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KUTSU KIELIPARLAMENTTIIN 

Kielet kunnissa 

torstai 12.4.2018 klo 12.00–15.45 

Jukola-sali, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 1, Helsinki 

  
 
Hyvä vastaanottaja, 
  
Kutsumme Teidät yhdeksänteen valtakunnalliseen Kieliparlamenttiin, jossa pureudutaan 
kuntien kielikoulutuspoliittiseen toimintaan.  Tänä vuonna parlamentin pääteemana on Kielet 
kunnissa.  
  
Tällä hetkellä on käynnissä valtakunnallisia hankkeita, kuten kieltenopetuksen varhentaminen 
ja toisen kotimaisen kielen kokeilu, jotka vaikuttavat kielikoulutukseen nimenomaan 
kuntatasolla. Tämän lisäksi professori Riitta Pyykön selvitys kansallisesta kielivarannosta sisältää 
paljon kuntien toimintaa koskevia kehittämisehdotuksia.  
 
Kunnilla on erilaiset tavoitteet ja resurssit kielikoulutuksen järjestämisessä. Parlamentissa 
keskustellaan siitä, miten kielikoulutusta suunnitellaan ja siitä päätetään kunnissa. Miten 
huomioidaan kuntien erityispiirteet kunnan päätöksenteossa? Miten kunnat tasapainoilevat 
projektimaisen ja pitkäjänteisen kehittämisen välillä? 
  
Kieliparlamenttiin osallistuu muun muassa päätöksentekijöitä, viranomaisia, julkishallinnon, 
opetushallinnon, työelämän, järjestöjen ja yhdistysten edustajia, koulutuksen tarjoajia ja 
kouluttajia sekä opettajia, opiskelijoita ja tutkijoita. Kieliparlamentin työskentelyn pohjalta 
laaditaan julkinen kannanotto, jolla halutaan vaikuttaa koulutukselliseen ja yhteiskunnalliseen 
keskusteluun parlamentissa käsiteltävästä teemasta. 
  
Kieliparlamentin järjestää Kielikoulutuspolitiikan verkosto (www.kieliverkosto.fi), jonka 
toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja koordinoi Jyväskylän yliopiston Soveltavan 
kielentutkimuksen keskus. Kielikoulutuspolitiikan verkosto tuo yhteen kielikoulutuksen 
toimijoita, lisää tietoisuutta kielikoulutuksen moniulotteisuudesta ja vaikuttaa kielikoulutusta 
koskeviin päätöksiin Suomessa. 
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OHJELMA 
  
12.00 Parlamentin avaus 

professori Sari Pöyhönen, Kieliverkosto 
  

         Alustuspuheenvuoro 
Kaksikielinen toiminta Suomen kunnissa 
yliopistonlehtori Karita Mård-Miettinen & tutkijatohtori Kristiina Skinnari, 
Jyväskylän yliopisto 

  
       Kommenttipuheenvuorot 

- Opetuspalveluiden päällikkö Minna Rovio, Imatran kaupunki 
- Opetuspäällikkö Katriina Sulonen, Paraisten kaupunki 
- Sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen, Hyvinkään kaupunki 

 
13.15          Ohjeistus pienryhmätyöskentelyyn 
  
13.20          Työpajat pienryhmissä 
  
14.50          Kahvi 
  
15.20          Yhteenvetoa työpajojen keskusteluista 

Yliopistotutkija Heidi Vaarala, Kieliverkosto 
  
15.45          Loppusanat 
 Projektitutkija Erja Kyckling, Kieliverkosto 
  
Ilmoittautuminen 
  
Kutsu on henkilökohtainen. Voitte välittää kutsun eteenpäin organisaatiossanne, mikäli olette 
estynyt saapumasta tilaisuuteen tai jos katsotte tilaisuuden soveltuvan paremmin jollekin 
toiselle henkilölle. 
  
Ilmoittautumiset viimeistään 29.3.2018 osoitteeseen kieliverkosto@jyu.fi. Ilmoitattehan 
samalla mahdollisesta erityisruokavaliostanne ja siitä, mikäli haluatte osallistua 
työpajatyöskentelyyn ruotsiksi. Tarkempi ohjelma lähetetään ilmoittautuneille ennen 
Kieliparlamentin kokoontumista. Tilaisuudessa on tarvittaessa suomalaisen viittomakielen 
tulkkaus. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matka- ja majoituskuluista. Parlamenttiin 
mahtuu mukaan 60 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. 
   
Lisätietoja 
                    
Projektitutkija Erja Kyckling, erja.p.kyckling@jyu.fi, 040 8055 052 
Yliopistotutkija Heidi Vaarala, heidi.vaarala@jyu.fi, 040 8053 172 


