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Kielikoulutus yhteiskunnallisena Kielikoulutus yhteiskunnallisena 

kysymyksenkysymyksenää

Sari PSari Pööyhyhöönen ja Taina Saarinennen ja Taina Saarinen

Soveltavan kielentutkimuksen keskusSoveltavan kielentutkimuksen keskus

Kielikoulutuspolitiikan verkostoKielikoulutuspolitiikan verkosto

JyvJyvääskylskylään yliopiston yliopisto

http://http://www.jyu.fiwww.jyu.fi/kieliverkosto/kieliverkosto

Yhteiskunnan kielitarpeetYhteiskunnan kielitarpeet

►► KansallisillaKansallisilla kielillkielilläämmemme vväähhääististää kkääyttyttöäöä
kansainvkansainväälisesslisessää kommunikaatiossakommunikaatiossa

=> => kieltenopetuksenkieltenopetuksen tarvettatarvetta eiei ole ole SuomessaSuomessa
yleensyleensää tarvinnuttarvinnut perustellaperustella, , muttamutta
-- vieraidenvieraiden kieltenkielten opetusopetus vvääheneehenee

-- maahanmuuttajakieletmaahanmuuttajakielet nnääkymkymäättttöömimiää
kielikoulutuksessakielikoulutuksessa

-- ääidinkielten ja vieraiden kielten kytkidinkielten ja vieraiden kielten kytköös s 
koulutuksessa heikkokoulutuksessa heikko

⇒⇒ TTäällllää on on kolmenlaisiakolmenlaisia vaikutuksiavaikutuksia kielikoulutukseenkielikoulutukseen

Yhteiskunnan kielitarpeet Yhteiskunnan kielitarpeet 

(jatkuu)(jatkuu)

1. 1. TaloudenTalouden globaalistuminenglobaalistuminen asettaaasettaa paineitapaineita
monipuolisellemonipuoliselle kansallisellekansalliselle kielitaitovarannollekielitaitovarannolle

�� ErityisestiErityisesti ititäämaisetmaiset kieletkielet ((kiinakiina, , japanijapani) ) jaja venvenääjjää

2. 2. MaahanmuuttoMaahanmuutto jatkuvassajatkuvassa kasvussakasvussa

�� AvoimempiAvoimempi maahanmuuttopolitiikkamaahanmuuttopolitiikka;;

�� Maahanmuuttajien ensikielet vs. kansalliskielet!Maahanmuuttajien ensikielet vs. kansalliskielet!

3. 3. EnglanninEnglannin asemaasema vahvistunutvahvistunut monillamonilla
eleläämmäänalueillanalueilla

�� Ks. Ks. LeppLeppäänennen & & NikulaNikula ((toimtoim.) .) KolmasKolmas kotimainenkotimainen
(2008) (2008) 

Tilastoja ja arviointejaTilastoja ja arviointeja

Yht.5 300 484 Yht.5 300 484 

UlkomUlkom. 132 708. 132 708

VVääestestöö

1 7771 777saamesaame

10 58910 589englantienglanti

8 1198 119arabiaarabia

9 8109 810somalisomali

19 81219 812viroviro

45 22445 224venvenääjjää

289 596289 596ruotsiruotsi

4 836 1834 836 183suomisuomi

Tilastokeskus Tilastokeskus 
31.12.200731.12.2007

200200jiddijiddišš

Valtioneuvosto Valtioneuvosto 
20072007

800800tataarittataarit

2 500 2 500 –– 5 0005 000vanhavenvanhavenäällääisetiset

14 00014 000romaniromani

5 0005 000karjalaisetkarjalaiset

200200suomenruotsalsuomenruotsal..

viittomakieliviittomakieli

5 0005 000suomalainen suomalainen 
viittomakieliviittomakieli

337337Koltan saameKoltan saame

258258Inarin saameInarin saame

1 3781 378pohjoissaamepohjoissaame

KielipolitiikkaKielipolitiikka, , kielisuunnittelukielisuunnittelu, , 

kielikoulutuspolitiikkakielikoulutuspolitiikka??
►►KielikoulutuspolitikkaKielikoulutuspolitikka perinteisestiperinteisesti hahmotettuhahmotettu
koulutuspolitiikankoulutuspolitiikan jaja kielipolitiikankielipolitiikan vvääliinliin

►►=> => KoulutuspolitiikanKoulutuspolitiikan tarpeettarpeet jaja tavoitteettavoitteet
sanelevatsanelevat mymyööss kielikoulutuspolitiikankielikoulutuspolitiikan
perusteitaperusteita

►►=> => kielikoulutuspolitiikkakielikoulutuspolitiikka yhtyhtäääältltää
koulutuspoliittisessakoulutuspoliittisessa tavoitteenasettelussatavoitteenasettelussa jaja
toisaaltatoisaalta kielisuunnittelunkielisuunnittelun jaja kielipolitiikankielipolitiikan
vaatimuksiinvaatimuksiin vastaamassavastaamassa
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TTäämmäänhetkiset tutkimusintressimmenhetkiset tutkimusintressimme

►► Monikielisyys (Monikielisyys (kielikoulutuskielikoulutus--)politiikassa)politiikassa

►► Kielikoulutus ja kansainvKielikoulutus ja kansainväälistyminenlistyminen

►► Korkeakoulutus, globalisaatio ja kieletKorkeakoulutus, globalisaatio ja kielet

►► Kielikoulutus paikallisena politiikkanaKielikoulutus paikallisena politiikkana

►► Maahanmuuttajien kielikoulutus ja  Maahanmuuttajien kielikoulutus ja  
integraatiointegraatio

►►OpettajaprofessioOpettajaprofessio osana osana 
kielikoulutuspolitiikkaakielikoulutuspolitiikkaa

MitMitää me olemme?me olemme?

►►SOLKI:SOLKI:
�� Kielitaidon arviointiKielitaidon arviointi

�� Kielenoppimisen ja Kielenoppimisen ja --opetuksen tutkimusopetuksen tutkimus

�� MonimediaisetMonimediaiset, monikieliset ja monikulttuuriset , monikieliset ja monikulttuuriset 
oppimisympoppimisympääristristöött

�� Kielen ja identiteetin tutkimusKielen ja identiteetin tutkimus

�� Maahanmuuttajien ja kielivMaahanmuuttajien ja kieliväähemmisthemmistööjen jen 
tutkimustutkimus

�� Politiikkadiskurssien tutkimusPolitiikkadiskurssien tutkimus

YhteistyYhteistyöötarpeemmetarpeemme

►► Kielikoulutuksen vaikuttavuus? Kielikoulutuksen vaikuttavuus? 
�� Yhteiskunnallinen jaYhteiskunnallinen ja taloustieteen tutkimustaloustieteen tutkimus

►► Kielipolitiikka ja kielikoulutuspolitiikkaKielipolitiikka ja kielikoulutuspolitiikka
�� PolitiikanPolitiikan tutkimustutkimus

►► Yhteiskunta, kieli jaYhteiskunta, kieli ja kansalaisuus? kansalaisuus? 
�� YhteiskuntatieteetYhteiskuntatieteet

►► Tilastot kertovat yksikielisyydestTilastot kertovat yksikielisyydestää
�� TilastotieteetTilastotieteet

►► KielikoulutuspolitiikanKielikoulutuspolitiikan historialliset ulottuvuudet?historialliset ulottuvuudet?
�� HistoriantutkimusHistoriantutkimus

►► => Kielikoulutus on yhteiskunnallinen, => Kielikoulutus on yhteiskunnallinen, 
monitieteinen kysymysmonitieteinen kysymys

TulossaTulossa

►► helmihelmi--/maaliskuussa 2010 /maaliskuussa 2010 ääidinkielten idinkielten 
ppääivivää

�� YhteistyYhteistyöössssää Kotimaisten kielten Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen kanssatutkimuskeskuksen kanssa

�� Teemana koulutusTeemana koulutus

►►7.7.--10.6. 2010 kansainv10.6. 2010 kansainväälinen konferenssi linen konferenssi 
””LanguageLanguage EducationEducation Policy for a Globalized Policy for a Globalized 
WorldWorld”” (Soveltavan kielentutkimuksen 28. (Soveltavan kielentutkimuksen 28. 
keskesääkoulu)koulu)

Miten jatkossa?Miten jatkossa?

►► TyTyööryhmiryhmiää esim. esim. 

�� ETMUETMU--ppääiviväät 22.t 22.--23.10. 2009?23.10. 2009?

�� AFinLA 12.AFinLA 12.--13.11. 200913.11. 2009

�� Kasvatustieteen pKasvatustieteen pääiviväät 26.t 26.--27.11. 200927.11. 2009

�� SosiologipSosiologipääiviväät maaliskuussa 2010t maaliskuussa 2010

�� Kites lokakuun lopulla Kouvolassa (kieliteknologia, Kites lokakuun lopulla Kouvolassa (kieliteknologia, 
kkääääntntääminen, kielenopetus)minen, kielenopetus)

�� KielikeskuspKielikeskuspääiviväät (kahden vuoden vt (kahden vuoden väälein toukokuussa)lein toukokuussa)

�� PedaPeda--forumforum

�� Hallinnon tutkimuksen pHallinnon tutkimuksen pääiviväätt

�� kuntatutkimuspkuntatutkimuspääiviväätt


