This is a self-archived version of an original article. This version
may differ from the original in pagination and typographic details.
Author(s): Saarinen, Taina; Kyckling, Erja; Ennser-Kananen, Johanna; Suur-Askola, LauraMaija; Vaarala, Heidi

Title: Onko kielikoulutus saavutettavaa?

Year: 2020
Version: Accepted version (Final draft)
Copyright:
Rights:

© Suomen kieltenopettajien liitto ry. 2020

In Copyright

Rights url:

http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en

Please cite the original version:
Saarinen, T., Kyckling, E., Ennser-Kananen, J., Suur-Askola, L.-M., & Vaarala, H. (2020). Onko
kielikoulutus saavutettavaa?. Tempus, 55(1), 18-19.

Kielikoulutus ei aina ole saavutettavaa, vaikka sitä olisi saatavilla

Taina Saarinen, Erja Kyckling, Johanna Ennser-Kananen, Laura-Maija Suur-Askola ja Heidi
Vaarala

Kielikoulutus on eriarvoista. Kielenopetus ei tavoita alueellisesti samalla tavalla kaikkia
oppilaita, kun kunnat eivät eri syistä voi tai halua tarjota yhtäläistä kielivalikoimaa.
Kielikoulutus jakautuu sosiaalisesti epätasa-arvoisesti, kun kaikki oppilaat eivät hakeudu
kielikoulutukseen samalla tavalla. Epätasa-arvon lähde on myös se, ettei kaikille tarjoudu
samanlaisia oppimisen mahdollisuuksia ja ettei kaikkien kieliä ja niiden osaamista arvosteta
samalla tavalla.
Selvityksemme Kielikoulutuksen saavutettavuus eurooppalaisessa perusopetuksessa tarttui
kielikoulutukseen pääsyyn, oppimisen mahdollistumiseen ja kielikoulutuksesta saatavan
hyödyn näkökulmiin laajan kirjallisuuskatsauksen sekä pohjoismaisten ja eurooppalaisten
asiantuntijoiden haastattelujen avulla.
”Mutta meillähän tarjotaan useampaa kieltä!”
Kielikoulutuksen saavutettavuudessa ei ole kyse pelkästään osallistumismahdollisuudesta tai
pääsystä kielikoulutukseen. Pääsyn lisäksi kielikoulutuksen saavutettavuus tarkoittaa
laadukkaan opetuksen saamista, oppimista sekä todistusta tai muuta osoitusta siitä, että
opittua arvostetaan näkyvästi esimerkiksi jatkokoulutuksessa tai työelämässä.
Kieliä ei tarjota kaikkialla Suomessa samassa laajuudessa. Oppilaat eivät todellisuudessa ole
yhdenvertaisessa asemassa kielivalintoja tehdessään. Valintoihin vaikuttavat esimerkiksi
oppilaiden asuinpaikat ja heidän erilaiset kielelliset tai sosioekonomiset taustansa.
Näyttää siltä, että Etelä-Suomessa oppimistulokset ovat parempia. Vanhempien – etenkin
äidin – koulutustausta näyttää vaikuttavan oppimistuloksiin. Lisäksi maahanmuuttajien
oman äidinkielen opetuksen järjestäminen on täysin kunnan päätöksestä riippuvaista.
Saavutettavuus on myös pedagoginen kysymys
Kielikoulutukseen pääsy ei vielä riitä takaamaan sitä, että oppilas oppii tarvittavat asiat.
Pedagogiikka liittyy oleellisesti saavutettavuuteen. Varhennetusta kielenopetuksesta ei ole
hyötyä, jos opettajien koulutukseen ei sijoiteta resursseja. Erilaisten
monikielisyyspedagogiikkojen ja samanaikaisopetuksen kehittäminen edesauttaisi kaikkea
kielenoppimista.
S2-oppilaiden on todettu hyötyvän siitä, että he opiskelevat samassa ryhmässä suomi
äidinkielenä -oppilaiden kanssa. Tämä kuitenkin vaatii riittävää tukea ja
samanaikaisopetuksen kehittämistä.
Oman äidinkielen opetus on heikolla pohjalla jo siksi, että siitä ei ole riittävästi tarjontaa.
Vain noin puolet opetukseen oikeutetuista osallistuu oman äidinkielen opetukseen.

Tilannetta ei helpota se, että päteviä opettajia ei monesta syystä ole saatavilla. Oman
äidinkielen osaaminen kuitenkin auttaa myös koulun opetuskielen oppimisessa.
Mitä on tehtävissä?
Luovutimme raportin ja siihen liittyvät kehittämisehdotukset opetusministeri Li
Anderssonille 4.11.2019.
Kehittämisehdotuksemme keskittyvät ennen kaikkea kielikoulutukseen pääsyn
parantamiseen, opettajien täydennyskoulutuksen systematisointiin ja
monikielisyyspedagogiikan kehittämiseen.
Pelkästään yksilölliseen valintaan tai valinnanvapauteen luottava kielikoulutuksen tarjonta
johtaa tutkimusten ja haastattelujen perusteella väheneviin valintoihin ja eriarvoistuvaan
kielikoulutukseen. Sama pätee kunnalliseen päätöksentekoon: hajautettu päätöksenteko
saattaa kunnissa johtaa eriarvoistuviin ja eriarvoistaviin käytänteisiin.
Ehdotamme, että koulutuksen järjestäjiä paitsi tuetaan myös, velvoitetaan tarjoamaan
monipuolista kielivalikoimaa. Tämä koskee sekä niin sanottuja vieraita kieliä että omia
äidinkieliä.
Suomessa on pitkään puhuttu pienenevästä kielivarannosta. Omat äidinkielet voisivat
paikata tätä tarvetta. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, mitä jatkohyötyä on
osallistumistodistuksella, jonka saa oman äidinkielen opetukseen osallistumisesta. Oman
äidinkielen lisääminen opetussuunnitelman perusteisiin ja siitä saatavan todistuksen
kehittäminen toisi näkyvää lisää myös Suomen kielivarantoon.
Opettajankoulutukseen ja opettajien pirstaleiseen täydennyskoulutukseen tarvitaan tukea,
jotta opetustyössä ja koulun käytänteissä voidaan vahvemmin tukea
monikielisyyspedagogiikkaa, monilukutaitoa ja kielitietoista opetusta. Opettajien on voitava
entistä paremmin kouluttautua työajalla, ei sen ulkopuolella.
Erillisiin kieliin keskittyvä kielenopetus ei tue sen paremmin yksilön kuin yhteiskunnankaan
monikielisyyttä. Tämän lisäksi kielten väliset hierarkiat heijastuvat myös opetuksen
järjestämiseen ja eri kielten arvostukseen. Ensimmäisellä luokalla ainoana kielenä tarjottu
englanti kertoo siitä, mitä kieltä pidetään tärkeänä.

Erilaiset monikieliset ratkaisut eivät tarkoita kielten välisten rajojen häivyttämistä.
Tarkoitamme pedagogisia ratkaisuja, jotka tukevat kielten limittäistä käyttöä opetuksessa,
kielten välisten hierarkioiden tietoista purkamista ja muun kuin perinteisiin vieraisiin kieliin
keskittyvän monikielisyyden parempaa arvostusta. Epäsuorasti ja pidemmällä aikavälillä
kielten hierarkioiden purkaminen tuottaa myös toimivia monikielisyyskäytänteitä
työelämässä ja muualla yhteiskunnassa.
Mitä väliä kielikoulutuksen saavutettavuudella?
Koulutuksellisen tasa-arvon on todettu lisäävän yhteiskunnan ja yksilöiden hyvinvointia.
Emme saa jäädä kuvittelemaan, että koulutuksen tarjolla olo tarkoittaa, että se on kaikkien

saatavilla, kaikki oppivat samalla tavalla tai että koulutuksen arvo on kaikille sama. Tämän
vuoksi kielikoulutuksen kehittämiseksi tarvitaan poliittisia toimia.
Kieli ja kielitaito ovat yhteiskunnallisen osallistumisen, vuorovaikutuksen, tiedon
rakentamisen ja rakentumisen sekä itseilmaisun keskeinen väline. Kieli on toisin sanoen
keskeinen osa ihmisyyttä. Tästä näkökulmasta kielitaidon saavutettavuus on keskeinen tasaarvon ja osallisuuden tekijä sekä yhteiskunnalle että yksilölle.
Suomea pidetään koulutuksellisen tasa-arvon mallimaana. Raporttimme ei käsitystä
murskaa, mutta ylpistymiseen ei ole varaa. Kielen on oltava kaikkien saatavilla.
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