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Viime vuosina julkisuudessa on kiinnitetty huomiota kielten opiskelun yksipuolistu-
miseen ja vähenemiseen. Kotimaisten kielten lisäksi opiskellaan lähinnä englantia, 
ja yhä harvempi valitsee niiden lisäksi muita kieliä. Uskotaan siihen, että ”English is 
enough,” ja kohtahan Google kääntää joka tapauksessa. Kuten KIEPO-selvitystyötä 
viitisentoista vuotta sitten johtanut professori Kari Sajavaara tilanteen jo aikanaan 
kärjisti, kaikki opiskelevat englantia ja osaavatkin sitä aika hyvin, ja opiskelevat 
 ruotsia, mutta eivät osaa sitä.

Ratkaisut yhdellä koulutus
asteella vaikuttavat myös 
toisiin
Perinteisiä ”lyhyitä kieliä” – saksaa, 
rans kaa, venäjää – opiskellaan yhä vä-
hemmän. Oikeastaan ainoa suosiotaan 
kasvattanut kieli on espanja, jonka luki-
joita ei heitäkään ole paljoa. Kun vuonna 
2005 ylimääräisen lyhyen kielen kirjoitti 
18 000 opiskelijaa, vuonna 2019 kirjoit-
tajia oli enää 3 900. Kielet jätetään myös 
helposti muutamaan kurssiin, vaikka 
uusi kieli lukiossa aloitettaisiinkin.

Pitääkö Suomen 
kielivarannon 
tulevaisuudesta 
olla huolissaan?

Tilanne näkyy myös korkeakouluissa, 
kahdella tavalla. Moni herää aikuisena 
opiskelemaan uusia kieliä, eli ns. kieli-
keskusopetuksessa on ruuhkaa. Toisaal-
ta kielten pääaineopiskelijoista on puu-
tetta muissa kuin kotimaisissa kielissä 
ja englannissa. Tilanne selittää osaltaan 
nuorten käyttäytymistä: Kun opettajuus 
on ollut merkittävä kielten maistereita 
työllistävä ammatti, näkymät eivät nyt 
ole valoisat. Miksi silloin valita vaikka-
pa saksaa ja ranskaa tutkinnon aineiksi? 
Vaikka monipuolisille kieliasiantunti-
joille on taatusti tarvetta, emme ehkä ole 

osanneet tehdä näitä muita mahdolli-
suuksia riittävän hyvin näkyviksi.

Miten motivoida valitsemaan 
useampia kieliä?
Kielten suosion kasvattamiseksi on pa-
rin viime vuosikymmenen ajan yritetty 
tehdä paljonkin. On ollut lukuisia hank-
keita, onnistuneitakin, mutta hanke-
kauden päätyttyä kehitys on pysähtynyt 
ja pitempiaikaiset vaikutukset ovat jää-
neet vähäisiksi. Hankkeissa tunnistetut 
kehittämiskohteet tuntuvat toistuvan 
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vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. 
Kielitaidon yksipuolistumisesta oltiin 
huolissaan jo 1970-luvun komiteoissa 
ja toimikunnissa.

Kehitykseen ei ole yhtä selkeää syytä. 
Valintoihin vaikuttavat esimerkiksi 
erilaiset valtakunnalliset säädökset ja 
linjaukset, kuntien taloudellinen ti-
lanne, kielivalinnoista tiedottaminen, 
opetusjärjestelyt sekä päättäjien, van-
hempien ja ohjaajien asenteet. Jos opo 
korostaa kielten opiskelun raskautta, 
tunnit on sijoitettu päivän alkuun ja 
loppuun ja mahdollisesti toiseen kou-
luun, ja vanhemmat ja kaverit ovat 
vakuuttuneita siitä, että englannil-
la pärjää kaikkialla, ei ole ihme, että 
nuori jättää lisäkielen valitsematta. 
Motivaatiota vie myös kielten vähäi-
nen arvostus valinnoissa seuraavalle 
koulutusasteelle.

Aiemmista ratkaisuista lukion kurs-
simuotoisuus ja ainereaali eivät ole 
ainakaan tukeneet useampien kielten 
opiskelua. Ei myöskään se, jos kieli-
opinnoille ei ole selkeää jatkumoa, 
vaan peruskoulussa jonkin kielen 
opiskelun aloittanut joutuu lukiossa 
samaan ryhmään aloittavien kanssa. 

Hyvien ja innostavien opettajien mer-
kitystä ei voi liikaa korostaa. Vaikka 
tyypillisesti kielivalikoima on isom-
milla paikkakunnilla laajempi kuin 
pienemmillä, löytyy myös pienempiä 
paikkakuntia, joissa kielten tarjonta 
on yllättävän monipuolista ja opis-
keluintoa riittää. Hyvät opettajat ja 
yleinen kielten opiskeluun kannustava 
asenne ovat taatusti ratkaiseva tekijä 
tämän taustalla.

Kun kielivarantoselvitystä tehdessäni 
haastattelin myös toisen ja kolmannen 
asteen opiskelijoita, vahva viesti oli, 
”älkää opettako meille kieliä kielinä 
vaan korostakaa kielitaitoa kansain-
välistymisen mahdollistajana”. Nuo-
ret kokivat lisäksi, että opiskelussa ei 
riittävästi huomioida formaalin kou-
lutuksen ulkopuolella opittua, mikä 
vähentää motivaatiota. Ajattelemme 
kieliä myös liiaksi erillisinä, vaikka 

käytämme niitä todellisuudessa limit-
täin ja rinnakkain. 

Onko vuoden 2017 selvitys 
johtanut muutoksiin?
Osa vuoden 2017 lopussa valmistunees-
sa kielivarantoselvityksessä esittämistäni 
kehittämisehdotuksista on myös toteu-
tunut. Opetussuunnitelmien perusteista 
ei nyt ainakaan pitäisi olla kiinni, koska 
kaikilla tasoilla varhaiskasvatuksesta läh-
tien korostetaan kielitietoisuutta. Opetta-
jille on järjestetty täydennyskoulutusta 
kielitietoisuudesta, vaikka paljon lisää 
vielä tarvittaisiin.  

Näkyvin muutos on, että A1-kieli on 
varhennettu alkamaan ensimmäiseltä 
luokalta. Tämän suosituksen toinen – 
ja jo selvityksen valmistumisen aikaan 
epärealistiseksi tuomittu – osa, että kieli 
olisi pääsääntöisesti muu kuin englanti, 
ei ole toteutunut. Monipuolistumiseen 
muutos ei siis ole johtanut. Sen sijaan 
uskon, että varhainen aloittaminen vai-
kuttaa kielitietoisuuden vahvistumiseen 
ja kielten oppimisen näkemiseen haus-
kana asiana.

Työnjakoa ns. harvinaisten kielten 
ope tuksessa on edistetty esimerkiksi 
OKM:n rahoittamassa vuosien 2018– 
2020 KiVAKO-hankkeessa, jossa 25 kor-
keakoulua on yhdessä kehittänyt verkko-
pohjaista opetustarjontaa 11 eri kieleen.

Systemaattista tietoa työelämän todelli-
sista kielitaitotarpeista on edelleen vain 
vähän, kielten tutkinto-opiskelun suosio 
ei ole lisääntynyt, eikä uudenlaisia kie-
liaineita ja muuta substanssia yhdistäviä 
tutkinto-ohjelmia ole juurikaan synty-
nyt. Maahanmuuttajien kotoutumista ja 
S2/R2 opetusta on kehitetty, sen sijaan 
maahanmuuttajien oman ensikielen 
tuki ei ole juurikaan parantunut. 

Onko siis syytä olla huolissaan? 
On ja ei ole. 
Suomalaisten kielivaranto on yksipuo-
listumassa, ja kehitys on myös eriarvois-
tunut. Asuinpaikasta ja lähtö koh dista 
riippuen mahdollisuudet moni puolisen 

kielitaidon hankkimiseen ovat erilai-
set. Kun haastattelin vuonna 2017 eri 
alojen työnantajia, yksi taho oli tyyty-
väinen: ulkoasianministeriö. Puutetta 
oli ainoastaan joidenkin harvinaisten 
kielten osaajista, ja sekin pystytään 
korjaamaan talon omalla henkilöstö-
koulutuksella. Diplomaattikoulutuk-
seen hakeutuvat ne, joka ovat jo val-
miiksi suuntautuneita kansainvälisesti 
ja opiskelleet useita kieliä.

Englannin osaamista ei missään tapa-
uksessa tule asettaa vastakkain mui-
den kielten kanssa. Jokainen tarvitsee 
tulevaisuuden työelämässä englannin 
kielen taitoa, samoin kuten vaikkapa 
tietoteknisiä valmiuksia. Englantia 
osataan yhä paremmin, mutta erityi-
sesti korkeakoulutettujen ammateissa 
myös vaatimustaso nousee. Positiivisia 
puolia on nähtävissä nuorten asen-
teissa: ollaan valmiimpia käyttämään 
myös vähäisempää kielitaitoa. Virhei-
den pelko on toivottavasti vähäisem-
pää kuin aiemmilla sukupolvilla.

Potentiaalisesti positiivinen ryhmä 
ovat maahanmuuttajat, joiden kie-
livaranto on valitettavasti kuitenkin 
pitkälti hyödyntämättä. Suomessa pu-
hutaan yli 500 kieltä, ja yhä useampi 
perhe on kaksi- tai monikielinen. Ti-
lastoihin voi kuitenkin ilmoittaa vain 
yhden äidinkielen, ja paljon osaamista 
jää piiloon. Vaikka henkilö ei osaisi 
suomea tai ruotsia eikä englantia, hä-
nellä saattaa olla useiden muiden kiel-
ten taito. 

Ehkä kehittämistä on eniten asenteis-
sa: monipuolista kielten opiskelua ja 
osaamista ei nähdä yksilön ja yhteis-
kunnan investointina. Vanha oppi 
siitä, että ostaa voi kyllä englanniksi, 
mutta myydä pitää asiakkaan kielellä, 
ei ole vanhentunut. On myös tärkeä 
ymmärtää, että vaikka kone kääntää-
kin vuosi vuodelta yhä paremmin, 
kielten osaaminen kartuttaa kulttuu-
rienvälistä osaamista ja keskinäistä 
ymmärtämistä. 


