäyhtenäisyyttä. Jatko-opintoihin liittyen ylioppilaskirjoituksiin valmistuvat 
abiturientit tarvitsisivat varmasti asianmukaista tietoa siitä, kannattaako heidän 
kirjoittaa suomea toisena kielenä ja miten siihen suhtaudutaan esimerkiksi 
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valintatilanteissa. Opintojen onnistumiseksi ja 
kielitaitojatkumon selkiyttämiseksi näiden oppilaitosten toivoisi linjaavan selkeästi 
kielelliset vaatimuksensa.  
 
Elinikäisen oppimisen edellytysten vahvistamisen ja syrjäytymisen ehkäisyn 
kannalta olisi tärkeää, että kielikoulutusta olisi saatavilla esimerkiksi vapaan 
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sivistystyön puitteissa myös niille maahanmuuttajille, jotka haluavat kehittää 
kielitaitoaan. Millaiseen kielitaidon tason hankkimiseen valtiollinen kurssitusvelvoite 
lakkaa? Ja millaiset mahdollisuudet maahanmuuttajalle avautuvat sillä kielitaidolla? 
Työnantaja on myös vastuussa työntekijöidensä kielitaidon ylläpitämisestä ja 
kehittämisestä. Käytänteet näiltä osin vaihdellee huomattavasti.  
 
Kielitaidon tason pohtimisessa ja riittävyyden arvioinnissa on tärkeää miettiä sitä, 
millainen kielitaidon minimitaso riittää opiskelusta selviytymiseen tai työtehtävien 
hoitamiseen ja millaista tukea kielitaidon edelleen kehittyminen vaatii. On paljon 
aloja, joissa väitetään kielitaidolla olevan minimaalinen merkitys. Varmaan näin 
onkin. On myös paljon aloja, joissa työtehtävä itsessään voi olla vähän kielellistä 
osaamista vaativa mutta siihen liittyy esimerkiksi asiakaspalvelutehtäviä, jotka 
kuitenkin edellyttävät tilanteisiin sopivaa kielitaitoa. Niille maahanmuuttajille, jotka 
ovat saaneet akateemisen koulutuksen kotimaassaan ja haluaisivat toimia täällä 
koulutustaan vastaavassa työssä, kielen opiskelu voi viedä useita vuosia. Heidän 
kohdallaan tarvitaan nykyistä enemmän opinto-ohjausta ja tukevaa koulutusta, jossa 
yhdistyisivät substanssin hallinta ja kielitaidon kehittyminen.  
 
 
Kielivarannon arvostaminen ja monikielinen kansalaisuus 
 
Viimeisen kymmenen vuoden aikana nk. maahanmuuttajakielien määrä on 
Suomessa kaksinkertaistunut, mikä viestii kasvaneesta kielipotentiaalista: maamme 
kielivaranto on sekä kasvanut että monipuolistunut. Monet maahanmuuttajista ovat 
olleet kaksi- tai monikielisiä jo maahan tullessaan ja olisi suotavaa, että kotien 
äidinkieli tai äidinkielet siirtyisivät myös lapsille ja että heillä olisi mahdollisuus 
ylläpitää ja kehittää äidinkieltään rinnakkain suomen tai ruotsin kielen kanssa. Tämä 
edellyttää maahanmuuttajataustaisten lasten äidinkielen opetuksen tukemista ja sen 
järjestämistä kouluissa nykyistä paremmin ja systemaattisemmin. Mikäli 
maahanmuuttajataustaisille lapsille annetaan heidän äidinkielensä opetusta vain 
puolelle siihen oikeutetuista, köyhdytetään tietoisesti suomalaisen yhteiskunnan 
kielellistä monimuotoisuutta ja osaamispotentiaalia. Tämä on myös arveluttavaa 
kielikoulutuksen tasa-arvon näkökulmasta.  
 
Maahanmuuttajien oman äidinkielen tukeminen ei ole pois suomen tai ruotsin kielen 
opiskelusta, päinvastoin kielellinen tietoisuus edesauttaa muiden kielten oppimista 
ja oppimista yleensä. Monikielisyys ja vahva monikielinen ja –kulttuurinen 
identiteetti voi nopeuttaa integraatioprosessia ja tukea vahvan itsetunnon 
kehittymistä, jossa omia juuriaan ei tarvitse peitellä. Maahanmuuttajataustaisen 
oman äidinkielen opetukseen kohdennetut resurssit ovat sijoitus tulevaisuuteen.  
Suomalainen työelämä ei ole vielä osannut hyödyntää tarpeeksi maahanmuuttajien 
kielitaitoa ja tarjota koulutusta esimerkiksi niillä aloilla, joissa kyseisen kielen taitoa 
tarvitaan. Maahanmuuttajien elinolot –tutkimuksen mukaan venäläisistä ja 
virolaisista neljännes käyttää työssään säännöllisesti venäjää (Tarnanen & Suni 2005).  
  
Koulutuspoliittisessa selonteossa vapaan sivistystyön tehtävänä on vahvistaa 
yhteiskunnan eheyttä tasa-arvoa, aktiivista kansalaisuutta ja kansalaisyhteiskunnan 
toimintaa. Syntyperäisen suomalaisen kansalaisuus nähdään elinikäisenä 
oppimisprosessina, toivottavasti näin on myös maahanmuuttajien kohdalla. 
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Juridinen kansalaisuus on hallinnollinen päätös mutta sosiaaliseen, poliittiseen ja 
kulttuuriseen kansalaisuuteen sosiaalistutaan. Kansalaiseksi tuleminen on prosessi, 
jota säätelevät monenlaiset tekijät. Kielitaitoa tarvitaan ympäröivään yhteisöön 
sosiaalistumisessa, paikallisten käytänteiden omaksumisessa, oman kulttuurin 
ylläpitämisessä sekä omien oikeuksien puolustamisessa että yhteiskunnallisten 
velvoitteiden hoitamisessa. Demokraattisesti järjestäytyneessä yhteisössä esimerkiksi 
sananvapaudella tai äänioikeudella ei ole paljon merkitystä, jos ei pysty seuraamaan 
paikallislehteä tai vaalikeskustelua. Nykyisessä tekstikylläisessä ja erikoistunutta 
ammatillista osaamista tavoittelevassa maassa tuntuu mahdottomalta löytää 
myöskään ammattia tai työtä, joka ei edellyttäisi jonkintasoista kielitaidon 
riittävyyttä.  
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