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1. Seminaarin avaus ja lyhyt johdatus aiheeseen 
 
Projektin varajohtaja Minna-Riitta Luukka avasi seminaarin ja johdatteli lyhyesti Kiepo-
projektiin. Seminaariin osallistujat ovat muistion liitteenä. 
 
Minna-Riitta Luukka: Kielikoulutuspolitiikkaa pohtiva projekti on opetusministeriön rahoit-
tama projekti, jonka koordinointivastuu on Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa Jy-
väskylän yliopistossa. Projektin tarkoituksena on selvittää kielikoulutuspolitiikan perusteita 
ja tavoitteita sekä esittää suosituksia opetusministeriölle kielikoulutuspolitiikan uudistami-
seksi eri asteilla ja tasoilla. Pyrimme vaikuttamaan myös monikielisyyttä, kielitaitoa ja kie-
lenoppimista koskeviin asenteisiin ja käsityksiin. Tarkastelemme kieltä mahdollisimman 
laaja-alaisesti eli niin, että tarkastelu pitää sisällään äidinkielet, vieraat kielet ja toiset kielet 
sekä myös elinikäisen oppimisen näkökulman. Projektin lähtökohtana ovat muutokset ja 
haasteet. Esimerkiksi käsitykset kielestä ja kielitaidosta ovat uudistuneet, ja kielikoulutus-
poliittisia ratkaisuja tehdään eri tahoilla. Myös taloudellinen ja demografinen kehitys Suo-
messa vaikuttaa siihen, millaista kielikoulutuksen tulisi olla tämän päivän ja ennen muuta 
tulevaisuuden Suomessa. 
 
Laaja-alainen projekti jakaantuu erilaisiin näkökulmiin. Yksi niistä koskee kielikoulutuksen 
organisointia, strategioita ja taloutta sekä toteutusta eri kouluasteilla. Miten kieliä opete-
taan ja käytetään Suomessa? Millaisia ovat kielitaitoon kohdistuvat tarpeet ja vaatimukset? 
Mitä kielitaidolta odotetaan? Millainen on eri kielten asema Suomessa, ja millainen kielitai-
tovaranto maassamme on? Millainen on opettajien ja muiden kieliasiantuntijoiden koulu-
tuksen tila nyt ja tulevaisuudessa? Miten opetusta ja kielitaitoa arvioidaan, ja millaisia ovat 
opetuksen ja arvioinnin käytänteet? Projektin tavoitteena on kuvata lyhyesti nykytilaa, en-
nakoida tulevaisuutta ja tehdä ehdotuksia siitä, mihin suuntaan kielikoulutuksen olisi hyvä 
mennä.  
 
Projektin toimintatapa on verkostomainen. Projektin koordinointivastuu on Jyväskylässä, 
mutta varsinainen projektiryhmä koostuu 25 asiantuntijasta. Projektiryhmämme on jakaan-
tunut edelleen seuraaviin teemaryhmiin: perusasteen ja toisen asteen kielikoulutus, kor-
keakoulujen kielikoulutus, opettajien koulutus, työelämän kielitaitotarpeet ja kielikoulutus, 
kansallinen kielitaitovaranto sekä kielikoulutuksen organisointi ja talous. Projekti on käyn-
nistynyt vuoden 2006 alussa, ja se loppuu helmikuussa 2007. Olemme järjestäneet useim-
mista teema-aluista omat seminaarinsa ja kuulleet eri alojen asiantuntijoita. Projektin pää-
tösseminaari on Helsingissä Säätytalolla 25.1.2007, ja helmikuussa on vuorossa loppura-
portin luovutus opetusministeriölle. Teemaseminaarissa tavoitteena on ja löytää uusia nä-
kökulmia, verkostoitua, vaihtaa ideoita ja ajatuksia sekä synnyttää keskustelua. Tässä se-
minaarissa tarkoituksena on katsella opettajankoulutuksen tilannetta nykytilan ja lähitule-
vaisuuden haasteiden sekä ongelmien ja ratkaisuvaihtoehtojen hahmotuksen kautta. 
 



2. Lyhyet alustuspuheenvuorot 
 
Armi Mikkola, opetusministeriö 
 
Puheenvuoroni aiheena ovat opettajankoulutuksen kehittämisnäkymät uusien opettajan-
koulutusta koskevien arviointitulosten näkökulmasta. Viikko sitten julkistettu  Opettajankou-
lutus -Tietoa, taitoa ja tulevaisuutta -raportti on yhteenveto opettajankoulutuksesta viime ja 
tänä vuonna tehdyistä arvioinneista. Poimin julkaisusta muutamia arviointituloksia esityk-
seeni. Koko opettajankoulutus niin yliopistoissa kuin ammatillisissa opettajakorkeakouluis-
sa arvioitiin vuosikymmenen vaihteessa. Samaan aikaan ajoittui opettajien perus- ja täy-
dennyskoulutustarpeita käsitellyt Opepro-ennakointiprojekti. Näiden arviointi- ja ennakointi-
tulosten perusteella valmistui Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma, ns. opettajankoulu-
tuksen vihreä kirja.   
 
Korkeakoulujen arviointineuvosto teki seuranta-arvioinnin vuosina 2001−2002 siitä, miten 
kehittämisohjelman suositukset olivat lähteneet liikkeelle. Opettajankoulutuksen määrää, 
opettajien tarvetta, alueellista tilannetta ja kelpoisuustilannetta selvitettiin myös työryhmäs-
sä v. 2003, joka laati vuoteen 2020 ulottuvan ennakoinnin.  
 
Tutkintouudistusprojekti on toteutettu opettajankoulutuksen osalta varsin laajasti. Vokke-
projekti on valmistellut paitsi tutkinnonuudistukseen liittyvää aineistoa myös opettajankou-
lutuksen sisältöjä ja rakenteita koskevat suositukset. Vokke-projekti on julkaissut kaksi laa-
jaa opettajankoulutusta koskevaa kirjaa: Uudenlaisia maistereita ja englanninkielisen tut-
kimusperustaiseen opettajankoulutukseen keskittyvän teoksen Research-based Teacher 
Education in Finland. 
 
Opetusministeriön asettama työryhmä on vuosina 2001−2005 kerännyt aineistoa siitä, mi-
ten Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman suositukset ovat toteutuneet peruskoulutuk-
sessa ja täydennyskoulutuksessa. Suositusten toteutumista arvioi Jyväskylän yliopiston 
Koulutuksen tutkimuslaitos kyselytutkimuksien ja haastattelujen avulla. Opettajaksi opiske-
levien järjestö SOOL ry laati harjoittelua koskevan selvityksen. Tilastokeskuksen ja Ope-
tushallituksen voimin on selvitetty määrällistä opettajatilannetta. Näistä eri arvioinneista ja 
materiaaleista on koottu Opettajankoulutus − Tietoa, taitoa ja tulevaisuutta -raportti. 
 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2006/liitteet/tr32.pdf?lang=fi 
http://www.oph.fi/SubPage.asp?path=1,443,3086,4026 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2001/liitteet/opm_14_opeko.pdf?la
ng=sv 
http://www.helsinki.fi/vokke/ 
 
Yksi Tietoa, taitoa ja tulevaisuutta -raportin tarkastelukohteista oli opiskelijoiden valinta 
opettajankoulutukseen, sillä soveltuneisuuden, motivoitumisen ja sitoutumisen arviointi oli 
nostettu keskeiseksi osa-alueeksi opettajankoulutuksen kehittämisohjelmassa. Niin opetta-
jankouluttajien kuin opettajiksi opiskelevienkin mielestä näyttäisi siltä, että yliopistossa on 
kiinnitetty yhä enemmän huomiota soveltuvuuden arviointiin. Sen sijaan ammatillisessa 
opettajankoulutuksessa soveltuvuuden arviointi on tärkeä tulevaisuuden kehittämisen koh-
de. Varsinkin opiskelijat vaikuttavat myös olevan tyytyväisiä siihen, että opettajankoulutuk-
seen pääsy on tullut joustavammaksi. Esimerkiksi suoravalintaratkaisut saavat suurta kii-
tosta osakseen. Opiskelijoiden kokemusten mukaan myös muu joustavuus on kasvanut, 
kun tilannetta verrataan tämän vuosikymmenen alkuun. Esimerkiksi luokanopettajiksi aiko-
villa on aiempaa paremmat mahdollisuudet päästä opiskelemaan niitä aineita, jotka tuotta-



vat heille aineenopettajan kelpoisuuden. Aineenopettajien mahdollisuus hankkia kelpoi-
suus luokanopetukseen näyttää vähitellen parantuvan. 
 
Toinen suuri aihealue raportissa koskee opettajan pedagogisia opintoja. Yliopistoissa 
opettajankouluttajat ja opiskelijat ovat tyytyväisiä siihen, että opinnoissa huomioidaan op-
pimisprosessiin, opetuksen suunnitteluun ja arviointiin liittyviä asiat. Samoin tutkiva ja ke-
hittävä työnkuva, opettajan työn eettinen vastuu, ihmissuhdetaidot sekä tieto- ja viestintä-
tekniikan taidot on huomioitu opettajankoulutuksessa kohtalaisen hyvin. Näyttää siltä, että 
myös opetussuunnitelmaan liittyvät asiat tulevat esiin samoin kuin opettajan työn yhteis-
kunnallinen perusta. Ammatillisissa opettajakorkeakouluissa kouluttajat ja opiskelijat ovat 
niin ikään melko yksimielisiä siitä, että opettajankoulutuksessa otetaan hyvin huomioon 
oppimisprosessiin, tutkivaan työtapaan, ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoihin ja oppimis-
vaikeuksien ehkäisyyn liittyvät asiat.  
 
Yliopistojen opettajankoulutuksessa kehittämistä sen sijaan vaatisivat ensinnäkin ohjaus-
valmiuksiin ja monikulttuurisuuteen liittyvät kysymykset. Kehittämistä kaivataan myös työ-
yhteisöjen tilanteisiin ja oppilaitosten johtamiseen liittyviin seikkoihin. Ammatillisessa opet-
tajankoulutuksessa tulevat esiin samat kehittämiskohteet: monikulttuurisuus sekä oppilai-
tosten kehittäminen ja johtaminen. Opettajan työn yhteisölliset piirteet muodostavat siis 
pedagogisten opintojen yhteisen kehittämiskohteen.  
 
Näyttää siltä, että opettajankoulutuksen yhteistyö on toimiva ainelaitosten, opettajankoulu-
tuksen ja harjoittelukoulujen välillä. Asiaan saattavat vaikuttaa myönteisesti tutkintoraken-
neuudistus ja opettajankoulutuksen laajennukset, joihin liittyvä työ on lähentänyt eri tahoja. 
Opettajankouluttajat yliopistoissa ovat myös melko tyytyväisiä erilaisiin neuvottelukuntarat-
kaisuihin ja strategioihin. 
 
Opettajiin liittyvät määrälliset tiedot ovat myös olleet tarkastelun kohteena. Opetushallitus 
tuotti Opettajat Suomessa 2005 -julkaisun, josta saatiin paljon uutta tietoa opettajatilan-
teesta. Muun muassa yleissivistävässä opetuksessa opettajien kelpoisuustilanne on pa-
rantunut. Toisaalta saatiin kuitenkin tietoa, että valtakunnallinen tilanne opettajien kelpoi-
suudessa on polarisoitumassa niin, että Pohjois- ja Väli-Suomessa kelpoisuustilanne on 
hyvä, mutta heikko eteläisessä Suomessa. Tilanne on ollut samanlainen aiemminkin, mut-
ta nyt se on entisestään jyrkentynyt. 
 
http://www.oph.fi/info/tilastot/PDF_VERSIO_Opettajat_Suomessa_2005.pdf 
 
Tarkastelun kohteena on ollut myös opettajien täydennyskoulutus. Arviointitulosten perus-
teella varsin moni asia opettajien peruskoulutuksessa on hyvin, mutta täydennyskoulutuk-
sessa puutteita on enemmän. Ensinnäkin täydennyskoulutukseen osallistuminen on vä-
hentynyt. Toiseksi täydennyskoulutuksessa ei oteta kovinkaan paljon huomioon sitä, että 
opettajan tarpeet voivat olla erilaiset työuran alku- ja loppuvaiheissa. Työuran huomioon 
ottaminen koulutuksen suunnittelussa ei siis ole onnistunut. Arviointitulosten perusteella 
näyttää siltä, että työyhteisökohtaiset koulutukset ovat vielä melko harvinaisia. Kaiken 
kaikkiaan opettajien tilanne täydennyskoulutuksen suhteen on siis perin eriarvoinen, sillä 
resurssitkin vaihtelevat suuresti. Ongelmana on myös, että perus- ja täydennyskoulutuk-
sen jatkumo toimii hyvin heikosti. Paikoin on löydetty toimivia alueellisia ratkaisuja, mutta 
näissä on kyse vain yksittäistapauksista. 
  
 
 



Eija Aalto, Jyväskylän yliopisto 
 
Opettajankoulutuksen perushaasteena on pysyä koulun muuttuvien tarpeiden mukana ja 
uudistua ajoissa eikä vasta pakon edessä. Tässä esityksessä nostetaan esiin joitakin opet-
tajankoulutuksen kipupisteitä. Yksi niistä on monikulttuurisuus, joka on ollut opetussuunni-
telmissa läpikulkevana teemana. Läpäisyteemat jäävät helposti opetussuunnitelman koru-
lauseiksi, joita ei suunnitelmallisesti opinnoissa käsitellä - ja niin monikulttuurisuus ei tule 
oikeasti osaksi koulunkaan kulttuuria. Monikulttuurisuuden määritelmä on myös muuttunut. 
On eri asia tarkastella sitä toisen kuin vieraan kielen näkökulmasta. Monikulttuurisuuden 
kysymykset ovat siis nykypäivän kouluissa erilaisia kuin mitä ne ovat olleet aiemmin perin-
teisessä vieraan kielen opetuksessa.  
 
Opettajakoulutuksessa monikulttuurisuuteen liittyy kahdenlaisia tarpeita: on tarve kouluttaa 
S2-opetukseen tai maahanmuuttajakoulutukseen erikoistuneita opettajia ja toisaalta antaa 
monikulttuurisuusopintoja kaikille opettajille. S2-erikoistujat on otettu melko hyvin huomi-
oon aineenopettajapuolella, mutta luokanopettajien koulutuksessa tilanne on hajanainen 
eikä systemaattista S2-harjoittelua usein ole. Kaikki opettajaopiskelijat tarvitsisivat moni-
kulttuurisuusopintoja ja lisäksi näkökulmaa siihen, miten kieliä opitaan, miten oppilaan kie-
litaitoprofiiliin pääsee käsiksi, miten tulkita ja korjata oppilaiden tekstejä ja ylipäätään mil-
laista on kielitaidoltaan heterogeenisen ryhmän pedagogiikka. Opetusministeriön selvitys-
ten mukaan 89 % työssä toimivista opettajista ei ole saanut lainkaan monikulttuurisuuteen 
liittyvää täydennyskoulutusta, vaikka kyse on isosta pedagogisesta haasteesta. Kaikkiaan 
täydennyskoulutusta (tosin lyhytkestoista) on melko hyvin tarjolla S2-erikoistujille, mutta 
muiden aineiden opettajille suunnattua koulutusta on vasta tulossa. 
 
Monimediaisen maailman haltuunotossa opettajankoulutus on jälkijunassa. Opintoihin si-
sältyy yleensä pieni opintokokonaisuus mediakasvatusta, mutta se ei kata monimediaista 
pedagogiikkaa eikä useinkaan anna työkaluja siihen. Käytännössä monimediainen peda-
gogiikka helposti redusoituu tietokoneavusteiseksi opetukseksi, vaikka monimediaisuus 
haastaa koko pedagogisen ajattelun: asettaa uusia vaatimuksia mutta myös mahdollisuuk-
sia oppimiskäsityksille, ohjaukselle ja arvioinnille. Ongelma näkyy myös täydennyskoulu-
tuksessa, jossa ei niinkään käsitellä pedagogiikkaa vaan opetetaan teknisiä taitoja. Tarjolla 
on myös opastusta verkkokurssien pitämiseen, mutta niitä ei käytännössä perus- ja amma-
tillisessa opetuksessa juurikaan käytetä. Opetuksen monimediaistamiselle sen sijaan olisi 
selkeä tarve. 
 
Edelleen opettajankoulutuksen kipupisteenä on se, että kielikasvattajat ovat liian erillään: 
äidinkielenopettajien, vieraiden kielten opettajien ja viittomakielisten opettajien opinnot 
ovat liian irrallaan toisistaan. Piirit ovat pienet ja neuvotteluyhteys hyvä, mutta järjestelmä 
kuitenkin kovin jähmeä saumattoman yhteistyön kehittämiselle. Tämä vaikuttaa opettajien 
työhön ja ammatti-identiteettiin. Eri kielten opettaminen koetaan kovin eri asiaksi. Toisi-
naan aineenopinnot ja pedagogiset opinnot eivät rakennu riittävästi toistensa varaan, jol-
loin opiskelijoiden aineenhallinta harjoitteluvaiheessa on kovin puutteellinen. Tämä on on-
gelmana erityisesti S2-harjoittelussa, jossa opiskelijat suorittavat opetusharjoittelun ai-
neessa, jota heille ei ole koskaan opetettu ja jonka oppimiseen tai opettamiseen heillä ei 
sen vuoksi ole olemassa valmiita malleja. Haasteena on, että aineenopinnot saataisiin si-
sällöltään sovellettaviksi ja opetusharjoittelussa paremmin hyödynnettäviksi. Myös opetta-
jankoulutuslaitoksen tarjoamat opinnot ovat liian hajanaisia. Yhteistyötä tarvitaan paljon 
myös kaksoiskelpoisuuden hankkimisen helpottamiseksi. 
 



Kaikkien aineiden opettajat ovat myös samalla suomen kielen opettajia. He sosiaalistavat 
oppilaansa oman oppiaineensa viestintään, kielenkäyttöön ja käsitteisiin. Miten lisätä mui-
den aineiden opettajien tietoisuutta kielestä, niin ettei hukattaisi koulutuksellista resurssia? 
Myös opettajankouluttajien täydennyskoulutuksessa on puutteita: Miten sisältöjen kytke-
minen koulun todellisuuteen onnistuu? Entä miten esimerkiksi monikulttuurisuus saadaan 
liitettyä omaan substanssiosaamiseen? Lyhytkestoinen täydennyskoulutus ei riitä tarpeen 
tiedostamiseen. Yksi ajatus on, että pedagogiset opinnot voisi jakaa vaiheisiin, jolloin opin-
tojen jälkimmäinen vaihe suoritettaisiin vasta parin vuoden työkokemuksen jälkeen. Tällai-
nen järjestely haastaisi myös opettajankouluttajat vastaamaan kentältä tuleviin tarpeisiin ja 
koettuihin haasteisiin. Opetusministeriön täydennyskoulutusrahat ohjaavat lyhytkestoisiin 
koulutuksiin, mutta ne ovat kuitenkin hyvä apu täydennyskoulutuksen järjestämisessä. 
 
Nina Turunen, Jyväskylän yliopisto 
 
Aloitin englannin kielen opinnot Jyväskylän yliopistossa vuonna 2000. Opettajaksi kasva-
minen alkoi heti opintojen alussa, sillä tulin valituksi opintoihin aineenopettajan suoravalin-
nan kautta. Opiskelijana pääsin siis heti kiinni sekä opettavaan aineeseen että sen peda-
gogiikkaan. Opinnot rakentuivat niin, että niihin kuului paljon teoriaa, mutta myös käytän-
nön esimerkkejä siitä, miten kieltä voi opettaa. Opiskelun aikana tärkeää oli, että pääsi 
opettamaan paljon – sekä yksin että ryhmässä – ja sai vertaistukea ja palautetta omasta 
opettamisesta. Oppilaiden erityistarpeiden huomioimisesta, monikulttuurisuudesta ja kan-
sainvälisyydestä opintoja sen sijaan oli tarjolla vähemmän. Siksi oma-aloitteisuus opin-
noissa osoittautui tärkeäksi. Omassa pääaineessa oli erilaisia kursseja, joista sai valita 
kiinnostavimmat. Olen myös suorittanut *KOO-KIT-opinnot, joissa on opeteltu teknologian 
hyödyntämistä opetuksessa. 
 
[*Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen opinnot teknologian integroimisesta kielenope-
tukseen] 
 
Viime vuoden syyskuussa osallistuin eurooppalaisen kielikeskuksen workshopiin Grazissa 
Itävallassa. Siellä tuli esiin, että yleensä eurooppalaisilla kieltenopettajiksi opiskelevilla on 
vielä vähemmän käytännön harjoittelua kuin meillä Suomessa ja teknologian käyttökin on 
vähäisempää. Muualla opetus on sen sijaan erittäin oppijakeskeistä. Opetus lähtee oppi-
joiden tarpeesta, ja kommunikatiivisuus korostuu. Tasapainoa teorian ja käytännön välille 
kaivattiin lisää, jottei teoria korostuisi liikaa. Edelleen kehittämistä on yhteistyössä esimer-
kiksi eri aineiden opettajien välillä.  
 
Opetuskokemusteni pohjalta voin todeta, että opettajantyössä haasteena on ongelmatilan-
teissa toimiminen. Miten tulisi huomioida oppilaiden erityistarpeet, isojen oppilasryhmien 
ohjaaminen ja oppilaiden yksilöllisyys? Osaanko soveltaa sitä, mitä olen oppinut? Jäl-
keenpäin ajatellen luokanopettajaopinnot olisivat voineet olla hyvä lisä omaan tutkintooni. 
Myös opinto-ohjaus on tarpeellista. Kaikille oma tulevaisuus ja oma linja ei välttämättä ole 
niin hyvin selvillä. Myös sivuaineiden valintaan on syytä kiinnittää huomiota. 
 
3. Pienryhmien yhteenvedot 
 
AIHE 1. Kielten oppimisen ja opetuksen asiantuntiju uden kehittäminen: 
Institutionaaliset rakenteet 
 
Taina Juurakko-Paavola: Nostan ensin esille muutamia asioita, jotka vaatisivat muutosta. 
Opetusharjoittelun osalta todettiin, että käytännön asiat, kuten aikataulutus, eivät toimi joka 



paikassa. Meidän ryhmämme opiskelijaedustaja toi esiin sen seikan, että lisää ohjausta 
tarvittaisiin. Toivottaisiin tietoa myös siitä, mitä kannattaisi opiskella ja missä vaiheessa. 
Kantavana teemana meidän keskusteluissamme oli opettajan ammatillinen kasvu ja sen 
tukeminen eri vaiheissa. Vastavalmistuneen opiskelijan puheenvuorossa tuli esiin, että 
siinä vaiheessa kun astutaan työelämään, ollaan noviisiopettajia ja sen jälkeen käydään 
läpi ammattiuran eri vaiheita. Opettajan ammattiin kasvu alkaa heti opintojen 
alkuvaiheessa eikä vasta neljäntenä tai viidentenä opiskeluvuonna. Ryhmämme jäsenet 
toivat esiin yhtenä puutteena erityisalojen kieltenopetuksen tarpeen. Koetaan, että 
pedagogista osaamista opettajilla on riittävästi, mutta kun rekrytoidaan opettajia, 
huomataan, että erityisalojen kieltenopetuksen tuntemus on puutteellista.  
 
Ryhmässä mietittiin myös toimenpide-ehdotuksia, jotka vastaisivat myös korkeakoulujen 
kieltenopetuksen haasteisiin. Esimerkiksi opetusharjoittelua voisi tehdä muuallakin kuin 
normaalikouluissa, ja näin on monessa paikassa tehtykin, eli on olemassa 
kenttäkouluverkostoja. Meillä ammattikorkeakoulussa on tällaisia verkostoja ollutkin, mutta 
tästä haluttaisiin pysyvä käytäntö, joka avaisi tulevien kieltenopettajien silmiä sille, että he 
eivät ajattele peruskoulua tai lukiota ainoana työllistävänä paikkana, vaan että koko kirjo 
olisi edessä. Itse rekrytoidessani meille kieltenopettajia tai ollessani puhumassa tuleville 
kieltenopettajille olen sanonut, että ammattikorkeakoulu ei ole ehkä se paras mahdollinen 
ensimmäinen työpaikka, mutta sen jälkeen kun on käynyt hankkimassa kokemusta 
muualta, voisi siirtyä korkeakoulujen kieltenopetukseen. Toisena toimenpide-ehdotuksena 
mietittiin, että tarvittaisiin opettajankoulutuksen neuvottelukuntia kuten Helsingissä, jossa 
tällainen toimii yliopiston vararehtorin johdolla. Näissä neuvottelukunnissa kokoonnuttaisiin 
yhteen miettimään sitä, miten voidaan toimia yhdessä. Jyväskylässä toimii tällainen 
kolmikantayhteys ainelaitoksen, tiedekunnan ja OKL:n välillä. Puhuttiin myös siitä, että 
alueelliset erot ovat hyvin merkittäviä, eli toisaalta pitäisi kartoittaa hyviä käytänteitä, joita 
eri alueilla ja eri seutukunnilla on tällä hetkellä olemassa. Näistä voitaisiin luoda 
valtakunnallisia hyviä käytänteitä.  
 
Ryhmässä puhuttiin paljon kieltenopettajien täydennyskoulutuksesta, joka myös on osa 
opettajan ammatillista kasvua. Tähän aiheeseen törmäsimme moneen kertaan, ja 
ryhmässä todettiin, että lyhytkestoinen täydennyskoulutus toimii, mutta pidempikestoinen 
ei niin hyvin. Tämän kehittämisessä yliopistojen ainelaitoksilla voisi olla merkittävä rooli. 
Jokaisella kieltenopettajalla pitäisi myös olla henkilökohtainen kehittymisohjelma. Rehtorin 
toive oli se, että jokainen kieltenopettaja, joka hakee kouluun töihin, tulisi valmiin 
kehittymisohjelman kanssa. Eli kun hän valmistuu kieltenopettajaksi, hän on jo siinä 
vaiheessa miettinyt, mitä hän osaa ja mitä kehittämistarpeita on, joihin hän mahdollisesti 
tarvitsisi lisäkoulutusta. Puhuimme siitä, että yliopistojen ei tarvitse olla aloitteentekijöitä 
täydennyskoulutuksessa, vaan aloitteen voivat tehdä myös itse opettajat. Ryhmässä 
keskusteltiin, miten kieltenopetuksen ja -oppimisen tutkimusta voisi hyödyntää. Tässäkin 
asiassa tuli esiin täydennyskoulutus, eli jos ainelaitokset järjestävät täydennyskoulutusta, 
siellä voitaisiin hyödyntää uusimpia tutkimustuloksia. Tutkijan tulisikin asettua opettajan 
asemaan: asioita ei saisi esittää liian teoreettisesti, vaan opettajille tulisi antaa käytännön 
eväitä arkityöhön. Lopuksi keskustelimme opetusharjoittelun ja kieliharjoittelun 
nivoutumisesta yhteen. Joissakin paikoissa on käytössä hyviä käytänteitä, esimerkiksi 
opiskelijavaihto-ohjelmia, jolloin osa opetusharjoittelusta suoritetaan ulkomailla ja samalla 
suoritetaan kieliharjoittelua. Tällaista käytäntöä voitaisiin suositella laajemminkin.  
 
 
 
 



AIHE 2. Kielten oppimisen ja opetuksen asiantuntiju uden kehittäminen: 
Opettajan opinpolku  
 
Armi Mikkola: Meidän ryhmässämme opettajan opinpolku näytti kulkevan ensisijaisesti 
täydennyskoulutuksen puolella. Keskustelumme viestit keskittyivät siis 
täydennyskoulutuksen problematiikkaan ja ratkaisuehdotuksiin. Tämä varmaankin viestii 
siitä, että täydennyskoulutus on akilleenkantapää oppilaitoskentällä. 
Täydennyskoulutuksen osalta tuli esiin paljon ehdotuksia, joista nostan muutamia esille. 
Täydennyskoulutukseen toivottiin jonkinlaista velvoitetta. Ryhmä ei kuitenkaan esitä, että 
siihen pitäisi olla lainsäädännöllinen pakko tai että se pitäisi olla palkkakiihokkeella 
varustettu asia, mutta nykyistä velvoittavampi luonne siihen tulisi saada aikaiseksi. Käytiin 
keskustelua muun muassa siitä, että henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, johon 
edellinen esittelijä viittasi, sekä oppilaitoksen kehittämissuunnitelma pitäisi jollain tasolla 
saada nykyistä velvoittavammin nivottua yhteen, jotta tästä muodostuisi ihan oikea 
käytäntö. Tämä pitäisi saada kaikkia koskevaksi. Täydennyskoulutukseen pitäisi myös 
saada korvamerkittyä rahaa. Tämä ehdotus koskisi sekä valtionosuuksia että rahanjakoa 
paikallisella tasolla eli kunnan ja oppilaitoksen sisällä.  
 
Ryhmässä nousivat esiin myös sijaisjärjestelyt. Vaikka koulutus on ilmaista, sijaisten 
käyttö kuitenkin maksaa. Työryhmä oli sitä mieltä, että useassa tapauksessa tämä 
ongelma olisi hoidettavissa työaikajärjestelyin, eli toisin sanoen oppilaitoksen työjärjestystä 
suunniteltaessa otettaisiin huomioon se, että saataisiin joku aika, joka on varattu 
täydennyskoulutukseen, tai että saadaan eri opettajaryhmille liikkuvia aikaresursseja, jotka 
on varattu täydennyskoulutukseen. Tämä ei ole tietenkään helppo tehtävä, ja rehtori joutuu 
siinä kaikkein kovimmalle. Ryhmässä kuitenkin oltiin optimistisia ja katsottiin, että osaltaan 
sijaisjärjestelykysymyksiä voidaan hoitaa työaikajärjestelyillä. Täydennyskoulutukseen 
liittyen eräs laajempi kysymys on työhöntulo-ohjaus. Suomihan kuuluu niihin maihin, jossa 
se ei ole pakollista. OECD-maista ainakin yhdeksässä maassa työhöntulo-ohjaus on 
pakollisesti järjestettävä tavalla tai toisella. Meillä täällä ei ole mitään virallisia, kaikille 
yhteisiä järjestelmiä. Sellaisia toivottaisiin Suomeenkin, koska niillä olisi positiivinen 
vaikutus uuteen, opettajan työhön tulevaan opettajaan. Uutta opettajaa tuettaisiin 
työyhteisöön sitoutumisessa. Katsottiin myös, että koulut tarvitsisivat nykyistä enemmän 
konsultointia, esimerkiksi paikallisia ja alueellisia tukihenkilöitä, jotka voisivat antaa 
konsultointiapua ja tukea.  
 
Kieltenopettajien osalta haluttiin erityisesti korostaa sitä, että tärkeintä 
täydennyskoulutusta on kielitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen ulkomailla. Tämä on niitä 
asioita, joita työnantajan pitäisi kustantaa. Puhuttiin myös peruskoulutuksen ja 
täydennyskoulutuksen yhteisyydestä eli elinikäisen oppimisen jatkumon järjestämisestä. 
Jos se toimisi nykyistä paremmalla tavalla, sitä kautta saataisiin mahdollisesti myös 
arvokkaita yhteistyöfoorumeita, joissa peruskoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa 
olevat voisivat kohdata. Katsottiin, että siten syntyy paljon yhteistä uutta osaamista ja 
tiedonvaihtoa. Mitä enemmän tähän jatkumoajatteluun päästään, sitä enemmän yliopistot 
voivat ottaa täydennyskoulutusvastuuta. Omana kysymyksenään nousi esille 
opettajankouluttajien oma täydennyskoulutus ja sen tärkeyden korostaminen.  
 
 
 
 
 
 



AIHE 3. Yhteiskunnalliset muutokset ja kieltenopetu ksen professionaalisuuden 
uudet haasteet: 
Pedagogisen kehittämisen haasteet  
 
Minna-Riitta Luukka: Ryhmässämme keskusteltiin myös paljon täydennyskoulutuksesta, 
mutta jätän sen nyt vähemmälle, koska hyvin samanlaisia asioita nousi edellä esille. 
Tämän ryhmän tarkoituksena oli miettiä pedagogisen kehittämisen haasteita. Ensinnäkin 
täytyisi miettiä, mikä on se koulu, jossa pedagogista osaamista käytetään ja johon sen 
pitäisi valmentaa. Ryhmässä mietittiin monia uusia haasteita ja murroskohtia koulun 
suhteen, joista yksi on ajatus, että maailma muuttuu ympärillä ja mediakasvatuksen ja 
medialukutaidon merkitys tulee nousemaan esille yhä enemmän. Ne ovatkin muualla päin 
maailmaa paljon korostetummassa asemassa kuin meillä. Ajatuksena on, että 
mediapedagogiikan pitäisi olla konkreettinen osa kaikkien kieltenopettajien, sekä 
äidinkielen että vieraiden kielten opettajien, koulutusta. Vaikka mediapedagogiikka on 
olemassa läpäisyperiaatteella koko koulussa, se voisi olla erityisesti kieltenopettajien 
pedagogisen osaamisen vastuuna. Samanlainen asia liittyy monimediaisuuteen ja 
erilaisten verkko-oppimisympäristöjen sekä verkkopedagogiikan osaamiseen, joiden 
haasteet ovat todella suuria myös kieltenopetuksessa.  
 
Puhuimme myös siitä, kuinka käytännön koulu muuttuu kuitenkin aika hitaasti, eli monet 
pedagogisen koulutuksen saaneet opettajat turhautuvat tai väsyvät palatessaan kouluun, 
jonka arki on aika tavalla kaoottisempaa kuin se mihin he ovat saaneet koulutuksen. 
Opettajan tukeminen ja mentorointi työn alussa onkin tärkeää. Pedagogiikka ei saisi olla 
vain yleissivistävän koulutuksen pedagogiikkaa, vaan koulutuksessa pitäisi ottaa 
huomioon muut kouluasteet, joihin iso osa opettajista valmistuu. Kannoimme huolta myös 
siitä, että kun opettajista ja rehtoreista on yhä enemmän tulossa talonmiehiä ja 
talouspäälliköitä, miten käy koulun pedagogisen johtajuuden. Rehtorin toimenkuvaan sekä 
opettajien ja rehtorien koulutukseen pitäisi siis liittyä entistä voimakkaammin pedagoginen 
johtajuus.  
 
Toinen iso kysymys on se, millainen on se uusi oppija, jonka tueksi uutta pedagogiikkaa 
annettaisiin. Puhuimme monikulttuuristumisesta, oppimisvaikeuksien kohtaamisesta sekä 
siitä, että erilaisuus ei ole vain etnistä erilaisuutta, vaan myös kulttuurista ja 
toimintatapojen erilaisuutta. Keskustelimme mediakulttuurisista ryhmistä, uusista 
pienryhmistä, joista tämä heterogeeninen nuoriso koostuu, sekä siitä, miten saadaan arki 
tulemaan myös luokkahuoneisiin ja miten tämä saadaan näkymään myös kieltenopettajien 
pedagogisessa osaamisessa. On otettava huomioon myös se, että oppijat ovat erilaisia 
oppijoita, vaikka heillä ei mitään ongelmia olisikaan. Yksi kysymys on, millä tavalla 
pedagoginen puoli saataisiin joustamaan myös erilaisten oppimistyylien tukemiseen 
kieltenopetuksessa.  
 
Puhuimme myös siitä, kenen vastuulla pedagogisen asiantuntijuuden kehittäminen on. 
Viljo Kohonen toi hyvin konkreettisesti esille sen, että aineenopettajakoulutuksesta noin 20 
% on OKL:n vastuulla ja noin 80 % ainelaitosten vastuulla. Millä tavalla siis saataisiin 
pedagogista ajattelutapaa ainelaitosten puolelle enenevässä määrin lisää? Mikä on se 
työnjako ja yhteistyön muodot, jotta ei kävisi niin, että nämä kaksi puolta eivät keskustele 
lainkaan keskenään, jolloin esimerkiksi kielikäsitys, tekstikäsitys tai viestintäkäsitys voi olla 
ainelaitoksessa aivan erilainen kuin opettajankoulutuksen puolella? Yhteistyö puhutti meitä 
muutenkin: puhuimme äidinkielen ja vieraan kielen opettajien välisestä yhteistyöstä ja siitä, 
kuinka kaikki opettajat ovat myös kielten opettajia ja kuinka äidinkielen ja vieraan kielen 
pedagoginen ajattelu saataisiin yhtenevämmäksi. Havaitsimme, että on paljon yhteisiä 



osa-alueita ja paljon jaettavaa, mikä liittyy myös yhteiseen täydennyskoulutukseen ja 
miksei myös yhteiseen opettajankoulutukseen.  
 
Päätimme ryhmäkeskustelumme kysymykseen siitä, mitä pedagogiikka oikeastaan on, eli 
mitä kieltenopettajien pedagoginen osaaminen on ja mitä se voisi olla. Tähän emme 
arvatenkaan löytäneet kunnollista ja lopullista vastausta, vaikka aika hyviä ehdotuksia 
kuitenkin tuli. Kieltenopettajien pedagogiikka on laaja-alaista opettajuutta, uteliaisuutta, 
asioiden kyseenalaistamista, omien polkujen tunnistamista sekä paljon myös sosiaalisia 
taitoja ja ihmisten kunnioittamista. Päädyimme siis hyvin ylevään ajatukseen siitä, että 
opettaja on hieno ja hyvä ihminen ja että kieltenopettajien pedagogiikkaa tulisi tukea kaikin 
mahdollisin tavoin. Koska koulutus ja koulutuksen kentät moninaistuvat, 
kikkapedagogiikalla ei pärjätä; kysymys on enemmänkin ajattelutapojen muutoksesta ja 
asennoitumisesta pedagogiseen ajatteluun.  
 
AIHE 4. Yhteiskunnalliset muutokset ja kieltenopetu ksen professionaalisuuden 
uudet haasteet: 
Kielellisen moninaisuuden kohtaaminen, vahvistamine n ja motivointi 
 
Sirkku Latomaa: Meidän ryhmässämme puhuttiin uudenlaisesta oppilasaineksesta ja siitä, 
kuinka monikielitaustainen suomalainen koulu nykyään on. Toisaalta myös opetuskielet 
ovat lisääntyneet. Kielikylpykin oli osittain keskustelussa mukana, ja tietysti myös 
maahanmuuttajien opettaminen, joka on yhdenlaista CLIL-opetusta. Näiden ryhmien 
kieltenopetus ei kuitenkaan ole siinä mielessä erillistä, että yksi konkreettinen opettaja voi 
antaa kielikylpyopetusta sellaisessa ryhmässä, jossa on sekä täysin suomenkielisestä 
perheestä tulevia lapsia että englanninkielisestä perheestä ja maahanmuuttajaperheestä 
tulevia lapsia. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa järjestetään Juliet-koulutusta, joka on 
hyvä tausta CLIL-opettajan työlle. Puhuimme myös yleisesti ottaen englannin asemasta, 
varsinkin kun englanti on yleinen CLIL-kieli. Toisaalta esimerkiksi maahanmuuttajalasten 
opetuksesta nostettiin esille se, että varhaisessa vaiheessa luokanopettajilla on aika hyvät 
taidot olla tarpeeksi havainnollistavia opetuksessaan. Niin ikään huomautettiin, että 
nykyisin kieltenopetuksessa käytetään uusia opetusmenetelmiä rohkeammin kuin 
aiemmin. Lisäksi korostettiin sitä, että oman äidinkielen opetus 
maahanmuuttajataustaiselle lapselle on ollut esillä, mikä on hyvä asia.  
 
Yksi aika iso ongelma on, että oman äidinkielen opettajien kelpoisuusehtoja ei ole 
määritelty. Erikseen nostettiin esiin myös varhaiskasvatus, joka meiltä usein unohtuu 
kielikasvatuksessa. Nykyäänhän varhaiskasvatuksen puolella on oikeutus ottaa vieraat 
kulttuurit huomioon, sitä ei siis tarvitse pelätä. Kaikkien opettajien pedagogiset taidot 
opettaa maahanmuuttajia sekä käyttää suomen kieltä opetuskielenä kaipaavat 
kehittämistä. Puhuttiin myös koulujen sisäisestä hierarkiasta ja siitä, miten se käytännössä 
näkyy esimerkiksi juuri siinä, mihin koloon maahanmuuttajien opettajat luokkansa tai 
ryhmänsä vievät. Ongelmana on, että oman äidinkielen opettaja ei juuri näe kollegoitaan 
koululla, vaikka yhteistyötä tarvittaisiin juuri oman äidinkielen opettajien ja muiden 
opettajien välillä. CLIL:kään ei ole ongelmatonta, sillä vaikka asenneilmasto on 
toisenlainen, CLIL-opetus ei toteudu kaikkialla. Esimerkiksi yksi koulu Tampereella on 
varsin sitoutunut CLIL-opetukseen ja koulussa on erinomaiset mahdollisuudet 
harjoitteluun, mutta näin ei ole kaikkialla. CLIL-harjoittelupaikkoja ei siis ole tarpeeksi. 
Puhuttiin myös CLIL-opetuksen vähenemisestä 1990-luvun alun buumin jälkeen ja 
mietittiin syitä siihen. Pohdimme, että alussa oli tietysti alkuinnostusta, mutta pitäisi olla 
myös riittävästi sitoutumista: opettaja tulisi sitouttaa CLIL-opetukseen, jotta toiminta jatkuu 
yhtä voimakkaana. Puhuttiin myös koulujen toimintakulttuurista ja siitä, miten monikielisyys 



ja -kulttuurisuus tai interkulttuurisuus saadaan näkyväksi osaksi sitä. Opettajankoulutuksen 
puolella tulisi kehittyä tietynlainen asenne jo valmiiksi kohtaamaan uusia ryhmiä, joita 
varmasti enenevässä määrin jokaisen opettajan edessä on. Ei siis pidä pelästyä, vaan 
opetettava oppilas täytyy ottaa mahdollisuutena ja haasteena.  
 
Kieli-identiteetti oli myös yksi tärkeä teema keskustelussamme. Kielenopetus on suuressa 
määrin kieli-identiteetin kehittämistä ja kehittymistä. Tähän liittyvät myös toisaalta 
arviointiongelmat, ja pohdimme, miten arviointi voisi tukea myönteistä kieli-identiteettiä. 
Ryhmässä keskusteltiin myös oppimateriaaleista ja siitä, millaisen roolin oppikirja ottaa. 
Usein oppikirjalla on tavallaan opetussuunnitelman rooli. Mietimme, mistä tämä johtuu. 
Sosiaalistuvatko nuoret opettajat koulun kulttuuriin siten, että he eivät osaa ehkä kysyä 
muunlaisia oppikirjoja kuin kustantajat tarjoavat? Tähän liittyy monenlaisia ongelmia kuten 
esimerkiksi se, että ei osaa kysyä ja vaatia mitään muuta, jos ei ole nähnyt jotain sellaista, 
joka murtaisi vanhan perinteen. Esitettiin ajatus siitä, että mahdollisesti suomi toisena 
kielenä -opetuksen puolelta saattaisi tulla jotain uutta, joka voisi muuttaa perinteitä myös 
vieraiden kielten puolella. Odotamme tältä projektiltamme varsinaista, oikein terävää 
kärkeä, jolla saataisiin puhkaistua reikä muuriin ja päästäisiin kunnolla saamaan asioita 
liikkeelle. Varhaiskasvatusta ei saa unohtaa tässäkään asiassa.  
 
4. Loppukeskustelu 
 
Kaisu Tapiovaara: Kun puhuttiin yhteistyökuvioista ja neuvottelukunnista, niin huomasin, 
että yksi lenkki puuttuu, nimittäin kentän edustus. 
  
Minna-Riitta Luukka: Meidänkin ryhmässämme tuli esiin, että opettajankouluttajat 
väistämättä vieraantuvat kentän arjesta tai arki jää etäälle. Yhteistyön pitää toimia, ja tämä 
olisi mahdollista kenttäkouluverkoston avulla.  
 
Pauli Kaikkonen: En malta olla ottamatta esille täydennyskoulutuksen näkökulmaa, kun se 
niin monessa ryhmässä oli esillä. Aina kun puhutaan täydennyskoulutuksesta, puhutaan 
yhden opettajan näkökulmasta eli yksilön näkökulmasta täydennyskoulutukseen. Kun 
ajattelemme rakentavamme opettajan kehityspolkuja tai urapolkuja, sekin kertoo vain 
yhden ihmisen näkökulmasta. Ymmärrän kyllä, että se on tärkeä näkökulma, sillä sitenhän 
me toimimme jo peruskoulutuksessa nuorten opettajaksi valmistuvien kanssa, eli he 
rakentavat omaa opettajafilosofiaansa esimerkiksi portfolion muodossa. Sen tarkoituksena 
on avata kysymyksiä induktiotapahtumaan tai työhön menemiseen eli ensimmäisiin 
työvuosiin ja mahdollisesti siitäkin eteenpäin. Me emme kuitenkaan tarkastele 
täydennyskoulutusta yhteisön näkökulmasta kovinkaan usein, ja siihen on tietysti monta 
syytä. Peruskoulutus toteutetaan valtiovallan toimesta, joten sitä pystytään tarkastelemaan 
yhteisön näkökulmasta eli opettajankoulutuksen, yliopiston ja ammattikorkeakoulun 
näkökulmasta, jotka opettajankoulutusta toteuttavat, mutta koulun osalta tähän ei päästä. 
Tämä johtuu siitä, että ei ole olemassa olevaa rahoituspohjaa, mikä jättää meidät 
askartelemaan yhden ihmisen näkökulmassa: miten minä kehitän kielitaitoani, millaiselle 
kurssille menen, jotta pedagogiikkani rikastuu, mitä minulle voidaan tarjota 
koulutustilaisuudessa. Näyttää kuitenkin siltä, että tällä on aika vähän pysyvää vaikutusta 
koulun toimintaan. Koulu palaa samoille raiteille ja ehdollistaa tai kulttuuristaa nuoret 
opettajat suurin piirtein parissa vuodessa samaan toimintaan.  
 
Olemme juuri tekemässä nuorten kieltenopettajien kanssa tutkimusta, joka alkoi 2002 ja 
jonka on tarkoitus kestää noin vuoteen 2009−2010. Tutkimuksen alkuvaiheessa muutama 
väitöskirjan tekijä seuraa nuorten polkuja työelämässä. Tutkimuksesta tähän mennessä 



saatu tieto on osoittanut, että monet tekijät sosiaalistavat opettajan hyvin nopeasti 
kouluun, jos nuorella opettajalla ei ole jotain hyvin voimakasta vaikutinta tai työkalua. 
Näyttää siltä, että tutkimuksessa mukana olevista noin puolet sosiaalistuu äärettömän 
nopeasti, ja toinen puoli rimpuilee vastaan. Saa nähdä, miten on jatkossa, kun muutamia 
vuosia seurataan, että onko kyse vain pelkästä rimpuilusta vai pystyvätkö he toimimaan 
niin, että he voisivat kehittää kouluyhteisöä jollakin tavalla. Heille täytyy nähtävästi kehittyä 
mentaalinen työkalu, jolla he pystyvät purkamaan vaikeuksia ja ristipainetta, jota syntyy 
sekä työyhteisöstä että opettajankoulutuksesta ja myös aikaisemmasta kokemuksesta 
opettajuudesta. Toteutimme Viljo Kohosen kanssa 1990-luvulla täydennyskoulutusta siten, 
että mukana oli kokonaisia kouluja. Tämäntyyppinen täydennyskoulutus täytyisi saada 
jollakin tavalla käytiin, edes pilottina, mutta se vaatii rahaa. Kun puhumme 
täydennyskoulutuksesta, nousee esille kysymys, millä pohjalla pystyisimme rahoittamaan 
tämän kokonaisuuden. Kunnat ovat periaatteessa velvollisia kouluttamaan 
henkilökuntaansa. Silloin kun olin vielä Tampereella, kaupungin täydennyskoulutusbudjetti 
oli kaksi kertaa yhden opettajan vuosipalkka, ja kun on yli tuhat opettajaa, summa on 
häviävän pieni. Siltä pohjalta täydennyskoulutusta ei siis ainakaan voida rahoittaa.  
 
Minna-Riitta Luukka: Ongelma on kuitenkin se, että mistä löytyvät täydennyskouluttajat. 
Jos ajatellaan nykyistä yliopistomaailmaa, niin se joka tekee oppikirjoja tai 
täydennyskouluttaa, ei menesty omalla tieteentekijän urallaan. 
 
Pauli Kaikkonen: Mistä ovat aikanaan löytyneet opettajankouluttajat peruskoulutukseen? 
 
Mervi Murto: Meidän ryhmässämme olimme kaikki hyvin vakuuttuneita siitä, että olisi 
todella viisasta jakaa pedagoginen koulutus jo perusopetusvaiheessa siten, että vähän 
aikaa työssä ollut opettaja palaisi vielä pedagogisten opintojen täydentäjäksi, jolloin hän 
voisi aivan eri tavalla problematisoida oppimistaan työkokemustensa pohjalta. Silloin 
tulisivat nimenomaan esille myös yhteisön terveiset ja se, miten opettamisen yhteisö on 
helpottanut tai vaikeuttanut hänen työtään. Kun hän tästä viimeisestä pedagogisen 
opiskelun palasestaan palaisi takaisin työyhteisöön, silloin ehkä yhteisössäkin tapahtuisi 
jotakin. Näin saataisiin aikaan vuorovaikutusta, ja tämä helpottaisi myös sitä, että nuoret 
opettajat eivät olisi niin yksin kuin he nyt tuntuvat olevan. Nimenomaan hyvät ja tunnolliset 
nuoret opettajat polttavat itsensä pahasti loppuun nopeasti, ja tähän pitäisi todella löytää 
jokin ihan rakenteellinen helpotus.  
 
Päivi Sihvonen: Meidän ryhmämme ajatus täydennyskoulutuksesta oli, että kyse ei ole 
pelkästään opettajan henkilökohtaisesta kouluttautumisesta, vaan nimenomaan siitä, että 
täydennyskoulutus sitoutuisi työyhteisön kokonaistarpeisiin. 
 
Peppi Taalas: Täydennyskoulutuksen muodot eivät välttämättä ole sellaisia, että mennään 
kurssille tai että mennään jonnekin. Itse olen seurannut ammatillisen puolen 
englanninopettajien teknologian ja pedagogisen ajattelun kehittymistä vuodesta 1994 ja 
kysynyt opettajilta joka vuosi, että oletko saanut opetustasi kehittävää 
täydennyskoulutusta, oletko käynyt kursseilla ja mikä niiden vaikutus on ollut. Yhä 
enenevässä määrin opettajat kertovat, että täydennyskoulutus ei ole itse asiassa auttanut 
heitä kehittämään opetusta, koska se ollut irrallaan koulun kontekstista. Koulutus on myös 
ollut liian lyhytkestoista, ja sitä on pidetty enemmänkin tärkeänä sosiaalisena 
tapahtumana. Eniten he ovat saaneet hyötyä erilaisista kansainvälisistä ja 
valtakunnallisista kehittämisprojekteista koulussa ja erilaisista virtuaaliyliopiston opetuksen 
kehittämishankkeista, joissa he ovat todella olleet asiantuntijoita eivätkä vaan 
vastaanottajia sille tiedolle, jota heidän pitäisi sen päivän koulutuksen jälkeen lähteä 



integroimaan kouluun, ympäristöön, joka ei välttämättä vastaa ollenkaan koulutusta. 
Meidän täytyisi miettiä, mitä kaikkia muotoja ja keitä kaikkia osallisia 
täydennyskoulutuksessa voisi olla mukana.  
 
Minna-Riitta Luukka: Meidänkin ryhmässämme puhuttiin siitä, mitä pedagoginen 
opettajuus on. Keskustelimme myös tutkivasta opettajuudesta. Tällaiset omat työn 
tutkimushankkeet ja -projektit, joissa opettajat itse tutkivat omaa työtään, olisivat itse 
asiassa kaikkein parasta yhteistyötä, ja se hyödyntäisi myös tutkimuslaitosten toimintaa ja 
arkea.  
 
Leena Hämäläinen: Opettajankoulutuksessa, peruskoulutuksessa, 
täydennyskoulutuksessa sekä myös koko kielten opetuksen kentässä meillä on yksi suuri 
puute: meiltä puuttuu kokonaisuus. Meillä on osia siellä ja täällä, mutta näiden osien 
sovittaminen yhteen jotenkin ontuu. Ei tarvitse katsoa kuin perusopetuksen tai minkä 
tahansa kouluasteen eri kielten ja äidinkielen opetussuunnitelman perusteita, jos niissä ei 
ole kokonaisuutta, niin miten me voimme koulussa toimia kokonaisuutena? 
Kokonaisuuden pitää olla työyhteisön tai kouluyhteisön tarpeissa. Nyt kun 
koululainsäädäntö on mitä on, koulutuksen järjestäjä eli koulun rehtori päättää monesta 
asiasta, ja siksi rehtoreiden koulutusta pitää myös kehittää. Kielivalinnoissa opo vaikuttaa 
huomattavan paljon, mutta rehtorihan oikeastaan päättää, kuinka kieliä opetetaan, kuka 
opettaa, pääseekö kurssille ja löytyykö käytännön järjestelyissä joustavuutta.  
 
Karita Mård-Miettinen: Kenttäkouluverkoston rakentaminen on yksi 
täydennyskoulutustapa. Siten pääsee sisään kouluihin, ja tällä myös voisi kannustaa 
tutkivaa opettajuutta. Kun mietitään sitä, onko kieltenopetus kokonaisuus, niin tällainen 
kielen omaksumisnäkökulma ehkä vähentäisi äidinkieli vastaan vieras kieli -ajattelua. Se 
varmaan auttaisi kokonaisuuden näkemistä. Tukeeko opetussuunnitelma sitä, että meillä 
kielenopetus on järjestetty niin, että yhden kielen omaksuminen tukee seuraavan kielen 
omaksumista? 
 
Minna-Riitta Luukka: Kun ajatellaan esimerkiksi lukemista ja kirjoittamista, äidinkielen ja 
miksei vieraiden kieltenkin asiaa, niin täytyy ottaa huomioon myös muut oppiaineet. 
Esimerkiksi tekstitaitojen näkökulmasta reaaliaineet ovat erittäin paljon vaativampia. 
Äidinkielessä opitaan näitä taitoja vasta kolme vuotta myöhemmin, kun ne ovat olleet jo 
odotuksena paljon aikaisemmin. Tällainen jatkumo siis puuttuu. 
 
Jarmo Hämäläinen: Itse kokisin, että täydennyskoulutuksen voisi jopa liittää 
opetusryhmäprosessiin. Kun tämä sykli noin seitsemän vuoden välein aina tulee kouluille 
peruskoulutuksen osalta, niin siinä vaiheessa kun uutta opetusohjelmaa hahmotellaan, 
koulu tekisi oman kehittymissuunnitelman, johon liittyisi täydennyskoulutus. Silloin siitä 
voisi tulla kokonaisuus. Nykyään eri tahot antavat erilaista koulutusta melko sirpaleisena, 
mutta kun koululle annettaisiin mahdollisuus tehdä kehittymissuunnitelma koko koulun 
osalta, voitaisiin paremmin kouluttaa kokonaisuuksia. Oma kokemus rehtorina on se, että 
usein nuori opettaja on aika oppikirjasidonnainen, ja sitten kun tulee varmuutta, 
oppikirjasta voi päästä eroon. 
 
Viljo Kohonen: Asiantuntijuustutkimuksessa, muillakin alueilla kuin 
opettajuustutkimuksessa, näkemys on yhä enemmän se, että puhutaan kollektiivisesta 
asiantuntijuudesta, jaetusta, yhteisöllisestä asiantuntijuudesta pikemminkin kuin yksilön 
asiantuntijuudesta. Yksilöllisyyden ajattelun aika alkaa olla jo historiaa. Tätä työtä ovatkin 
jo ansiokkaalla tavalla tehneet meillä Suomessa muun muassa Riikka Alanen, Paula 



Kalaja ja muut Jyväskylän kollegat. Täytyisi nähdä entistä selkeämmin se, että erilaiset 
käsitykset, uskomukset, oletukset ja piilossa olevat näkymättömät ”linssit”, joiden läpi me 
opettajuuttamme ja luokassa olemistamme tutkailemme, ovat sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa syntyneitä. Jos niitä halutaan muuttaa, niiden purkaminen käy 
parhaiten sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Täydennyskoulutusta täytyisi alkaa miettiä 
isona, yhteisöllisenä asiana, johon rehtoreiden mukaan saaminen on erinomaisen tärkeää. 
Meidän tulisi tutkailla myös omia käsitteitä kriittisellä mielellä. Itse olen vähän 
allergisoitunut viime vuosina tälle niin sanotulle oppija-käsitteelle, että kaikki ovat oppijoita 
jossakin kohtaa. 1960- ja 1970-luvun behaviorismin aikaan oppija oli ärsyke−stimulus-
reaktiolla koulutettu isommanpuoleinen valkoinen rotta, 1980-luvulla nousi esiin 
kognitiivinen teoria ja prosessointi, ja silloin ajateltiin, että ihminen on hitaanpuoleinen, 
laiskansorttinen ja huonohko tietokone. Nyt 1990-luvulta lähtien on hyvin paljon tullut esille 
oppijuus toimijana, persoonan kasvamisena, identiteettityönä. Kun puhutaan äidinkielen ja 
vieraiden kielten yhteistyöstä, on kysymys natiivikulttuurin, äidinkielisen, oman kulttuurin 
ensimmäiseen sosiaalistumiskehään liittyvästä kulttuuri-identiteetin laajenemisesta. Koko 
ajan puhutaan oppilaasta itsensä rakentajana ja monikulttuurisena toimijana. Mielestäni 
olisi hyvä kiinnittää huomiota siihen, missä yhteydessä oppija-käsitettä käytetään 
suhteessa jonkin tehtävän oppimiseen ja missä yhteydessä olisi parempi alkaa 
käyttämään harkitusti esimerkiksi language user- eli kielenkäyttäjä-käsitettä, jolloin jo 
alusta lähtien oppilaalle viestitään sitä, että hän on jo ensimmäisistä alkeista lähtien sen 
asianomaisen kielen käyttäjä ja aktiivinen toimija ja että hän laajentaa toimijuuttaan koko 
ajan. Näin juuri päästään käsiksi meitä hallitseviin, piilossa oleviin mielikuviin, käsityksiin ja 
oletuksiin.  
 
Päivi Wheeler: Olisi ihanteellista, että saataisiin esimerkiksi rehtorit sitoutumaan kaikkeen 
kehittämiseen, mutta kun itse edustan oppilaitosta, jossa on viimeisen kolmen vuoden 
aikana vaihtunut rehtori viisi kertaa, niin tässä taas törmätään tähän käytännön 
mahdottomuuteen.  
 
Minna-Riitta Luukka: Toinen asia on se, että yhä isompi osa opettajistakin on 
pätkätyöläisiä, eli mikä on se yhteisö, johon sitoudut ja jonka kanssa yhdessä kehität 
työyhteisöä. Tällainen vaihtuvuus ja pätkätyöläisyys on osa arkea, mutta toisaalta näitä 
reunaehtoja täytyy nostaa esille ilman muuta.  
 
Pauli Kaikkonen: Kaikessa kehittämisessä tarvitaan tietysti jonkun verran ideologiaa, mutta 
tarvitaan myös aika paljon konkretiaa. Yritän ajatella sillä tavalla, että riippumatta 
rakenteista meidän täytyisi pystyä näkemään sosiaalinen tiedon rakentaminen, vaikkakin 
nykyään suositaan individualismia ja yksilöä. Jotta sosiaalinen tiedon rakentaminen tulee 
oppilaiden omaisuudeksi ja oppilaat oppivat sosiaaliseen toimintaan ja yhdessä tekemisen 
toimintaan, heidän opettajansa tulee kyetä siihen ja koko kouluyhteisö tulee pystyä 
toimimaan sen mukaan. Meidän tulee rakentaa sellaisia täydennyskoulutusmalleja, joissa 
yhteisö oppii ja joissa yksilöt ovat yhteisössä mukana. Vaihtoehtoja on monenlaisia: koko 
koulun täydennyskoulutus ei välttämättä ole ainoa ratkaisu, mutta se olisi koulun toiminnan 
kannalta kaikkein keskeisin. Sen sisältä voi löytyä kaikenlaisia muotoja, ja yliopistokin voi 
osallistua siihen. Esimerkiksi minä olen nyt vetämässä työssä olevien opettajien kanssa 
viidettä kaksi vuotta kestävää kurssia, jossa he toimivat oman työnsä tutkijoina. Olen viime 
vuosina rakentanut entistä enemmän tällaisia opettajahuonenäkökulmia. Ne kolmetoista 
ihmistä, jotka kurssilla ovat tällä hetkellä, edustavat yhtä ainetta lukuun ottamatta kaikki eri 
aineita. Toisin sanoen meillä on kerran kuukaudessa pitkä seminaari, jossa käymme 
asioita läpi ikään kuin olisimme opettajanhuoneessa, vaikka ihmiset ovatkin eri puolilta 
Suomea ja eri kouluista ja koulumuodoista.  



Minna-Riitta Luukka: Kielenoppiminenhan ei tapahdu yksinomaan luokkahuoneessa, eli 
millä tavalla saataisiin oppilaiden elämismaailma mukaan. Jyväskylän yliopistossa 
käynnistyy ensi vuoden alussa Suomen Akatemian projekti, jossa tutkimme 
yhdeksäsluokkalaisten äidinkielen ja vieraiden kielten teksti- ja kielimaisemia koulussa ja 
vapaa-ajalla. Pyrimme katselemaan, miten vieraat kielet limittyvät, miten arki ja koulu 
limittyvät ja millaisissa käytänteissä ja toimissa kieltä opitaan.  
 
Leena Nissilä: Vierastan hieman ajatusta siitä, että joku on pakollista, sillä kun esimerkiksi 
jokin kieli on pakollinen, siinä kielessä panos−tuotos-suhde on kaikkein huonoin. Opettajan 
tarve kehittyä pitäisi lähteä opettajasta itsestään. Jos verrataan tilannetta kansainvälisesti, 
niissä maissa, joissa opettajat ovat kokonaistyöajassa, tutkiva ote on onnistunut 
paremmin. Kun puhutaan täydennyskoulutuksesta, yksi olennainen asia on miettiä sitä, 
mikä kuitenkin kuuluu peruskoulutukseen. Nykyisin melkein jokaisessa lähikoulussa on 
maahanmuuttajaoppilaita, joten tähän alueeseen liittyvät asiat eivät voi olla vain 
täydennyskoulutuksen asioita. Ei ole järkevää, että meillä valmistuu opettajia, jotka eivät 
ole pedagogisesti valmiita niihin haasteisiin, joita he joka tapauksessa työpaikalla 
kohtaavat. Siinä mielessä olisi erittäin tärkeää huomata kaikissa yliopistoissa, miten 
maahanmuuttaja kohdataan pedagogian tasolla ja miten erilaiset kielelliset valmiudet tulee 
ottaa huomioon. Kun puhutaan yhtenäisestä perusopetuksesta kieltenopetuksen kannalta, 
meillä on siinä mielessä parhaiten hyödynnetty esimerkiksi aineenopetus perusopetuksen 
ensimmäisillä luokilla vieraissa kielissä ja suomi toisena kielenä opetuksessa, mutta ei 
äidinkielen opetuksessa vielä lainkaan, mikä taas olisi valtavan tärkeä osa-alue.  
 
Minna-Riitta Luukka: Eräässä ryhmässä toivottiin terävää keihäänkärkeä ja uutta 
maailmaa, mikä on kovin iso tavoite, joten sitä en ihan uskalla luvata. Mutta jo se, että 
olemme saaneet keskustelua aikaan tästä asiasta, on osa verkottumista ja yhdessä 
tekemistä. 
 
Minna-Riitta Luukka päätti seminaarin klo 16.00. 
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