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KIELITAITO
KANSALAISUUSNÄKÖKULMIEN
KESKIÖSSÄ
Mirja Tarnanen
Jyväskylän yliopisto
The current Citizenship Act in Finland came into force in June 2003. Compared to the old
Act, the new Act states more detailed requirements for language proficiency. This article
focuses on both the practical and theoretical relationship between citizenship and language
proficiency. First, the concept of citizenship is discussed from a legislative, political, social
and cultural perspective. Second, the focus is on the voice of citizenship applicants: how a
language learner reacts to language proficiency requirements, how citizenship applicants
generally have succeeded in the language test and how realistic the language requirement is
for immigrants. Finally, the different aspects of citizenship are considered in terms of
language proficiency.
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Suomen maahanmuuttopolitiikkaa on kritisoitu monella tavalla viimeisten vuosien aikana. Sitä on muun muassa pidetty muihin maihin verrattuna ankarana vastaanotettujen pakolaisten pienen määrän vuoksi. Maahanmuuttajien työttömyysprosentti on ollut vuodesta toiseen selvästi korkeampi kuin valtaväestön työttömyysprosentti (ks. Nieminen 2003). Suomalaisten asenteet voisivat paremmin tukea maahanmuuttajan sopeutumista uuteen asuin-, opiskelu- ja työympäristöön. Suomen kielen opetuskin on saanut kritiikistä osansa; sitä on pidetty osin tehottomana ja
tuloksettomana. Kielitaidolla on kuitenkin vaikutuksensa koulutus- ja
työllistymismahdollisuuksiin, palvelujen käyttöön, sosiaalisten suhteiden
luomiseen ja yleensäkin viihtymiseen kohdemaassa (ks. Tarnanen & Suni
2005). Viimeisin kieliasioita koskeva kritiikki on kohdistunut muun
muassa vuonna 2003 voimaan astuneen kansalaisuuslain kielitaitovaatimukseen. Yhtäältä kielitaitovaatimusta on pidetty liian korkeana, ja
toisaalta kielitaidolla ja kansalaisuudella ei ole nähty olevan mitään tekemistä toistensa kanssa.
Kansalaisuus voi saada erilaisia merkityksiä sen mukaan, tarkastellaanko sitä esimerkiksi tasavertaisuutta lisäävänä oikeuksien ja velvollisuuksien listana, keinona saavuttaa valtaväestön kaltainen elintaso vai sosiaalisena ryhmään kuulumisen tunteena. Samoin kielitaidon omaksuminen voidaan määritellä eri tavoin: sanojen ja kieliopin norminmukaisena
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käyttönä, arkielämän selviytymistaitona tai toisaalta kulttuurin ja uuden
identiteetin omaksumisena (ks. Bron 2003). Kansalaisuus- ja kielitaitokäsitysten moninaisuus ei ole haastavaa vain teoreettisessa mielessä
vaan myös yksilön kokemusten kannalta, koska kansalaisuus voi toteutua
tai jäädä toteutumatta monella tavalla.
sopimus oikeuksista ja
velvollisuuksista
sopimus

selviytyminen jokapäiväisestä
elämästä, ystävät, työ
sosiaalistuminen

KIELITAITO

yhteisöllinen hyvinvointi
ja demokratia
lupaus

valtasuhteet, kulttuuriset
käytänteet, identiteetti
neuvottelu

Kuvio 1. Kielitaito neljän kansalaisuusnäkökulman keskiössä.

Tarkastelen artikkelissani kansalaisuuden käsitettä lainsäädännöllisestä,
poliittisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta ja pyrin näin selvittämään, millä tavoin kielitaito on yhteydessä erilaisiin näkemyksiin
kansalaisuudesta (ks. kuvio 1). Lisäksi havainnollistan, miten kansalaisuutta hakevat maahanmuuttajat selviytyvät kielitaitotestistä, sekä pohdin lyhyesti, miten realistinen kansalaisuuslaissa oleva kielitaitovaatimus
on maahanmuuttajan näkökulmasta ja millaisen kansalaisuuden saavuttamista kielitaito voi edesauttaa.
1 SOPIMUS OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA
Suomen nykyinen kansalaisuuslaki (359/2003) astui voimaan kesäkuussa
2003. Sen mukaan kansalaisuuden voi saada kolmella tavalla: automaattisesti, ilmoituksella tai hakemalla. Automaattisuus viittaa kansalaisuuden saamiseen syntymän, vanhempien avioliiton, ottolapsisuhteen tai
syntymäpaikan kautta. Ilmoitus puolestaan tarkoittaa kansalaisuuden
myöntämistä ilmoituksesta esimerkiksi entiselle Suomen kansalaiselle tai
ulkomaalaiselle, jonka isä on Suomen kansalainen. Kansalaisuuden hakeminen koskee taas Suomessa asuvia ulkomaalaisia henkilöitä, joilla ei
ole Suomen kansalaisuutta. Suomessa asuvan ulkomaalainen henkilön
kansalaistamisen yleiset edellytykset ovat lain mukaan seuraavanlaiset:
o hän on täyttänyt 18 vuotta tai sitä ennen avioitunut
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o hänen varsinainen asuntonsa on ja on ollut Suomessa
a) viimeksi kuluneet 6 vuotta keskeytyksettä
b) 8 vuotta 15 ikävuoden täyttämisen jälkeen, joista viimeksi kuluneet 2
vuotta keskeytyksettä
o hän ei ole syyllistynyt rangaistavaan tekoon eikä häntä ole määrätty lähestymiskieltoon
o hän ei ole olennaisesti laiminlyönyt elatusvelvollisuuttaan tai julkioikeudellisia
maksuvelvoitteitaan
o hän pystyy luotettavasti selvittämään, miten saa toimentulonsa
o hänellä on suomen tai ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito tai suullisen
kielitaidon sijasta vastaavan tasoinen suomalaisen viittomakielen taito.

Käsittelen tässä artikkelissa kansalaisuutta ainoastaan hakemisen näkökulmasta ja tarkastelen kansalaistamisen edellytyksistä erityisesti kielitaitovaatimusta.
Kansalaisuuslain (359/2003) kielitaitovaatimuksessa sanotaan, että
Kielitaitoedellytyksen täyttäminen voidaan osoittaa suorittamalla yleinen kielitutkinto
yleistaitotasolla 3, valtionhallinnon kielitutkinto tyydyttävällä suullisella ja kirjallisella
taidolla tai perusopetuksen oppimäärä suomi tai ruotsi äidinkielenä. Kielitaito voidaan
osoittaa myös muulla koulusivistyksellä tai muulla tavalla, jos valtion kielitutkinnon
tutkintotodistuksen antaja on arvioinut kielitaidon vastaavan kielitaitoedellytystä
(359/2003).

Jommankumman kielitutkinnon suorittaminen lienee yleisin tapa osoittaa
kansalaisuuteen vaadittava kielitaito, koska useimmilla kansalaisuutta
hakevilla aikuisilla ei ole Suomessa suoritettua peruskoulun päästötodistusta, joka osoittaisi hakijan opiskelleen suomea tai ruotsia äidinkielenä. Kolmas tapa osoittaa kielitaito on hakea kirjallisesti joillakin
muilla todistuksilla tai kielitaitoa osoittavilla dokumenteilla rinnastavaa
päätöstä kielitutkintolautakunnalta, joka toimii Opetushallituksen yhteydessä. Vaikka lakiteksti antaa olettaa, että suomi toisena kielenä -oppiaineen hyväksytty arvosana peruskoulun päästötodistuksessa ei riittäisi
kansalaisuuden hakemiseen vaadittavan kielitaidon osoitukseksi, se kuitenkin hyväksytään suomen ja ruotsin kielitutkintolautakunnan yleislausunnon mukaan kansalaisuuslain kielitaitovaatimukseksi (Opetushallitus
2005). Yleislausunnon mukaan kansalaisuuslain kielitaitovaatimuksen
täyttävät myös muun muassa lukiokoulutuksen oppimäärä suomi tai
ruotsi toisena kielenä, asioimistulkin ammattitutkinto, suomen tai ruotsin
kielellä suoritettu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998)
mukainen ammatillinen perustutkinto.
Se, minkä tasoista kielitaitoa kansalaisuuden hakijalta edellytetään,
näyttää jossakin määrin moniselitteiseltä. Kaikkein konkreettisimman
käsityksen kansalaisuuteen vaadittavasta kielitaidon tason minimirajasta
saa kielitutkintojen taitotasokuvauksista. Seuraavassa on Yleisten kielitutkintojen taitotason 3 yleistasokuvaus sekä valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallisen ja suullisen kielitaidon tyydyttävän tason kuvaus:
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Yleiset kielitutkinnot, yleistaitotaso 3:
Ymmärtää pidempää puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radioohjelmista, jos aihepiiri on suhteellisen tuttu. Ymmärtää tavallisia tekstejä, jotka eivät
vaadi aiheen tuntemusta. Normaalitempoinen puhe ja vaativammat tekstit saattavat
tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Selviää tavallisimmissa
käytännön puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä
tavallisista aiheista, vaikkakin kieliopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä. Hallitsee hyvin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston ja peruskieliopin tavallisimmat rakenteet. (Yleisten kielitutkintojen perusteet 2001.)
Valtionhallinnon kielitutkinto, kirjallisen ja suullisen taidon taso tyydyttävä:
Ymmärtää tavallisimpia omaan työhön liittyviä tekstejä ja pystyy poimimaan niistä pääkohdat. Aihepiireiltään vieraista ja kieleltään vaativista teksteistä saattaa jäädä osia ymmärtämättä. Pystyy kirjoittamaan työtehtäviin liittyviä lyhyehköjä rutiininomaisia tekstejä, jotka eivät edellytä asian laajaa ja perusteellista käsittelyä. Teksti on pääosin ymmärrettävää, vaikka siinä on lukurytmin katkaisevia kielellisesti ja tyylillisesti epäluontevia ilmauksia. Ymmärtää tuttuja aihepiirejä käsittelevää normaalitempoista puhetta.
Selviää tavallisimmissa rutiininomaisissa puhetilanteissa, esimerkiksi asiakaspalvelussa.
Osaa toimia tutuissa puhetilanteissa aloitteellisesti, joskin puhe saattaa olla hidasta sekä
ääntäminen ja rakenteiden käyttö kohdekielestä poikkeavaa. Epätarkkuudet eivät kuitenkaan estä viestintää. (Valtionhallinnon kielitutkintojen perusteet 2004.)

Kuten kuvauksista on pääteltävissä, niiden vaatimusta voisi kuvailla
yleisluonteisesti jokapäiväisen elämän peruskielitaitovaatimukseksi.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kielenkäyttäjä ymmärtää ja pystyy
kommunikoimaan päivittäisissä asiointi- ja sosiaalisissa tilanteissa tyydyttävällä tavalla, vaikka esimerkiksi ymmärtämisvaikeuksia voi esiintyä. Hän siis pystyy hoitamaan asioitaan esimerkiksi kaupoissa, pankeissa, kirjastossa ja ravintolassa asioidessaan, pystyy keskustelemaan kuulumisistaan ja omasta elämästään sekä esittämään mielipiteensä ja osin
perustelemaankin sen omaan elämään kuuluvista tai ajankohtaisista
asioista, kuten asumisesta, ympäristöstä tai rahankäytöstä. Hän ymmärtää
myös pääosin erilaisia tekstejä, kuten ilmoituksia, mainoksia, ohjeita ja
aikakaus- ja sanomalehtien juttuja sekä pystyy kirjoittamaan henkilökohtaisia kirjeitä ja viestejä sekä ilmaisemaan kirjallisesti mielipiteensä ymmärrettävällä tavalla.
Tutkinnon suorittamiseksi hyväksytysti kansalaisuutta hakevan on
Yleisissä kielitutkinnoissa saavutettava yleistaitotaso 3, jonka hän saa,
jos hän suorittaa hyväksyttävästi eli taitotasolla 3 viidestä osakokeesta
(puhuminen, puheen ymmärtäminen, kirjoittaminen, tekstin ymmärtäminen, rakenteiden ja sanaston hallinta) kolme osakoetta. Toisin sanoen hänen todistuksessaan on yleistaso 3, vaikka siinä olisi kahdesta, esimerkiksi kirjoittamisesta ja rakenteiden ja sanaston hallinnasta, osakokeesta
taitotaso alle 3 ja muista osakokeista taitotaso 3. Valtionhallinnon kielitutkinnossa on tyydyttävän tason saamiseksi suoritettava molemmat osat,
sekä kirjallinen (tekstin ymmärtäminen ja kirjoittaminen) että suullinen
(puheen ymmärtäminen ja puhuminen), tyydyttävällä tasolla.
Tutkintoja tarkasteltaessa ja niitä arvioidessa on syytä ottaa huomioon, että kumpaakaan tutkintoa ei ole laadittu kansalaisuuden hakemista
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varten, vaan ne ovat yksi edellä mainituista tavoista osoittaa kansalaisuuden hakemiseen edellytettävä kielitaidon taso. Valtionhallinnon kielitutkinto on laadittu valtionhallinnon työntekijöiden kielitaidon arvioimiseksi, ja sen tehtävät arvioivatkin valtionhallinnon työtehtäviin liittyviä
kielen käyttötarkoituksia ja tehtävien sisällöt liittyvät valtionhallinnon eri
alojen aihepiireihin. Yleisen kielitutkinnon sisällöt koskevat taas kaikenlaisia jokapäiväiseen elämään liittyviä kielenkäyttötilanteita, ja se on
tarkoitettu kenelle tahansa aikuiselle kielenoppijalle riippumatta siitä,
miten ja missä hän omaksunut kielitaitonsa. Molemmat tutkinnot käyttävät tehtävissään mahdollisimman paljon autenttista materiaalia ja korostavat taitotasokuvauksissaan kielenkäyttötaitoja.
Nykyisen kansalaisuuslain kielitaitovaatimusta on kritisoitu liian korkeaksi, ja kritisoijien mukaan osa maahanmuuttajista ei koskaan saavuta
vaadittua kielitaidon tasoa (ks. esim. Sirniö 2003; Taiveaho 2004). Vaatimusta on pidetty korkeana myös siksi, että se diskriminoi luku- ja kirjoitustaidottomia maahanmuuttajia, joilla vaaditun kielitaitotason saavuttaminen voi kestää vuosia tai jäädä saavuttamatta varsinkin kirjallisen
kielitaidon osalta. Kielitaidon vaativuuden lisäksi kielitaidon osoittamista
kielitaitotestillä on pidetty huonona, koska joillekin hakijoille, varsinkin
iäkkäille, testikonteksti voi olla vieras kielistudioineen, tehtävätyyppeineen ja aikapaineineen. Toisaalta laki ottaa huomioon esimerkiksi kansalaisuutta hakevien iän ja terveydentilan. Sen mukaan kansalaisuus voidaan myöntää kielitaitovaatimuksesta huolimatta, jos kansalaisuutta
hakeva ei pysty terveydentilansa taikka aisti- tai puhevammansa takia
täyttämään kielitaitoedellytystä, ja koska 65-vuotiaan tai sitä vanhemman
hakijan elinolot huomioon ottaen kansalaistamiselle on erittäin painavat
perusteet (359/2003).
Lain mukaan kansalaisuus on ennen kaikkea yksilön ja valtion välinen lainsäädännöllinen side, joka määrittää yksilön aseman valtiossa ja
jolla määritellään yksilön ja valtion välisiä keskeisiä oikeuksia ja velvollisuuksia. Kyse on siis sopimuksesta, jossa kansalainen täyttää tietyt velvollisuudet ja valtio takaa puolestaan hänelle oikeudet. Kielitaidon näkökulmasta katsottuna kansalaisuuden saamiseen edellytettävän kielitaitotason perusteluna voidaan pitää kielitaidon riittävyyttä kansalaisoikeuksien täyttämiseen ja omista oikeuksista huolehtimiseen. Lainsäädännöllisestä näkökulmasta katsottuna kansalaisoikeuksiin eivät kuitenkaan
kuulu esimerkiksi työllistyminen tai kulttuurinen tasavertaisuus valtaväestön kanssa, jotka ovat kuitenkin kansalaisen ihmisarvon ja elinolojen laadun kannalta keskeisiä. Työllistymisestä tai kansalaisen mahdollisuuksista tyydyttäviin elinoloihin neuvotellaan muissa yhteyksissä ja
muilla tavoin.
2 POLIITTISIA LUPAUKSIA JA SOSIAALISIA ODOTUKSIA
Kansalaisuus voi tarkoittaa yksilölle oikeutta ja velvollisuutta osallistua
poliittisen yhteisönsä poliittiseen elämään. Poliittisuus viittaa tässä yh71

teydessä laveasti sopeutumiseen ympäröivään yhteiskuntaan ja pääsemiseen osalliseksi valtaväestön nauttimasta hyvinvoinnista. Kansalaisuus
voi siis olla lupaus yhteisöllisestä hyvinvoinnista, yksilöllisestä sitoutumisesta ja demokratian täyttymisestä (ks. Bosniak 1998). Käytännöllisesti katsoen tämän toteutuminen tarkoittaa sitä, että maahanmuuttaja
integroituu tuloyhteiskuntaan mahdollisimman monella elämänalueellaan: hän työllistyy, on koulutettu tai hankkii koulutuksen työllistyäkseen, hän tavoittelee kutakuinkin valtaväestön keskimääräistä elintasoa,
ja maahanmuuttaja vastaa valtakulttuurin sosiaalisia odotuksia (ks.
Paananen 2005; Forsander 2001).
Maahanmuuttajan integroitumista yhteiskuntaan voidaan tukea sekä
hallinnollisin että sosiaalisin keinoin (Paananen 2005). Esimerkiksi työvoimapoliittisella koulutuksella parannetaan siihen osallistuvien kielitaitoa ja mahdollisia koulutuksellisia ja ammattitaidollisia puutteita sekä
tarjotaan harjoittelujaksoilla mahdollisuus tutustua työelämään ja työyhteisöihin. Hallinnollisesti katsoen maahanmuuttajien integrointi työllistämisen osalta ei ole kuitenkaan onnistunut kovin hyvin, sillä heidän on
edelleenkin vaikea työllistyä valtaväestöön verrattuna (ks. Nieminen
2003). Toisaalta työllistymisvaikeudet voivat koskea pääasiassa maahantulon ensimmäisiä vuosia, sillä työministeriön tutkimuksen mukaan maahanmuuttajien työllisyyden todennäköisyys - ja siten taloudellinen hyvinvointi - kasvaa voimakkaasti Suomessa asutun ajan kuluessa. Tosin tämä
koskee erityisesti OECD-maista tulevia maahanmuuttajia, jotka
näyttäisivät työllistyvän muita maahanmuuttajia nopeammin ja paremmin. (Hämäläinen ym. 2005.) Työllistymistä hidastavat osaltaan kielitaidon omaksumisen viemä aika ja mahdollinen uudelleen kouluttautuminen Suomessa.
Myös maahanmuuttajat itse näyttäisivät pitävän tärkeimpinä työllistymistä estävinä syinä puutteellista suomen kielen taitoa, sopivan työn puutetta ja kotimaassa saadun koulutuksen kelpaamattomuutta (Tarnanen &
Suni 2005; Paananen 2003; Forsander 2001). Esimerkiksi venäjänkielisten 30−50-vuotiaitten naisten näyttäisi olevan vaikea työllistyä lähtömaassa hankkimastaan koulutuksesta ja työkokemuksesta huolimatta
(Tarnanen 2005). Vaikka uudelleen kouluttautuminen on yleistä maahanmuuttajien keskuudessa ja vaikka he ovat ikärakenteeltaan valtaväestöä keskimäärin nuorempia, he kouluttautuvat samanikäistä suomalaisväestöä vähemmän (Hämäläinen et al. 2005). Tähän voi olla monia
syitä, esimerkiksi sosiaalisia, taloudellisia tai terveydellisiä, mutta varmastikin myös kielitaito on yksi merkittävistä tekijöistä. Käytännössä
kielitaitoa olisi oltava riittävästi jo ammatillisten opintojen alkaessa, joten luku- ja kirjoitustaidottomille tilanne voi tuntua mahdottomalta, ja
akateemisilla aloilla taas tarvittavan kielitaidon omaksumiseen voi mennä vuosia (Tarnanen & Suni 2005).
Forsander (2001: 31) puhuu työllistymisen yhteydessä kielitaidon ja
koulutuksen lisäksi sosiaalisesta kompetenssista, jolla hän viittaa sosiaalisen koodin eli kulttuurin hallitsemiseen. Pelkkä koulutus ja kielitaito eivät siis riitä, vaan henkilöllä on oltava myös ”oikea” persoonallisuus,
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asenne ja tuntuma työyhteisönsä kulttuurisiin pelisääntöihin. Ongelmalliseksi sosiaalisen kompetenssin tekee sen läpinäkymättömyys; jos työntekijä ei pääse mukaan sosiaalisiin verkostoihin tai hänellä ei ole henkilökohtaisia suhteita ammattiverkostoihin, jotka ovat ratkaisevia työllistymisessä, hänen voi olla vaikea työllistyä koulutuksesta ja kielitaidosta huolimatta. Forsanderin (2001) mukaan sosiaalisen kompetenssin
käsitettä on kritisoitu etnosentriseksi ja se sisältää vaatimuksen sulautumisesta enemmistöön. Vaikka käsitettä ei käytettäisikään asenteellisuutensa vuoksi maahanmuuttajien työllistymisestä puhuttaessa, se kuitenkin valottaa niitä vaatimuksia, joita maahanmuuttajien työllistymiselle
asetetaan.
Yksilöllinen ja yhteisöllinen hyvinvointi sekä demokratian toteutuminen edellyttävät, että maahanmuuttaja pääsee osalliseksi työmarkkinoista. Työllistyminen ei takaa vain taloudellista hyvinvointia, vaan se tuo
mukanaan myös uskoa omiin kykyihin, tarjoaa tasavertaisemman sosiaalisen aseman valtaväestön kanssa ja yleensäkin mahdollistaa täysivaltaisemman osallistumisen ympäröivän yhteisön elämään. Osallistuminen, verkostoituminen, työllistyminen ja sitoutuminen kuitenkin edellyttävät käytännössä, että maahanmuuttaja hallitsee valtaväestön kielen,
koska byrokratiaa eli hallintoa, sosiaalisen kontrollin normistoja ja
poliittista päätöksentekoa rakennetaan, niihin liittyviä merkityksiä välitetään ja niitä muutetaan tai niihin vaikutetaan kielen avulla (vrt.
Bauböck 2001).
3 NEUVOTTELUA KÄYTÄNTEISTÄ JA USKOMUKSISTA
Käsitys kansalaisuudesta syvenee ja monitulkintaistuu, kun sitä tarkastellaan edellisen lisäksi kulttuurisesta näkökulmasta. Jos hakijalle myönnetään lain säätämä kansalaisuus ja jos hän yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsoen on integroitunut yhteiskuntaan käymällä töissä ja
äänestämällä demokratian suomin valtuuksin, onko hän kansalaistunut
myös kulttuurisesti? Onko kansalaisuudessa itse asiassa kyse valtion
moraalisääntöjen projektista, jolla haetaan yhtenäistä ja yhdenmukaista
merkitystä kansalaisuudelle? Onko kansalaisuutta edes mielekästä vaatia
vähempiosaisilta, kulttuuritaustaltaan valtaväestöstä eroavilta henkilöiltä? Kulttuurisesti katsoen kansalaisuudessa on kyse valta-aseman määrittelystä, sosiokulttuurisesta neuvottelusta ja uuden identiteetin luomisesta suhteessa uuteen yhteisöön ja sen käytänteisiin (Ong 1996).
Kansalaisuus ei ole dikotominen joko olen kansalainen tai en ole kansalainen -tila, joka joko myönnetään tai jätetään myöntämättä hakijalle.
Kansalaisuuteen liittyy monenlaisia ja monentasoisia kulttuurisia käytänteitä ja uskomuksia, jotka syntyvät ja joita rakennetaan neuvottelun
tuloksena. Kuuluminen kansalliseen alueeseen ja väestöön määrittyy sen
mukaan, miten yksilö sopeutuu tai toteuttaa valtasuhteita ja miten hän
pystyy omaksumaan uuden identiteetin (Ong 1996: 738). Kansalaiseksi
tuleminen on siis prosessi, joka on vuorovaikutusta uusien ja vanhojen
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kulttuurikäytänteiden ja -uskomusten välillä. Sopeutumista uuteen
kulttuuriin, uuden kansalaisuuden rakentumista, voidaan arvioida sen
mukaan, millaista yksilön neuvottelu ja käyttäytyminen on suhteessa
kulttuurisiin rajoihin ja sosiaalisiin suhteisiin (akkulturaatioprosessi).
Henkilö voi sopeutua helposti ja hänellä voi olla vähänlaisesti kiinnostusta oman kulttuurin ylläpitämiseen (assimilaatio) tai päinvastoin
hän voi ylläpitää yhteyttään omaan kulttuuriin mutta vältellä kontakteja
tulokulttuurin kanssa (separaatio). Kolmanneksi maahanmuuttajalla voi
olla todella vähän mahdollisuuksia tai hän ei ole kiinnostunut ylläpitämään yhteyttä omaan kulttuuriinsa ja hän haluaa jäädä tai hän jää tulokulttuurin sosiaalisten verkostojen ulkopuolelle (marginalisointi). Ihanteellisinta olisi, jos maahanmuuttaja säilyttäisi oman identiteettinsä mutta
pystyisi olemaan vuorovaikutuksessa enemmistökulttuurin kanssa (integraatio). (Berry 2001: 618−619.) Integraatio ei ole kuitenkaan Berryn
(2001: 619−620) mukaan mahdollista, jos tulokulttuurin yhteisö ei ole
monikulttuurinen asenteineen ja käytänteineen. Sopeutumisessa on siis
kyse sekä kulttuurisesta että psykologisesta prosessista, ja sopeutumisen
stressivaikutukset voivat vaihdella sen mukaan, miten yksilö reagoi
kulttuurien väliseen kohtaamiseen.
Kulttuurinen kansalaisuus näyttäisi siis olevan pitkäaikainen, kenties
elämänikäinen, prosessi. Tämän vuoksi yleistysten tekeminen voi olla
harhaanjohtavaa, sillä yksilöiden välillä on varmasti eroja siinä, miten
kulttuurikäytänteitä ymmärretään, hyväksytään tai omaksutaan. On myös
valtaväestöstä kiinni, miten hyvin se kestää kritiikkiä omia käytänteitään
kohtaan, sallii niiden rikkomista ja ymmärtää niiden merkityksen ja
merkityksettömyyden maahanmuuttajan näkökulmasta. Jatkumolla, jossa
erilaisuus (rodullinen, etninen, kielellinen) on aidosti kulttuurista rikkautta ja jossa se toisaalta voidaan kokea oman kansallisidentiteetin uhkana,
on monenlaisia sävyjä ja asteita.
Jotta voisimme tehdä päätelmiä yksilön tyydyttävästä integroitumisesta tulokulttuuriin, pitäisi hänen elämäänsä tarkastella kokonaisvaltaisesti: millaiset sosiaaliset suhteet maahanmuuttajalla on valtaväestön
kanssa, kuuluuko hän johonkin opiskelija-, työ- tai harrasteryhmään, onko hänellä mahdollisuuksia säilyttää yhteys omaan kulttuuriinsa, miten
hänen kielitaitonsa edesauttaa suhteiden solmimista ja ylläpitämistä häntä
ympäröivien yhteisöjen jäseniin sekä miten läheiseksi tai etäiseksi hän
kokee tulokulttuurin käytänteet ja mikä hänen motiivinsa on niiden
omaksumiseen. Maahanmuuttaja ei voi kuitenkaan integroitua yksin; siihen tarvitaan valtaväestöltä valmiutta, avoimuutta ja ”neuvottelutaitoa”,
jotta yhteisö voisi olla aidosti monikulttuurinen.
Vuorovaikutus kahden kulttuurin välillä herättää kysymyksen siitä,
millainen rooli kielellä on merkitysten välittäjänä ja käytänteiden rakentajana. Onko valtaväestön kieli ainoa kieli, jolla kommunikointi on mahdollista? Onko kulttuurinen moniarvoisuus myös kielellistä moniarvoisuutta? Millaisia seurauksia valtaväestön kielen omaksumisella voi olla
maahanmuuttajan identiteetille? Tukeeko aikaisemmin mainittu ihanteellinen integraatio myös kielten rinnakkaiseloa? Vaikka nykyisessä
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kielikoulutuksessa tavoitellaan toiminnallista kielitaitoa ja monikielisyyttä (ks. Eurooppalainen viitekehys 2003), se ei välttämättä kuitenkaan
koske maahanmuuttajia (Tarnanen & Suni 2005). Maahanmuuttajan
äidinkieli tai kotona puhuttu kieli, joka on jokin muu kuin valtaväestön
kieli, ei välttämättä kuulu niihin kieliin, joita arvostetaan tämänhetkisessä
työelämässä ja kielikoulutuksessa. Näin ollen maahanmuuttajan kaksitai monikielisyyttä ei pidetä samalla tavalla kielitaitona eikä se myöskään
tule hyödynnetyksi.
Kaiken kaikkiaan kielitaito näyttäisi olevan tekijä, joka lävistää kaikki edellä mainitut kansalaisuusnäkökulmat ja myös elämän eri osa-alueet
(esim. työ, sosiaaliset suhteet, asioiden hoitaminen, kulttuuristen käytänteiden omaksuminen) tavalla tai toisella. Ymmärrettiinpä kansalaisuus
millä tahansa edellä mainitulla tavalla, väitteet siitä, että kansalaisuudella
ja kielitaidolla ei olisi mitään tekemistä toistensa kanssa, vaikuttavat
perusteettomilta. Itse asiassa kielen eristäminen irralliseksi tekijäksi, vain
”kieleksi”, ei tee oikeutta kielitaidon vaikuttavuudelle ja monisyiselle
luonteelle. Kielikysymyksiä ratkaistaessa poliittisin päätöksin ja hallinnollisen keinoin tulisikin ottaa huomioon kielitaidon monisyiset merkitykset ja vaikutukset sekä varmistaa, että erilaisilla kulttuureilla ja kielillä
olisi mahdollisuus elää rinnakkain. Tällä hetkellä jaamme lainsäädäntöön
perustuvia kansalaisuuksia, vaikka yhtä hyvin voisimme kysyä itseltämme, jaammeko myös kulttuurisia ja poliittisia kansalaisuuksia tai itse
asiassa sallimmeko maahanmuuttajien saada niitä.
4 JOKAPÄIVÄINEN ELÄMÄ JA KIELITAITO
Kansalaisuuden ja kansalaistumisen ehtoja pohtivat eri alojen tutkijat
omista näkökulmistaan mutta niin tekevät varmasti myös itse kansalaisuutta hakevat. Voi olla vääristävää tehdä yleistyksiä siitä, mitä kansalaisuuden hakeminen ja sen saaminen merkitsee maahanmuuttajille. Joillekin se voi luoda turvallisuutta ja pysyvyyttä, joillekin oikeuden osallistua poliittiseen päätöksentekoon, joillekin ehkä liikkumavapautta passin myötä. Kansalaisuuden saaminen eittämättä helpottaa maahanmuuttajan elämää valtiollisesta näkökulmasta, koska virallisena kansalaisena
hän nauttii samoista hallinnollisista oikeuksista ja velvollisuuksista
valtaväestön kanssa. Vuonna 2003 voimaan astuneen kansalaisuuslain
kielitaitovaatimus on herättänyt keskustelua myös kansalaisuuden
hakijoiden keskuudessa: ”no on me kyllä puhuttu se kun on nyt vähän
systeemi uus mutta on kielitodistus ne vain puhuu jaa joo”.
Kielitaitoa ei kuitenkaan omaksuta kansalaisuuden hakemista varten
vaan kansalaisena elämistä varten. Osallistuminen yhteiskunnan elämään
hallinnollisessa mielessä ja kuuluminen erilaisiin sosiaalisiin yhteisöihin
on oletettavasti mutkattomampaa ja sujuvampaa, jos kielitaitoa on.
Kansalaisuuden hakemiseen edellytettävä kielitaidon tasohan vastaa
kutakuinkin sellaista kielitaidon tasoa, jolla selviytyy arkipäivän peruskielitaitotilanteista. Suurin osa maahanmuuttajista osallistuu kielikoulu75

tukseen, mutta on sellaisiakin, jotka ovat opiskelleet kieltä omin päin (ks.
myös Tarnanen & Suni 2005). Seuraavassa on Suomen kansalaisuutta
hakevan venäjänkielisen 27-vuotiaan naisen kuvaus siitä, miten hän on
oppinut suomen kieltä, vaikka ei ole osallistunut muodolliseen kielikoulutukseen:
noo ihmiset kansa puhut ja sitte mä kuunteli täs kaverin kanssa puhuin minä kanssa ja
sitte olin töissä aika paljo vaikutta kaikki olit minä hotellissa töissä minä ravintolasta
vanhainkodissa mutta se palo kesken ku minä loppu oli palo että sopimus olit siellä
kaikki ala keitot ja kaikista kokeilin kaikista työlistä miehestä kans puhu koko ajan
suomen kieli ja telkkari kattelee sitten tuota teksti rupee lukee lehti mutta pikku hiljaa
alussa kyllä ei se ymmärrä mitään sitten pikku hiljaa kun tule aina kysy mitä se tarkottaa
mitä se tarkottaa

Hänen mielestään kielitaito on välttämätöntä, että selviytyy jokapäiväisistä asiointitilanteista itsenäisesti: ”jos mine asun suomessa ja joku ei
ymjärrä kieli jos jotakin on vaikka yjksi et pysty äidinkieli käymässä kaupassa tuota ja ostamaan jotakin pari yjksin”. Vaikka hän ei ole osallistunut muodolliseen kielenopetukseen, silti hänen mielestään kielitutkinnon suorittaminen kansalaisuuden hakemista varten ei ole pelkästään
huono asia: ”hjyvä jos tuommosta tarvi kun tutkinto osaatko ei osaa mistä lähtee suomen kieli semmosta se kyllä se aika ja hyvä varmasti”. Olivatpa maahanmuuttajat osallistuneet muodolliseen opetukseen tai eivät,
monet heistä pitävät kielitaitoa sosiaalisten suhteiden ja työllistymisen
vuoksi tärkeänä (ks. esim. Tarnanen & Suni 2005). Samanlaisia argumentteja kielitaidon puolesta ovat esittäneet myös tutkijat (Forsander
2001; Paananen 2005).
Jos kielitaito nähdään olennaisena osana kansalaisuutta, maahanmuuttajan arkea, on myös todennäköisempää, että kielikoulutukseen
ohjataan resursseja. Monet ammatit ovat kielellisiä siten, että niissä on
hallittava vähintäänkin peruskielitaito. On myös ammatteja, esimerkiksi
lääkärit, psykologit ja opettajat, joissa toimiminen ammatillisesta pätevyydestä riippumatta voi estyä tai viivästyä jopa vuoksiksi kielitaidon
omaksumisen vuoksi. Kielitaidon omaksumisen hitaus tai vaikeus voi
olla yksi syy siihen, miksi monet maahanmuuttajat kouluttautuvat uusiin
ammatteihin. Esimerkiksi venäläisistä maahanmuuttajista, joista suurella
osalla on ollut ammatillinen koulutus ja kokemusta työelämästä jo
maahan tullessaan, 65 % on vaihtanut ammattia Suomeen tulonsa jälkeen
(Paananen 2003: 93).
Kansalaisuuden hakemista koskeva kielitaitovaade voi osoittautua
joillekin hakijoille liian korkeaksi, minkä vuoksi se voi tuntua taakalta,
turhauttavalta tai epäoikeudenmukaiselta, vaikka laki ottaakin huomioon
hakijan iän ja terveydelliset tekijät. Kielitaitotestin tulos on ehdoton ja
lahjomaton, jos hakijan suoritus ei täytä taitotason minimivaatimuksia.
Joissakin tapauksissa kielitaidon osoittamiseen voivat vaikuttaa testitekniset taidot. Joskus ristiriitaisia tulkintoja voi aiheuttaa myös se, että
hakijan oma arvio kielitaidosta eroaa huomattavasti testin tuloksesta.
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Ristiriita on suuri varsinkin silloin, kun oma arvio kielitaidosta on testitulosta korkeampi. Toisaalta entiseen kansalaisuuslakiin verrattuna, joka
hyväksyi opettajien kirjoittamat lausunnot hakijan kielitaidosta, uuden
lain kielitaitovaatimus testeineen on tasapuolisesti kaikille yhdenmukainen.
Mitä sitten testitulokset kertovat suorittajien kielitaidon tasosta?
Tarkastelen esimerkkinä kevään 2004 Yleisten kielitutkintojen suomen
kielen keskitason kahta tutkintokertaa, joissa oli 1066 yhteensä suorittajaa. Heistä yli 80 prosenttia saavutti yleistaitotason 3 tai 4, kuten kuviosta
2 näkyy. Vaikka kaikki tutkinnon suorittaneista eivät olleet kansalaisuuden hakijoita, tulos osoittaa suurimman osan tutkinnon suorittajista
valinneen oikean tutkintotason. Yleistason 3 saadakseen tutkinnon
suorittajan tulee saada vähintään kolmesta osakokeesta taitotaso 3.
Testitulosten mukaan tutkinnon suorittajat pärjäsivät parhaiten puheen ja
tekstin ymmärtämisessä, joista tekstin ymmärtämisessä yli 90 ja puheen
ymmärtämisessä yli 80 prosenttia saavutti taitotason 3 tai 4, ja huonoiten
kirjoittamisessa, jossa 40 prosenttia jäi taitotason 3 alle. Kansalaisuuslain
voimaan astumisen jälkeen suomen kielen keskitason tutkinnon
suorittajien, jotka ovat jääneet yleistasoltaan alle 3, määrä on vaihdellut
testikerroittain 8 ja15 prosentin välillä, kun testin suorittaneiden määrä
on vaihdellut muutamista sadoista tuhanteen suorittajaan.
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Kuvio 2. Yleisten kielitutkintojen suomen kielen keskitason tutkinnon keväällä
2004 suorittaneiden (N=1066) yleistaitotasojen jakaumat.

Yleisesti ottaen selviytyminen Yleisissä kielitutkinnoissa näyttäisi
vastaavan jossakin määrin maahanmuuttajien itsearviota omasta kielitaidostaan. Maahanmuuttajien elinolot –tutkimuksen, jossa oli mukana
venäläisiä, virolaisia, somalialaisia ja vietnamilaisia maahanmuuttajia
(N=1361), mukaan suurin osa vastaajista arvioi selviytyvänsä arkielämän
tilanteista (esim. lehtien lukeminen, radion kuuntelu, keskustelu ystävien
kanssa) vähintään melko hyvin. Sen sijaan työssä selviytyminen ja
kirjallinen vastaaminen esimerkiksi työpaikkailmoitukseen koettiin
77

kielitaidollisesti haasteellisena (Tarnanen & Suni 2005). Yleisesti ottaen
Yleisten kielitutkintojen yleistaitotaso 3 ei vaikuta saavuttamattomalta
vaatimukselta testitulosten eikä maahanmuuttajien itsearvioiden mukaan.
Kielikoulutuksen kannalta nykyinen kansalaisuuden hakemiseen
edellytettävä kielitaidon taso voisi tuoda yhdenmukaista tavoitteellisuutta
ja sitoutumista kielenopiskeluun, vaikka toki yhteisiä, myös kielitaidollisia, tavoitteita on esitetty jo maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksen ohjelmassa, jonka sisältö koostuu kieliopinnoista, arjen taidoista
ja elämänhallinnasta, yhteiskuntatietoudesta, kulttuurintuntemuksesta,
opiskelun ja työelämän valmiuksista sekä valinnaisista opinnoista (Opetushallitus 2001). Jotta mahdollisimman moni maahanmuuttaja saavuttaisi myös kielitaidolliset tavoitteet, kielitaidon omaksumista ja sen
integroimista muuhun yhteisölliseen toimintaan tulisi tukea entistä enemmän myös hallinnollisin keinoin; kaikkia keinoja on tuskin vielä käytetty,
kokeiltu tai keksitty. Vastuunsa on myös valtaväestöllä, jonka asenteilla
ja vuorovaikutuksellisuudella on merkityksensä.
5 MATKALLA MONIKIELISEEN JA MONIKULTTUURISEEN
KANSALAISUUTEEN
Suomesta on tullut viimeisten vuosikymmenien aikana entistä vahvemmin monikielinen yhteiskunta, jossa kielellisten vähemmistöjen määrä on
noussut varsinkin 1990-luvulla lisääntyneen maahanmuuton vuoksi.
Muutos näkyy myös kansalaisuuden myöntämisissä: Suomessa on myönnetty viimeisen 30 vuoden aikana kansalaisuus reilulle 33 000:lle Suomessa asuneelle ulkomaankansalaiselle, joista reilulle 21 000:lle kansalaisuus myönnettiin vuosina 1990−2001 (Nieminen 2003: 18). Suomen
kansalaisissa on yhä enemmän henkilöitä, joiden äidinkieli on jokin muu
kieli kuin suomen tai ruotsin kieli. Suomessa reilusta sadasta tuhannesta
vierasta kieltä äidinkielenään puhuvasta suurimmat ryhmät muodostavat
venäjää, viroa, englantia ja somalia äidinkielenään puhuvat (Nieminen
2003: 179). Tulevaisuuden haasteita on eittämättä se, miten yhtäältä
vähemmistökielien asema tulee huomioiduksi ja turvatuksi ja miten
toisaalta kansalaisuuden saaneet henkilöt pystyvät osallistumaan
yhteisönsä poliittiseen ja sosiaaliseen elämään suomen tai ruotsin kielellä
(ks. myös Latomaa 2002).
Vaikka kaksikielisyys tai monikielisyys olisi yhteisöllisesti asetettu
tavoite, miten monikielinen ja -kulttuurinen yhteisö voi itse asialla olla?
Bauböckin (2001: 327) mukaan liberalistiset demokratiat voivat olla
monikielisiä antamalla virallisen statuksen useimmille kielellisille yhteisöille, mutta ne eivät todennäköisesti voi kuitenkaan olla neutraaleja.
Yhteisen, standardoidun kielen tarvetta korostavat muun muassa talouselämän ja nopeasti lisääntyvän valtion byrokratian vaatimukset.
Esimerkiksi demokraattiset vaalit ja poliittiset päätökset edellyttävät, että
kansalaiset ymmärtävät kansallisen poliittisen ohjelman, pystyvät muodostamaan mielipiteitä sekä tuomaan ne osaksi julkista keskustelua.
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Vaikka tämä ei vielä olisikaan riittävä syy yksikieliseen yhteiskuntaan, se
kuitenkin korostaa standardoidun kielen merkitystä. Standardoidun kielen asema korostuu myös koulujen ja yliopistojen opetuskielenä, mikä
osaltaan on pois sulkemassa mahdollisuutta, että standardoituja kieliä
voisi olla useita (Bauböck 2001: 327).
Bauböckin näkemys standardoidun kielen asemasta on vahva, mutta
suurelta osin myös osuva. Maahanmuuttajalle valtaväestön standardoitu
kieli ei ole vain kommunikaation väline, alueellinen koodi tai osa identiteettiä, vaan myös väline, jolla rakennetaan käsityksiä ja merkityksiä
koko yhteiskunnasta ja osallistutaan kielen välityksellä sen elämään.
Uusi yhteiskunta, kulttuuri ja yhteisöt arvostuksineen, käsityksineen ja
käytänteineen luovat ristipaineen, jossa yhteyden säilyttäminen omaan
kulttuuriin, kieleen ja identiteettiin voi olla vaikeaa. Vaikka standardoitujen kielten määrä olisi rajattu, hallinnolliset keinot tukea yhteyden säilymistä omaan kieleen ja kulttuuriin eivät sitä ole, jos yhteisöä rakennetaan tietoisesti monikulttuuriseksi ja -kieliseksi.
Kohdekielen taito näyttäisi siis leikkaavan tavalla tai toisella kansalaisuuden käsitettä riippumatta siitä, mistä näkökulmasta kansalaisuutta
tarkastellaan (ks. myös kuvio 1). Lain sopimusluonteisuus tarkoittaa yleisesti ottaen kansalaiselle oikeuksista kiinnipitämistä ja velvollisuuksien
täyttämistä, joita on vaikea toteuttaa ilman kielitaitoa. Demokratian
lupaus hyvinvoinnista on kiinteästi yhteydessä muun muassa työllistymiseen, joka on taas todennäköisempää, jos kansalaisella on sekä ammattiettä kielitaitoa. Monissa tapauksissa ammattitaidon hankkiminen tai
päivittäminen kohdemaan työelämää varten ei ole mahdollista ilman
kielitaitoa. Yhteisöön sosiaalistuminen, sen toimintatapojen ja vuorovaikutussuhteiden ymmärtäminen ja jokapäiväisestä elämästä selviytyminen
ovat puolestaan sujuvampaa ja kansalaiselle tyydyttävämpää, jos hän
pystyy osallistumaan yhteisönsä toimintaan kohdekielellä (ks. myös Bron
2003).
Kansalaisuudessa ja valtaväestön kielitaidon omaksumisessa ei kuitenkaan ole kyse homogeenisen kulttuuri- ja kieliyhteisön rakentamisesta
tai sellaiseen sopeutumisesta. On selvää, että kulttuurisena ympäristönä
Suomessakin voi nähdä eron kansallisen identiteetin ja omien kansallisten vähemmistöjen, esimerkiksi saamelaisten ja romanien, välillä.
Kulttuurisia, kielellisiä ja stereotyyppisiä luonnetyyppieroja voidaan nähdä myös maakunnallisella tasolla: nopeasti puhuvat elävät karjalaiset,
harvasanaiset tuppisuiset hämäläiset tai kiva-ruotsia kailottavat helsinkiläiset. Kenen kansalaisuudesta itse asiassa haetaan samaistumiskohteita,
kenen kielitaitoa tavoitellaan ja millainen voisi olla ihanteellinen
integroituneen, esimerkiksi venäläis-savolaisen, identiteetti?
Kansalaisuudella on kollektiivinen ja yksilöllinen merkityksensä.
Kollektiivinen kansalaisuus ja kollektiivinen identiteetti voivat luoda turvallisuutta ja vahvaa ryhmään kuulumisen tunnetta, mutta kollektiivisuus
voi myös päinvastoin saada aikaan vahvan ulkopuolisen tunteen. Jos
yhteisö on aidosti monikulttuurinen tai se pyrkii olemaan sitä, kollektiivisen kansalaisuuden rajatkaan eivät todennäköisesti ole tiukat tai eh79

dottomat, vaan yhteisö kollektiivisuudessaan uskaltaa olla vuorovaikutuksessa eri kulttuurien kanssa ja saada niistä vaikutteita menettämättä
kuitenkaan omaa identiteettiään. On eri asia, miten kypsä kollektiivinen
kansalaisuus on tällaiseen vuorovaikutukseen. Yksilön kannalta
kansalaisuus voi taas saada monenlaisia merkityksiä yksilöstä riippuen.
Yksilön kansalaisuus voi olla herkkää arvioinnille, jota tehdään
kollektiivisuuden nimissä, olipa kyseessä kaksi vuotta sitten Suomen
kansalaisuuden saanut maahanmuuttaja tai supisuomalainen korpimetsän
asukki. Keskustelu ja neuvottelu kansalaisuudesta ovat siis tarpeen, jotta
ymmärtäisimme erilaisia tulkintoja, joista tulevaisuuden kollektiivinen ja
yksilöllinen kansalaisuus rakentuvat.
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