


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaksi- tai monikielisyys 

Mitä se oikein tarkoittaa ja miksi tukea sitä?   



Monikielisyyden edut, 

yhteiskunnallinen hyöty  

 Kaikki monikielisyyden tutkijat ovat samaa mieltä siitä 

että on edullista omistaa monta kieltä. 

 Tässä globalisoituneessa yhteiskunnassa jossa elämme on 

ihmisillä kasvava tarve kommunisoida keskenään yli 

maiden rajojen ja samalla antaa ihmisille paremmat 

työmahdollisuudet tulevaisuudessa. 

 Kaikilla ammattialoilla tarvitaan yhä enemmän 

monikielistä henkilökuntaa. 

 

 



Monikielisyyden positiiviset puolet, 

individuaalinen hyöty 

 

 

 

 Monikielisyys auttaa ihmisiä ratkomaan pulmia 

muillakin aloilla kuin kielellisillä – monikieliset 

ihmiset ovat jo alusta alkaen tottuneet ratkomaan 

pulmia monelta eri taholta. 

 Mahdollisuus kommunikoida edellisten 

sukupolvien kanssa. 
 Jatkuu… 



Jatkuu…Monikielisyyden positiiviset 

puolet, individuaalinen hyöty,  

 Monikieliset ihmiset ovat enemmän joustavia ja löytävät 
useampia vaihtoehtoja pulmien ratkaisemiseen koske he 
ovat tottuneet vaihtamaan eri kielien välillä 

 

 Monikieliset ihmiset kehittävät myös niin sanotun 
megalingvistisen taidon, joka tarkoittaa kielellistä 
tietoisuutta. 

 

 Se antaa ”työkalun” ajatteluun ja oppimiseen 

 

 



Monikielisyyden vaikeudet 

 Kielien käyttäminen on tuoretavaraa, eli se on 

aina riippuvainen siitä miten paljon ihminen saa 

virikkeitä eri kielillä. 

 Poliittinen kysymys? 

 Ympäristön hyväksyminen ja asenteet? Eri kielillä 

on eri arvot? 

 

 

  



Tavallisia kysymyksiä  

 Mahtuuko ihmisen (lapsen) aivoihin monta kieltä yhtä 

aikaa? Tottakai! 

 Onko varma siitä ettei lapsista tulee puolikielisiä? No ei 

tule! 

 Päteekö se että yksi ihminen= yksi kieli? No, ei sekään 

enää. 

 Mitä koodin vaihtaminen on? Osoittaa sitä että lapsi 

käyttää hyväkseen kielen kaikkia mahdollisuuksia. 

 



jatkuu… 

Tavallisia kysymyksiä, 

 
 

 Eikö ole parempi että lapsilta joilla on puhehäiriö, 

otetaan pois äidinkieli ja puhutaan vaan sitä majoriteettin 

kieltä?  Ei missään nimessä –silloin puhehäiriö vain 

pahenee. 

 

 Lapset oppivat äkkiä? Kyllä he oppivat pintapuolisen 

kielen, mutta se ei riitä tulevaa koulusanastoa ja 

opiskelua varten. 

 



Kuinka kauan uuden kielen oppiminen 

kestää? 

 Lapsen ikä kun he tulevat uuteen 

maahan 

 

Keskivertainen aika joka tarvitaan 

jotta lapsi tulee samalle tasolle 

kuin maassa syntyneet lapset 

5-7 vuotias 3-8 vuotta 

8-11vuotias 2-5 vuotta 

12-15 vuotias 6-8 vuotta 



Mistä johtuu se, että jotkut oppivat 

nopeammin ja toiset taas hitaammin? 

 - Mihin ikään tulit uuteen maahan 

 - Ympäristön asenteet 

 - Maan siirtolaispolitiikka 

 - Oma motivaatio 

 - Mitä ”repussa” on ollut aikaisemmin 

 - Kielen eri-tai samanlaisuus, esim. eri kirjaimet, kielen eri rakenteet eli 
kielioppi.  

 -äidinkielen status 

 Kielen kriittinen aika; 6-7 vuotiaat tai ainakin alle 12-vuotiaat omaksuvat 
helpommin kun taas useimmat aikuiset eivät melkein koskaan pääse samalle 
tasolle kuin maassa syntyneet.  


