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• Monipuoliset kielivalinnat ja madollisimman 
varhaisessa vaiheessa aloitettu kielten 
oppiminen Suomen koulutuspolitiikan tavoitteena 
jo pitkään

• Kansallinen kielivaranto on monipuolisempi kuin 
koskaan ennen

• Kielivalinnat kouluissa ovat kuitenkin 
yksipuolistuneet entisestään

• Yhteistyössä löydämme ratkaisuja kielten 
opetuksen ja oppimisen monipuolistamiseen

Monipuolinen kielivaranto ja kielitaito tärkeää!
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Kuva: Linda Saukko-Rauta



• Koulutus ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, 

oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy

• Lapset ja nuoret voivat hyvin

• Koulutus rakentaa yhteiskunnallista tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta

• Suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka opiskella, tutkia 

ja investoida

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden 

Suomi
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• Edellisellä hallituskaudella kielten opetuksen kysymyksiin panostettiin paljon; tällä hallituskaudella 

keskiössä ovat olleet erityisesti vähemmistökieliin liittyvät näkökulmat

• Ruotsinkielisen koulutuksen kokonaisselvitys

• Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämisryhmän loppuraportti julkaistaan 15.4.2021

• Suomenruotsalaisen viittomakielen elvytys

• Romanikielen elvytys

• Karjalan kielen elvytys

• Kielellisten oikeuksien edistäminen ja kielipoliittiset uudistukset: kansalliskielistrategia, kieli-

ilmapiirihanke ja kielipoliittinen ohjelma (OM)

• Lukion uusi ops ja kieliprofiili

• Valmistavan opetuksen ja oppilaan oman äidinkielen opetuksen arviointi (KARVI)

• Toisen kotimaisen kielen oppimisen vahvistaminen

• S2-opetukseen liittyvä hanke valmisteilla

• Korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma  tavoitteena koulutuksen saavutettavuuden 

parantaminen

Kieli(koulutus)politiikassa tapahtuu…
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https://minedu.fi/-/ruotsinkielisen-koulutuksen-kehittamisesta-ensimmainen-kokonaisselvitys
https://kuurojenliitto.fi/ajankohtaista/suomenruotsalaisen-viittomakielen-elvytykseen-jatkorahoitusta/
https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-lokakuu-2020/romanikielen-elvyttaminen-edellyttaa-uskoa-demokratiaan
https://blogs.uef.fi/karjalanelvytys/
https://oikeusministerio.fi/seuranta-ja-edistaminen
https://oikeusministerio.fi/kielipoliittiset-uudistukset
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kieliprofiili
https://karvi.fi/esi-ja-perusopetus/teema-ja-jarjestelmaarvioinnit/valmistava-opetus-ja-oppilaan-oman-aidinkielen-opetus-voma-arviointi/
https://minedu.fi/korkeakoulutuksen-saavutettavuussuunnitelma


• Opettajankoulutusta on tärkeä kehittää yhteisöllisesti ja 
tutkimusperustaisesti: https://minedu.fi/opettajankoulutusfoorumi

• Opettajankoulutusfoorumin kielten opetukseen ja 
kielitietoisuuteen liittyviä kehittämishankkeita: IKI – Innovatiivisen 
kielikasvatuksen kartta ja kompassi, DivEd, VÄISKI, Varhennettu 
kieltenopetus, Suomalaisen viittomakielen opetuksen 
kehittämishanke ja Ketterä korkeakoulu

Opettajankoulutusfoorumi ja 

opettajankoulutuksen kehittämisohjelman 

uudistus
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https://minedu.fi/opettajankoulutusfoorumi
https://www.ikihanke.fi/
http://www.dived.fi/
blogs.helsinki.fi/vaiski-projekti/
https://www2.helsinki.fi/fi/projektit/varhennettu-kieltenopetus
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/tutkinto-ohjelmat-ja-oppiaineet/viittomakieli/opiskelu-2/taydennyskoulutusohjelma-2019-2020/taydennyskoulutusohjelma2019-2020
https://www.samediggi.fi/2019/08/16/saamenkielisten-aineenopettajien-koulutushanke-kaynnistyi/


• Lukuisia kieliin liittyviä huomioita
• Väestöennusteen mukaan ikäluokat pienenevät
• Suomalainen yhteiskunta on kansainvälistynyt viime vuosina ja monikielistyy

entisestään. 
• Suomi on vientivetoisena maana riippuvainen kansainvälisyydestä sen kaikissa 

muodoissa. 
• Koulutusjärjestelmän on kyettävä kouluttamaan osaajia, joilla on kyky ja 

kiinnostus toimia kansainvälisessä vuorovaikutuksessa maailmanlaajuisesti. 
Kielitaito on keskeinen osa kansainvälisyysosaamista ja kansainvälinen yhteistyö 
asettaa kielitaidolle uusia vaatimuksia. 

• Väestöennusteen mukaan pääkaupunkiseudulla ulkomaalaistaustaisten osuus 
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa kasvaa yli 25 prosenttiin. Tasaista 
kasvua myös ammatillisissa oppilaitoksissa, lukioissa ja korkeakouluissa

 Vaikutuksia kielikoulutuksen tarpeeseen, kielivarantoon ja koulutusjärjestelmään. 

Koulutuspoliittinen selonteko
https://minedu.fi/koulutusselonteko
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https://minedu.fi/koulutusselonteko
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Miten saamme meidän ihanat lapset ja nuoret 

innostumaan kielten opiskelusta? Miten mahdollistamme 

heille monipuoliset kielten opiskelun mahdollisuudet?



• Hyviä malleja olemassa

• Kieliparlamentin pienryhmien ideoinnit äärettömän arvokkaita!

• Digitaalisuuden ja etäyhteyksien hyödyntäminen

• Yhteistyön merkitys kielten opetuksessa kasvaa entisestään

• Jatkuvan oppimisen uudistuksen vaikutukset kielten opiskeluun?

• Yhteiskunnallinen keskustelu tärkeää

• Tavoitteena toimiva ja rikas kielikoulutuksen polku sekä joustavat 

mahdollisuudet kielitaidon jatkuvaan kartuttamiseen

Pienistä puroista syntyy suuri joki…
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https://minedu.fi/jatkuva-oppiminen


marjo.vesalainen@minedu.fi

Kiitos!

mailto:marjo.vesalainen@minedu.fi

