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Kieli ja kielipolitiikka

Kielten asema yhteisössä:  oikeus, ongelma vai voimavara?

Kieli on tärkeä tekijä ihmisen identiteetin rakentumisessa 
ja yhteiskunnan muotoutumisessa ja muutoksessa

Kieli ei kuitenkaan ole ainoa identiteetin rakennusosa.

Identiteetti ei ole sisäsyntyinen, vaan kukin ihminen 
rakentaa sen itselleen henkilöhistoriansa ja 
sosiaalistumisensa kautta

Kieli on ratkaisevalla tavalla mukana tässä prosessissa

Ihmisellä on usein monia identiteettejä ja uusia kehittyy
ympäristön vaikutuksesta
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Kieli ja kielipolitiikka

Identiteetti ei ole siis jotakin vakiomuotoista ja 
pysyvää, vaan se elää ja muuntuu elämäntilanteiden ja 
esille tulevien tarpeiden myötä.

Identiteetin ja kielen suhde ei myöskään ole 
vakiintunut ja kiveen hakattu

Ihmisellä voi siis myös olla useita kieli-identiteettejä

- myös äidinkielessään

Erilaisia identiteettejä – myös kieli-identiteettejä –

ihminen käyttää tarkoitushakuisesti

Kielen sosiaalinen funktio on tärkeä
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Kieli ja kielipolitiikka

Maailmassa on 6 000 – 8 000 kieltä, mutta vain noin 200 
valtiota

125 maan perustuslaissa mainitaan kieli; 100 perustuslakia 
mainitsee yhden tai useampia virallisia/kansallisia kieliä, 
joilla on siten erityisasema

90 kieltä on virallisia/kansallisia jossakin maassa. Englannilla
on virallinen asema 70 maassa

Maailmanlaajuisesti suomi ja ruotsi ovat ’suuria’ kieliä, 
jollaisiksi  voidaan katsoa yli miljoonan puhujan maat. Tällaisia 
kieliä on noin 250

Se, että Suomessa on kaksi kansalliskieltä ja viisi kieltä, joilla 
on tavalla tai toisella virallinen asema, ei ole ainoalaatuista
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Kielipolitiikka ja kielisuunnittelu

Puheyhteisön kielipolitiikan perusteissa on kolme aluetta:

* kielikäytänteet: valinnat tarjolla 

olevien vaihtoehtojen kesken

* kieleen liittyvät uskomukset ja arvostukset: 

käsitykset kielestä, kielenkäytöstä ja

kielenoppimisesta 

* pyrkimykset vaikuttaa erilaisilla menettelyillä

kieleen ja kielenkäyttöön: kielisuunnittelu, 

koulutus, hallinto, lainsäädäntö, kielenohjailu
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Kielipolitiikka ja kielisuunnittelu

� Kansalliskielen käsite on kansallisvaltion 
muodostumisen tuote ja sellaisena ideologisen 
prosessin seurausta (maa – kansa – kieli)
� Vähemmistökieli/enemmistökieli käsitteitä ei ollut aiemmin

� Ruotsi on Suomessa vähemmistön kieli, mutta sillä ei ole 
vähemmistökielen asema (laaja yksimielisyys asemasta)

� Virallisen kielen puhujat ovat paremmassa asemassa 
kuin muiden kielten/kielimuotojen puhujat
� Virallinen kieli antaa puheelle vahvan legitimiteetin

� Kielistandardi luo arvostuksia ja vaikutusvaltaa

� ’Me’ – ’nuo’; kansallinen identiteetti; nationalismi

� Hyvä, käyttökelpoinen, arvokas vs. huono, kelvoton

� Vähemmistöjä pyritään integroimaan enemmistöön
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Kielipolitiikka ja kielisuunnittelu

� Suomen kielen nousu ruotsin rinnalle viralliseksi 
kieleksi on kansainvälisesti ainoalaatuinen 
tapahtuma, siksi että se tapahtui verettömästi 
(Fred Karlsson)
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Kielipolitiikka ja kielisuunnittelu

� Yhteisön monikielisyyden tavoite: miten vähemmistö voi 
säilyttää kielensä ja kulttuurinsa nykyvaltioissa?

� Vähemmistökielen korvaamisen enemmistön standardikielellä
oletetaan avaavan sosiaalisen etenemisen mahdollisuudet

� Missä laajuudessa vähemmistöjen kielten tukeminen on 
mahdollista?

� Kielelliset oikeudet
� Kielelliset ihmisoikeudet vs. vähemmistön kielioikeudet

� Kieli-imperialismi
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Kielipolitiikka ja kielisuunnittelu

� Yksilön monikielisyys – plurilingualismi: miten ihminen 
selviytyy maailmassa?

� Multilingualismi – yhteisön monikielisyys

� Sosiaaliset tarpeet: keskinäinen ymmärrys

� Koulutus ja työllistyminen

� Liikkuvuus

� Sivistyminen
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Suomen kaksikielisyys

� Suomea sanotaan kaksikieliseksi maaksi

� Suomessa on kaksi kansalliskieltä: valtio on kaksik ielinen

� Virallisesti tunnustettuja kieliä on viisi: suomi, r uotsi, saame, 
romani, viittomakieli

� Luonnostaan kaksikielisten suomalaisten määrä on hyv in pieni: 
pieni osa ensisijaisesti suomenkielisistä ja suurin osa 
ruotsinkielisistä (15 % ruotsinkielisistä yksikielisi ä)

� Harvat suomenkieliset oppivat kouluopetuksessa käyt tämään 
ruotsia luontevasti: käytännön kokemus kielestä jää l iian 
pieneksi

� Suomea heikosti osaavien ruotsinkielisten asema jää helposti 
huomiotta kielikoulutuksesta puhuttaessa
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Kielipolitiikka ja kielisuunnittelu

� Paikkoja joissa tehdään kielipoliittisia päätöksiä:
� perhe

� kaksi- ja monikielisyys

� koulu
� opetuskieli, opetettavat kielet, standardi vs. ’äidinkieli’

� uskonnollinen ryhmittymä
� katolinen kirkko

� työpaikka
� erilaiset instituutiot
� yliopisto

� paikallishallinto ja valtionhallinto
� yksi- tai kaksikielisyys, monikielisyys
� opetettavat kielet, viralliset kielet

� mediat
� kansainvälinen organisaatio

� kielet Euroopan unionissa, YK, NATO

englanti , ranska , espanja , venäjä , kiina ja arabia
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Kielipolitiikka ja kielisuunnittelu

Ulkopuolisilla päätöksillä voidaan ohjailla yhteisön 
kielenkäyttöä vain rajallisesti

Kukin ihminen tekee omalla kohdallaan ratkaisut 
niiden markkina-arvon (Bourdieu) perusteella –
tietoisesti tai tiedostamatta

Syyt:
* vakiintuneet käytänteet
* asenteet ja arvostukset
* ideologia
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Suomen kielikoulutuspolitiikka

Suomen kielikoulutuspolitiikan tavoitteenaSuomen kielikoulutuspolitiikan tavoitteena
on ollut 1970on ollut 1970--luvun lopusta yhteiskunnanluvun lopusta yhteiskunnan
monikielisyys (monikielisyys (multilingualismmultilingualism))

KielenkKielenkääyttyttääjien monikielisyyden (jien monikielisyyden (plurilingualismplurilingualism))
on katsottu olevan yhteison katsottu olevan yhteisöön monikielisyyden tuoten monikielisyyden tuote

Kieliohjelmakomitean mietintKieliohjelmakomitean mietintöö 19781978

Kehitys vuoteen 2000 Riitta Pirin vKehitys vuoteen 2000 Riitta Pirin vääititööskirjassa (2001)skirjassa (2001)
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Suomen kielikoulutuspolitiikka: tausta

� Maailma ei ole samanlainen kuin 1970-luvulla

� globaalistuminen, liberaalistuminen, kaupungistuminen

� palveluammattien merkityksen kasvu (Suomessa 60 %)

� Kehitys kohti tietoyhteiskuntaa

� ammattitaidon ja kielen kytkös

� korkea koulutustaso

� Teknologian ja medioiden vaikutus

� Kansainvälistyminen ja kansainvälinen viestintä

� Jäsenyys Euroopan unionissa



Kari Sajavaara Kari Sajavaara 
10.3.200610.3.2006

Suomen kielikoulutuspolitiikka: tausta

Kehittyneissä nyky-yhteiskunnissa on yhä
enemmän akateemisia ammatteja (professioita), 
joissa ammattitaidon tärkeä osatekijä on
kielitaidon - äidinkielen ja yhden tai useamman
vieraan kielen taidon – korkea taso

Myös toimijatason ammateissa kielitaidon merkitys on
kasvanut

Hyvät äidinkielen taidot ovat ammattitaidon perustana
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MyMyöönteinen kehitys kielikoulutuksessanteinen kehitys kielikoulutuksessa

�� LisLisääääntynyt panostus kielikoulutukseen koko ntynyt panostus kielikoulutukseen koko 
koulutusjkoulutusjäärjestelmrjestelmäässssää –– nyt nopeasti supistumassanyt nopeasti supistumassa

�� Peruskoulu vaikuttaa koko ikPeruskoulu vaikuttaa koko ikääluokkaanluokkaan

�� Ylioppilaita on yli miljoonaYlioppilaita on yli miljoona

�� AikuisvAikuisvääestestööststää 75 % sanoo osaavansa ainakin yht75 % sanoo osaavansa ainakin yhtää vierasta vierasta 
kieltkieltää, 60 % kahta kielt, 60 % kahta kieltää ja 25 % kolmea kieltja 25 % kolmea kieltää

�� Kielet ovat pakollisia ammatillisessa koulutuksessaKielet ovat pakollisia ammatillisessa koulutuksessa

�� Kielet ovat pakollisia yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissaKielet ovat pakollisia yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa

�� Englannin pitkEnglannin pitkäässssää yoyo--kokeessa parhaat ovat poikia, toisin kuin kokeessa parhaat ovat poikia, toisin kuin 
ennen (tietokoneet, Internet, pelit)ennen (tietokoneet, Internet, pelit)

�� Englannista on tullut erEnglannista on tullut eräääänlainen nlainen ’’toinentoinen’’ kieli (sosiaalistuminen?)kieli (sosiaalistuminen?)
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Kielteinen kehitys kielikoulutuksessa
�� Opiskelijoiden mOpiskelijoiden määäärrää on kasvanut mutta opiskeluaika on on kasvanut mutta opiskeluaika on 

supistunut  entiseen keskikouluun ja lukioon verrattuna supistunut  entiseen keskikouluun ja lukioon verrattuna 

�� Hallinnon ratkaisut rajoittavat kielten opiskeluaHallinnon ratkaisut rajoittavat kielten opiskelua

� Kustannukset, pienet koulut, tuntijakoratkaisut

�� Kurssimuotoisuus yksipuolistaa opiskelua lukiossa: Kurssimuotoisuus yksipuolistaa opiskelua lukiossa: 
oppimahdollisuuksia ei hyoppimahdollisuuksia ei hyöödynnetdynnetää ttääysipainoisestiysipainoisesti

�� YoYo--tutkinnon hajautus on vtutkinnon hajautus on väähenthentäänyt kieltenopiskelua: vain nyt kieltenopiskelua: vain 
pakolliset kurssit kpakolliset kurssit kääydydäääänn

�� Valinnaisia kieliValinnaisia kieliää otetaan ohjelmaan huomattavasti votetaan ohjelmaan huomattavasti väähemmhemmään n 
kuin aiemmin kuin aiemmin 

�� HyvHyvääksyttksyttääviviää arvosanoja annetaan kaikessa koulutuksessa, arvosanoja annetaan kaikessa koulutuksessa, 

vaikka siihen ei olisi edellytyksivaikka siihen ei olisi edellytyksiää (ei vain kieliss(ei vain kielissää))

�� Kielikoulutuksen kokonaisuudesta ei vastaa kukaan:    Kielikoulutuksen kokonaisuudesta ei vastaa kukaan:    
ppäääättööksiksiää tehdtehdääään erillisistn erillisistää yksityiskohdistayksityiskohdista
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Kielivalinnat peruskoulussaKielivalinnat peruskoulussa

�� Kieliohjelman monipuolistaminen edelleen keskeinen Kieliohjelman monipuolistaminen edelleen keskeinen 
tavoite tavoite 

�� PPäääättöökset kielikoulutuksesta siirtyneet valtaosin kunnillekset kielikoulutuksesta siirtyneet valtaosin kunnille

�� Kielenopetuksen alku siirtynyt/siirtymKielenopetuksen alku siirtynyt/siirtymäässssää aiemmaksiaiemmaksi

�� 8,2 % opiskeli kieli8,2 % opiskeli kieliää 1. luokalla, 13,7 % 2. luokalla 20041. luokalla, 13,7 % 2. luokalla 2004

�� Ainoa A1Ainoa A1--kieli on englanti 90 %:ssa kunnistakieli on englanti 90 %:ssa kunnista

�� A2A2--kieli tarjolla alle 50 %:ssa kunnista: piti olla tarjolla kieli tarjolla alle 50 %:ssa kunnista: piti olla tarjolla 
kaikissa ja tarjonta supistuu kaiken aikaakaikissa ja tarjonta supistuu kaiken aikaa

�� A2A2--kieltkieltää opiskelee vain 29,8 % oppilaista (37 % 1996)opiskelee vain 29,8 % oppilaista (37 % 1996)
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KielivalinnatKielivalinnat
�� LLäähes koko ikhes koko ikääluokka opiskelee englantia (98,6 % Aluokka opiskelee englantia (98,6 % A--kielenkielenää

2004)2004)

�� Peruskoulussa saksan oppijoiden mPeruskoulussa saksan oppijoiden määäärrää on pudonnut 30 %, on pudonnut 30 %, 
ranskan vranskan väähhään kasvanut, venn kasvanut, venääjjään pudonnut 20 %.n pudonnut 20 %.

�� Saksa vSaksa väähentynyt kaikilla tasoilla (35%), ranska lukiossa   hentynyt kaikilla tasoilla (35%), ranska lukiossa   
(20 %), ven(20 %), venääjjää A2, B2 ja B3 A2, B2 ja B3 ––kielisskielissää (50 %)(50 %)

�� Ruotsi on sRuotsi on sääilyttilyttäänyt asemansa pitknyt asemansa pitkäännää kielenkielenää, mutta          , mutta          
85 % lukioon menevist85 % lukioon menevistää opiskellut vain kolme vuotta ruotsia  opiskellut vain kolme vuotta ruotsia  

�� VenVenääjjään kokonaisopiskelijamn kokonaisopiskelijamäääärrää jjääää alhaiseksialhaiseksi
� Noin 100 oppilasta aloittaa venäjän A1-kielenä

�� VenVenääjjääää ei haluta tarjota ainoana valinnaisenaei haluta tarjota ainoana valinnaisena

kielenkielenää

�� Vapaaehtoisen B2Vapaaehtoisen B2--kielen  (peruskoulun luokat 8 ja 9) kielen  (peruskoulun luokat 8 ja 9) 
opiskelijamopiskelijamäääärrää laskenut noin puoleen:                                         laskenut noin puoleen:                                         
39,4 % vuonna 1994 mutta vain 16,7 % vuonna 200439,4 % vuonna 1994 mutta vain 16,7 % vuonna 2004
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� A-englanti pysynyt samalla 90 %:n tasolla

� A-saksaa ja A-ranskaa opiskelevien määrä kasvanut selvästi 
2002-2004 (syynä 1990-luvun kasvun vaikutus)

� A-ruotsin määrä myös noussut 

� Saksa poikien suosiossa, ranska tyttöjen 

� B2- tai B3-kielenä opiskelevia on nyt paljon vähemmän 
Pudotus v. 2000-2004 noin 45 %

� Ruotsin yo-valinnaisuuden vaikutus?

� Kirjoittajien väheneminen 2200 vuonna 2006 (2005 ja 
2006 yhteensä 15-20 % ?)

� Reaalikokeen pilkkomisen vaikutus?

Kielet lukiossa
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Ruotsinkieliset koulutRuotsinkieliset koulut

� Ruotsinkielisissä kouluissa ei samanlaisia pudotuksia kuin 
suomalaisella puolella

� A1-kielenä 90 %:lla on suomi, 10 %:lla englanti

� A2-kielet: englanti 83,4 %, suomi 3,4, ranska 1 %,

saksa 2,1 %

� 53 % opiskeli lukiossa kolmea vierasta kieltä v. 2004

� B3-kieltä opiskelee 20 % 
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Opetussuunnitelmat ja tavoitteet

Opetussuunnitelmien perustana on kielen oppimisen, 
opetuksen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen 
viitekehys (WSOY 2003)

Arvioinnissa sovelletaan osittain eurooppalaista 
kielisalkkua 
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Oppimisen arviointi

� Tuloksellisuus

� Tehokkuus

� Relevanssi

� Vaikuttavuus

� Ylläpidettävyys
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Oppimisen tuloksellisuus

� Tytöt ovat kielissä parempia kuin pojat

� Pojat saavat yhtä hyviä tuloksia vähemmällä osaamisella  kuin tytöt

� Alueittain eroja on tuloksellisuudessa

� ’Rintamailla’ ja kaupungeissa tulokset yleensä parempia

� Peruskoulun päättövaiheessa lukeminen on äidinkielessä
korkealla tasolla, kirjoittaminen on heikkoa erityisesti pojilla

� Yleistaso kielissä noussut

� Peruskoulun ruotsin ja englannin arvioinnit osoittavat että
tulokset ovat ainoastaan tyydyttävät (20 % heikkoja)

� Englannissa erinomaisesti selviytyvien määrä ei näytä
lisääntyneen
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Kielten oppimisen tuloksellisuus

�� Lukion osalta arvioinnin yhteismitallisuuden puute vaikeuttaa Lukion osalta arvioinnin yhteismitallisuuden puute vaikeuttaa 
tuloksellisuuden tarkasteluatuloksellisuuden tarkastelua

�� Suhteellinen arvostelu ei tee vertailua mahdolliseksiSuhteellinen arvostelu ei tee vertailua mahdolliseksi

�� Englannin kokeessa parhaat ovat nyt poikiaEnglannin kokeessa parhaat ovat nyt poikia

�� ÄÄidinkielen (suomi)  kokeen suoritusten taso laskenut selvidinkielen (suomi)  kokeen suoritusten taso laskenut selväästi: sti: 
ongelmia erityisesti kielentuntemuksessa ja kirjoittamisen ongelmia erityisesti kielentuntemuksessa ja kirjoittamisen 
taidoissataidoissa

�� Ruotsin kokeessa on tasossa tapahtunut selvRuotsin kokeessa on tasossa tapahtunut selvää laskulasku

�� Tieto perustuu ylioppilastutkintolautakunnan jTieto perustuu ylioppilastutkintolautakunnan jääsenten lausumiinsenten lausumiin

�� Muiden kielten kuin englannin yliopistoMuiden kielten kuin englannin yliopisto--opettajat valittavat opettajat valittavat 
jatkuvasti opiskelemaan tulevien heikosta/heikentyneestjatkuvasti opiskelemaan tulevien heikosta/heikentyneestää
kielten hallinnastakielten hallinnasta
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Kielten oppimisen tuloksellisuus

�� KansainvKansainväälisilisiää vertailuja ei juuri ole kielten alueellavertailuja ei juuri ole kielten alueella

�� Kahdeksan Euroopan maan englannin oppimistulosten Kahdeksan Euroopan maan englannin oppimistulosten 
arviointi vuodelta 2002arviointi vuodelta 2002

�� Suomi, Tanska, Ranska, Saksa, Alankomaat, Norja, Espanja ja Suomi, Tanska, Ranska, Saksa, Alankomaat, Norja, Espanja ja 
RuotsiRuotsi

�� Tulokset Suomen osalta verrattavissa vuoden 1999 Tulokset Suomen osalta verrattavissa vuoden 1999 
arviointiinarviointiin

�� Suomi ei erottunut muista maista positiivisesti tai Suomi ei erottunut muista maista positiivisesti tai 
negatiivisesti millnegatiivisesti millääään tasollan tasolla
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Kielikoulutuksen suurimmat ongelma-alueet

� Äidinkielen hallinnan ongelmat, erityisesti 
kielentuntemuksen alueella

� Kirjoittamisen taitojen selvä heikentyminen

� Ruotsin kielen tason merkittävä heikkeneminen

� Venäjän kielen opiskelun vähäisyys

� Vähemmän opiskeltujen kielten heikkenevä asema
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Kielikoulutuksen tulevaisuuden 
kauhuskenaario

Suomalaiset osaavat kohtalaisesti 
englantia

He ovat opiskelleet ruotsia mutta eivät 
osaa sitä
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Orientoituminen kielenoppimiseen

� Kieltä on aina opetettu ja edelleen opetetaan teoria-
aineena – muotoja ja sanoja

� Ei houkuttele poikia

� ’Hyvät’ oppivat millä systeemillä tahansa

� Oppimista edistävät

� halukkuus integroitua

� kielen välinearvo

� yleinen kiinnostuneisuus ja uteliaisuus

� toiminnallisuus

� onnistumisen kokemukset (havaittu pätevyys)

� Akateemisperustaiset argumentit eivät ole yleisesti 
kovinkaan vaikuttavia (historia, kulttuuri, sivistys,  
kauppa)
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Orientoituminen: eri kielet
� Kielet ovat oppilaiden näkökulmasta eriarvoisessa asemassa

� Englanti Oppilas tekee ratkaisevasti valinnan englannin 
hyväksi, vanhempien vaikutus pieni, kielen käyttö
alkaa varhain, nuorisokulttuurilla integroiva 
vaikutus, huomattava välinearvo

� Ruotsi      Pakollinen viimeistään 7. luokalla, 70 % oppilaista 
ja vanhemmista suhtautuu kielteisesti 
pakollisuuteen, luonnollinen kytkös kieleen puuttuu, 
välinearvo epäselvä

� Saksa Kielellä osin kielteinen leima, Saksan yhdistymisen 
ja EU:iin liittymisen nostovaikutus häviämässä, 
oletettu välinearvo teknologian alueella

� Ranska Sivistyskieli, EU:iin liittymisen luoma ohut   
välinearvo, ohut opiskeluperinne Suomessa

� Venäjä Kielteinen historian painolasti, kielteinen 
kulttuurikuva, välinearvo oppilaille epäselvä
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Ruotsin opiskelun ongelma
� Ruotsin ongelma ei varsinaisesti ole se, että sillä on 

’pakkoruotsin’ leima
� Pakollisuuden perusteluja ei ymmärretä

� Perusteluina käytetään mm. seuraavia:
� yleissivistys
� maan kaksikielisyys
� kulttuuri
� historia
� pohjoismainen yhteys

� Hyötyykö ruotsin kielen säilyttäminen Suomessa sitä, että
kaikki suomalaiset opiskelevat ruotsia?
� Kunnollinen ruotsin taito edellyttäisi elävää yhteyttä kieleen

� Vaatiiko ruotsinkielisten palvelujen takaaminen sitä, että
kaikki suomalaiset opiskelevat ruotsia?
� Onko kaikkiin korkeakoulututkintoihin tarpeen sisältyä

virkamiesruotsin koe?
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Kieliohjelman perusteet

�� Monikielisyyden tukeminenMonikielisyyden tukeminen
�� Ei pelkEi pelkääststääään englantia ja n englantia ja ruotsiaruotsia

�� SuvaitsevaisuusSuvaitsevaisuus

�� KansainvKansainväälisen ymmlisen ymmäärtrtäämyksen lismyksen lisääääminenminen
�� Englannin merkitys ja opettaminen lingua francanaEnglannin merkitys ja opettaminen lingua francana

�� Kansallisten kielten arvostusKansallisten kielten arvostus
�� Maan kaksikielisyyden luonteen oikea ymmMaan kaksikielisyyden luonteen oikea ymmäärtrtääminenminen

�� Toisen kotimaisen kielen opiskelun jToisen kotimaisen kielen opiskelun jäärjestrjestääminenminen

�� Yhteiskunnalliset tekijYhteiskunnalliset tekijäät, erityisesti kielitaidon t, erityisesti kielitaidon 
merkitys kansalaisten tasamerkitys kansalaisten tasa--arvon kannaltaarvon kannalta
�� Mahdollisuus korkeatasoisen kielitaidon saavuttamiseenMahdollisuus korkeatasoisen kielitaidon saavuttamiseen

�� Parhaat oppivat systeemissParhaat oppivat systeemissää kuin systeemisskuin systeemissää
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Kieliohjelman perusteet

�� KielenkKielenkääyttyttääjien ja kielenoppijoiden tavoitteiden jien ja kielenoppijoiden tavoitteiden 
ymmymmäärtrtääminen ja tukeminen minen ja tukeminen 
�� KieliKieliää ei aina valita rationaalisilla perusteillaei aina valita rationaalisilla perusteilla

�� Pedagogiset tavoitteetPedagogiset tavoitteet
�� Kielenoppimisen merkitys oppimaan oppimisessaKielenoppimisen merkitys oppimaan oppimisessa

�� KieliKieliää opetetaan laajasti teoriaopetetaan laajasti teoria--aineena: kieli ei aineena: kieli ei 
oppimismielessoppimismielessää ole ole ’’teoriaateoriaa’’

�� Kielenopetuksen yleiset kasvatukselliset tavoitteetKielenopetuksen yleiset kasvatukselliset tavoitteet
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Kysymyksiä vastattavaksi

� Vaihtoehdot arvovalinnoissa (kansallinen kulttuuri, 
monikielisyys ja monikulttuurisuus, kulttuurienvälisyys, 
tehokkuus ja taloudellisuus, yhteiskunnan ja yksilön tarpeet, 
tasa-arvo, pedagogiset tavoitteet) ?  

� Vaihtoehdot organisoida kielikoulutus elinikäisen 
koulutuksen periaatteen mukaisesti: oppimisen jatkumo; 
ajoitus; tasa-arvo, pakollisuus ja valinnaisuus, tarjonta, 
tukimuodot ?

� Kielitietoisuuteen ja kieliasenteisiin vaikuttaminen ?

� Keinot vaikuttaa kieliopintojen määrään: kielet osana 
opiskelua; omaehtoinen opiskelu?

� Joustavien opiskelumuotojen kehittäminen: kielet ja muu 
osaaminen, tavat opettaa kieltä, vaihtoehtoiset muodot ?

� Mahdollisuudet osoittaa luotettavasti kielitaidon taso ?

�� Kielipoliittisen suunnittelun ja pKielipoliittisen suunnittelun ja päääättööksenteon  ksenteon  
organisoiminen ?organisoiminen ?
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Kielikoulutuspoliittinen projekti
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Tärkeät kysymykset

KenellKenell ää on oikeus/mahdollisuus pon oikeus/mahdollisuus p äääätttt ääää
kieleen liittyvistkieleen liittyvist ää asioista?asioista?

Millaisessa tilanteessa?Millaisessa tilanteessa?

MillMill ää perusteella sellaisia pperusteella sellaisia p äääättööksiksi ää saa saa 
tehdtehd ää??

PPäääättöösten vaikutukset: kuka arvioi?sten vaikutukset: kuka arvioi?
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Kielipolitiikan ja kielikoulutuspolitiikan
koulutusta lisättävä (myös kielten
opettajankoulutukseen)

Alueelle olisi saatava joitakin jatko-
koulutettavia


