
MUISTIO 14.6.2006 / SP & MS 
KIEPO – Kielikoulutuspoliittinen projekti 
 
 
Työelämäseminaari 12–16, Helsinki, Opetusministeriö , Meritullinkatu 1 
 
 
1. Seminaarin avaus ja lyhyt johdatus aiheeseen 
 
Projektin johtaja Kari Sajavaara avasi seminaarin. Seminaarin osallistujat ovat muistion 
liitteenä. 
 
Kari Sajavaara: Kieliohjelman toteutuksessa on selviä ongelmia. Nämä ongelmat ovat joh-
tamassa siihen, että suomalaiset osaavat kohtalaisesti englantia ja he opiskelevat ruotsia, 
mutta eivät osaa sitä. Muuten kielitaitovaranto on uhkaavasti kaventumassa. Tilanne oli 
hyvä 10–15 vuotta sitten. Esimerkiksi monien muiden kielten opiskelijoiden määrä lisään-
tyi, mutta nyt tilanne on heikentynyt. 
 
Käsitykset kielestä ja kielitaidosta ovat myös muuttuneet, mutta se ei ole vielä kovin paljon 
vaikuttanut siihen, miten esimerkiksi keskiverto kielten opettaja ajattelee. Opettajankoulu-
tuksessa on niin ikään isoja ongelmia. Käsitykset kielen vuorovaikutuksellisuudesta ja sen 
vaikutuksesta koulutukseen kaipaavat uudelleenajattelua. Myös kulttuuriset näkökulmat on 
otettava huomioon. 
 
Kielitaidon merkitys työelämässä ei koske enää pelkästään akateemisesti koulutettuja, 
vaan myös suoritustasolla tarvitaan kielikoulutusta, ja se saattaa olla jotakin ihan muuta 
kuin mitä perinteisesti on annettu. Yrityksissä tarvitaan kielitaitoisia ihmisiä, sillä kaikkea ei 
voida laittaa esimerkiksi kääntäjien tai asiantuntijoiden tehtäväksi. Koko elinikäisen oppi-
misen merkitys siis korostuu. Kielikoulutuksen jatkumon kokonaisuuden huomiotta jättämi-
nen on kuitenkin heikoimpia kohtia vanhassa kielikoulutuspolitiikassa. Äidinkieli on pidetty 
erillään muista kielistä, eikä sitä välttämättä ole pidetty kielenä lainkaan.  
 
Ongelmia liittyy myös pedagogiikkaan. Monimuotoisia oppimisympäristöjä ja materiaaleja 
on olemassa, mutta niiden käyttöä ei ole välttämättä perusteellisesti mietitty. Entä miten 
saadaan pojat oppimaan kieliä? Miten koulu tulisi jäsentää niin, että pojatkin haluaisivat 
opiskella? Lisäksi tarvitaan tietoa työelämän todellisista vaatimuksista. Ei riitä, että tiede-
tään, mitä kieliä työelämässä tarvitaan, vaan tarvitaan paljon yksityiskohtaisempaa ja pe-
rusteellisempaa tietoa ja näkemystä siitä, miten tämä kaikki muunnetaan kielikoulutukses-
sa toteutettavissa oleviksi käytänteiksi ja menetelmiksi. 
 
2. Lyhyet alustuspuheenvuorot 
 
Tuula Lehtonen: Työelämän kielitaitovaatimuksista tarvittaisiin lisää tutkimusta. Helsingin 
yliopistoa arvosteltiin jokunen vuosi sitten siitä, että ei tiedetä riittävästi, mitä opiskelijat 
tarvitsevat tulevaisuudessa. Siksi ryhdyttiin tutkimushankkeeseen, jossa selvitettiin, millais-
ta kielitaitoa Helsingin yliopiston opiskelijat valmistuttuaan tarvitsevat. Tutkimushankkeen 
raportti sai nimekseen Että osaa ja uskaltaa kommunikoida, joka on suora lainaus eräästä 
haastattelusta. 
 
Tutkimus perustuu laajaan aineistoon. Kaikille Helsingin yliopistosta vuonna 1999 valmis-
tuneille lähetettiin kysely n. viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Kyselyssä pyrittiin selvittä-



mään, mitä kieliä he tarvitsevat työelämässä ja millaisissa tehtävissä he toimivat. Kyselyyn 
vastasi n. 50 % kyselyn saaneista, eli tietoa on melkein 1 200 entiseltä opiskelijalta. Kyse-
lyn lisäksi tehtiin työnantajahaastatteluita. Kyselyn tuloksia arvioitaessa on huomattava, 
että nämä tiedot koskevat vain Helsingin yliopistoa, jossa on 11 tiedekuntaa, mutta ei juu-
rikaan kaupallisia aineita, joissa kielitaidon merkitys korostuu. 
 
Helsingin yliopistosta valmistuneista pääosa sijoittuu Helsingin seudulle ja Etelä-Suomeen. 
Kolmasosa käyttää ruotsia työssään säännöllisesti eli jonkun kerran kuukaudessa tai sitä 
useammin, mikä on enemmän kuin monesti annetaan ymmärtää. Englantia käytetään erit-
täin paljon. Äidinkielen merkitys nousi aika paljon esiin haastatteluissa. Muut kielet ovat 
huomattavan vähän käytössä. Venäjän kieli tuli esille, kun kysyttiin, mitä kieliä olisi hyvä 
osata. Kyselyn itsearviointiosuudessa vastaajat sanoivat osaavansa ruotsia ja englantia 
parhaiten, ja he sanoivat myös käyttävänsä näitä kieliä eniten. 
 
Työnantajahaastatteluista selvisi, että kielitaito on osa ammattia. Ei ole erikseen kieliam-
mattilaisia ja muita työntekijöitä. Haastatellut työskentelivät työhönotossa tai henkilöstö-
koulutuksessa, ja he toivat esiin vuorovaikutus- ja kansainvälistymistaitojen merkityksen. 
On tärkeää osata oman alan kieltä. Ei siis riitä, että osaa vain ylipäänsä jotakin kieltä. Hy-
vin voimakkaasti tuli myös esiin se, että kielen osaamisen ei tarvitse olla täydellistä, kun-
han pystyy kommunikoimaan. Englanti ja kotimaiset kielet nousivat myös vahvasti esille 
haastatteluissa.  
 
Haastatteluissa pyrittiin myös selvittämään, miksi kieltä ei käytetä, vaikka sitä osataankin. 
Kävi ilmi, että joissakin työtehtävissä ei ole tilaisuutta kielen käyttämiseen, ja osassa työ-
tehtäviä kielen osaaminen ei puolestaan riitä. Jotta kielitaidosta olisi hyötyä työelämässä, 
kieltä pitäisi osata verraten hyvin. Small talk -taidoilla on toki merkitystä sosiaalisen jään-
murtajan tehtävässä. Venäjän kieli tuli myös esiin haastatteluissa.  
 
Riitta Wärn: Tällä hetkellä Suomessa on 114 000 ulkomaalaista, mikä on 2,2 % Suomen 
väestöstä. Ulkomailla syntyneiden osuus on n. 3 %, mikä on EU-maiden pienin luku. Ul-
komaiden kansalaisia asuu suhteellisesti eniten pääkaupunkiseudulla: Helsingissä 5,6 % 
ja Vantaalla ja Espoossa n. 4,4 % väestöstä. Yleisin maahanmuuton syy on ollut per-
hesiteet, n. 60 %, pakolaisina on tullut n. 15 % ja suoraan työn perässä on tullut alle 10 %. 
Suomessa arvioidaan käyvän lisäksi tilapäistyössä n. 30 000 henkilöä vuosittain.  
 
Suomessa suurin ulkomaalaisryhmä on venäläiset. Heitä on n. 25 000, virolaisia on n. 
14 000, ruotsalaisia n. 8 000. Äidinkielenä muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvia on kui-
tenkin 135 000. Venäjää äidinkielenä puhuvien osuus on suurin, lähes 40 000, viroa puhu-
vien n. 14 000 ja englantia puhuvien yli 8 000. Suomessa pysyvästi asuvien työttömyys on 
pysytellyt varsin korkeana. Myös työllisyysaste on varsin matala, n. 43 %.  Tämä selittyy 
sillä, että moni on tullut Suomeen muusta syystä kuin työn perässä, eli maassamme on 
paljon pakolaistaustaisia henkilöitä, joilla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa. Matalaan työlli-
syysasteeseen vaikuttaa myös se, että työssä olevien puolisot ovat lasten kanssa kotona.  
 
Ammattiosaaminen ja kielitaito ovat usein riittämättömiä, tai ne eivät vastaa työelämän 
tarpeita. Työmarkkinoilla esiintyy myös ennakkoluuloja, joihin nykyään kiinnitetäänkin pal-
jon huomiota. 
 
Tulevaisuudessa nykyisten maahanmuuttajien saaminen työelämään on tärkeää, mutta 
lisäksi tarvitaan myös työn perässä muuttajia. Suomella ei ole tähän saakka ollut työpe-
räistä maahanmuutto-ohjelmaa. Maaherra Rauno Saari antoi viime vuonna kesäkuussa 



maahanmuuttopoliittisen ohjelmaehdotuksen, ja tämä ehdotus sisälsi 35 linjausta siitä, 
miten Suomeen saataisiin houkuteltua uusia osaajia ja miten nykyiset maahanmuuttajat 
saataisiin työmarkkinoille. Tähän ohjelmaehdotukseen hallitus ei ole ottanut vieläkään kan-
taa. Moni maa, jossa on sama työvoiman tarve kuin meillä, on jo ryhtynyt aktiivisiin toi-
menpiteisiin työvoiman rekrytoimiseksi. Suurin osa työn perässä tulleista ulkomaalaisista 
ei ole tullut tänne maan vaan yrityksen vuoksi. Tällä hetkellä muuttovirrat suuntautuvat 
Pohjois-Amerikkaan ja Iso-Britanniaan. Ehkä Suomi vihdoin saa maahanmuuttopoliittisen 
ohjelman, sillä hallitus käsittelee asiaa ennen juhannusta. 
 
Suomessa työskenneltäessä on lähes poikkeuksetta osattava enemmistön kieltä, myös 
kirjallisesti. Erittäin harvinaisia ovat sellaiset kansainväliset työpaikat, joissa englanti on 
yrityksen kielenä. Varsinkin palvelualoilla, kuten kaupassa ja hotelli- ja ravintola-alalla, 
asiakasta on palveltava asiakkaan käyttämällä kielellä. Pääkaupunkiseudulla on pulaa ve-
näjänkielisistä myyjistä, samoin Itä-Suomessa. 
 
Myös kansainvälistyvässä taloudessa on tarve osata kaukaisen kulttuurin kieltä. Kummas-
tusta tosin herättää, että esimerkiksi Suomessa asuvat korkeasti koulutetut inkerinsuoma-
laiset eivät saa työtä. Samaan aikaan puhutaan siitä, että venäjänkielisiä osaajia ei löydy 
tarpeeksi. Miksi Suomessa asuvat inkerinsuomalaiset eivät kelpaa? Vastaukset ovat ym-
päripyöreitä, joten taustalla voi olla negatiivisia asenteita. Ajatellaan, että muutaman vuo-
den Suomessa olon jälkeen ei tunneta suomalaista kulttuuria.  Elinkeinoelämän keskuslii-
ton kyselyt ovat osoittaneet, että venäjän kieltä tarvitaan entistä enemmän. 
 
Tällä hetkellä elinkeinoelämän katseet suuntautuvat Kaukoitään, Kiinan, Intian ja Japanin 
suuntaan. Kielten osaajia tarvitaan. Jatkossa yritykset suuntaavat myös enemmän katsetta 
Afrikkaan. Siellä tarvitaan englannin lisäksi myös ranskan kieltä. 
 
Ulkomaalaisten opettamisen osalta tärkeintä on muistaa, että ulkomaalaiset ovat varsin 
heterogeeninen joukko. Heitä ei voi käsitellä yhtenä ryhmänä. Tarvitaan erilaista opetusta 
eri syistä Suomeen tulleille ihmisille. Kielikoulutusta pitäisi järjestää henkilön osaamisen ja 
alkuperän näkökulmasta. Pitäisi olla enemmän eri tarpeisiin tähtääviä suomen ja ruotsin 
kielen kursseja, ja niitä pitää olla tarjolla heti, kun henkilö tulee Suomeen. Kansalaisopisto-
ja pitäisi käyttää nykyistä enemmän hyödyksi. Kaikkiin suomen ja ruotsin kielen kursseihin 
pitää sisällyttää osio suomalaisista tavoista ja kulttuurista. 
 
Miten suomalaisia voitaisiin opettaa monikielisiksi? Esimerkiksi Helsingin peruskouluissa 
on koululaisia, jotka puhuvat kotikielinään yli 100 kieltä. Kouluille on iso haaste opettaa 
äidinkieleltään muunkielisiä lapsia ja nuoria. Monikielisyys lähtee kotoa ja yhteiskunnasta. 
Opinto-ohjaajien asenteet ovat myös ratkaisevia. Jos aina korostetaan, että esimerkiksi 
ranskan ja venäjän kielen opiskelu on vaikeaa, ei näitä kieliä kukaan ehdoin tahdoin opis-
kele. Englanti on ällistyttävän helppo valinta tällä hetkellä. Varsinkin vähemmän opiskelta-
vien kielten, ranskan, venäjän, espanjan ja italian, opiskelu on vaikeaa, sillä kieliryhmiä ei 
perusteta. Jatkossa pitäisikin erilaisia opetusmenetelmiä, esim. virtuaaliopetusta, saada 
lisää. Tämä olisi tarpeen myös syrjäseuduilla. 
 
 
3. Keskustelua ryhmätyöskentelyn pohjaksi 
 
Simo Brummer: Tehtäväni on käydä kauppaa eri Euroopan maiden kanssa pääasiassa 
ranskan kielellä. Koulujärjestelmä rankaisee ranskan opiskelijoita. Ranskan arvosanan 
eteen joutuu tekemään paljon enemmän töitä kuin esimerkiksi englannin. Ranskan opiske-



lu siis huonontaa mahdollisuuksia jatkaa seuraavalla opiskeluasteella eli yliopistossa. Li-
säksi ranskan opiskelu heikentää arvosanoja muissa aineissa, esimerkiksi matematiikassa 
ja fysiikassa, sillä näiden opiskeluun ei riitä aikaa ranskan opiskelulta. Samat ongelmat 
liittyvät myös venäjän kielen opiskeluun. 
 
Hannu Nieminen: Keskusteluissa eniten mietityttää, että tarvetta arvioidaan ikään kuin jäl-
kijättöisesti, eikä puhuta siitä potentiaalista, mitä hyvä kielitaito – tai vielä laajemmin kult-
tuuritaito – tuo. Pitäisikin pohtia tulevaisuushakuisesti, mitä uusia mahdollisuuksia kieli- ja 
kulttuuritaito suomalaisille, yrityksille ja yhteiskunnalle tarjoaa. Tarpeiden sijaan tulisi siis 
pohtia potentiaalia. 
 
Kari Sajavaara: On tullut esille, että toisaalta olisi tarvetta erittäin hyvän kielitaidon hank-
kimiselle, toisaalta pitäisi huolehtia kaikkien suomalaisten monikielisyydestä. 
 
Jaana Kola: Julkista sektoria rasittavat niukkenevat resurssit. Englannin kielellä on julkisel-
la sektorilla kiistaton ylivalta. Esimerkiksi ranskan ja saksan osaamista ei paljon arvosteta. 
Koska Suomi on pieni maa, tarvitsisimme kuitenkin nurkanvaltausta ja siihen harvinaisem-
pia kieliä. Esimerkiksi italia, espanja ja japani ovat avanneet ovia työelämään. Tätä ajatus-
ta voisi myydä myös koululaisille. Venäjän suhteiden bilateraalisessa hoidossa tarvitaan 
edelleen venäjän kieltä. Tähän saattaa vaikuttaa se, että venäjän osaajia on aika hyvin 
saatavilla. Kiinan suhteen tilanne on erilainen: bilateraaliset suhteet hoidetaan englanniksi. 
 
Tuula Lehtonen: Venäjän kieli mietitytti raportin [Että osaa ja uskaltaa kommunikoida] kir-
joittamisen aikana.  Entisistä opiskelijoista, jotka sanoivat osaavansa venäjää, 33–78 % ei 
kuitenkaan käytä sitä. Toisaalta on kuitenkin olemassa tarve venäjän kielen käyttöön. Voi-
kin sanoa, että osaajat ja tehtävät eivät kohtaa. Tämän hetken tarpeista voidaan nähdä 
tulevaisuuden suuntauksia, jos niitä kartoitetaan riittävän usein. 
 
Kari Sajavaara: Kielikoulutuksessa pitäisi pystyä katsomaan eteenpäin ja mukauttamaan 
koulutusta tarpeiden mukaisesti. Tarpeet muuttuvat huomattavasti nopeammin kuin ennen. 
Vanha kielikoulutusjärjestelmä on voinut olla olemassa 25–30 vuotta, sillä muutokset olivat 
aiemmin hitaita. Vanha järjestelmä rakentuu vahvasti yleissivistävän koulutuksen varaan. 
Väitetään, että suomalainen koulu on kielipainotteinen. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaan-
sa. 
 
Simo Brummer: Minkälaista kielitaitoa työssä tarvitaan? Meidän näkökulmastamme esi-
merkiksi ns. lyhyen ranskan osaamisella ei ole mitään käyttöä. Toivomme sellaisia osaajia, 
jotka panostavat maailmankieliin, ja että mahdollisimman monella on jokin muu kuin eng-
lanti ensimmäisenä pitkänä vieraana kielenä. Englannin kielen taito on mahdollista hankkia 
myöhemminkin vähäisemmillä tuntimäärillä. 
 
Anu Sajavaara: Olen hoitanut EU-asioita koko työurani 1990-luvun alusta saakka. Oma 
kokemukseni on, että vaikka kaikkia kieliä ei osaa niin hyvin, kielen murusistakin on apua 
ja niitä joutuu käyttämään. Miksi emme hyödynnä monikielistä kielivarantoamme parem-
min? Miksi ei esimerkiksi tueta kaksikielistä koulutusta? Miten kasvatetaan lapsista täysin 
kaksikielisiä? 
 
Sari Saarinen: Vuoden 1994 opetussuunnitelman muutoksesta lähtien on ollut mahdollista 
valita toinen A-kieli. Pitäisikö ensimmäinen A-kieli olla jokin muu kuin englanti? Jonkin 
muun kielen valinta ensimmäiseksi A-kieleksi voisi palvella paremmin työelämän tarpeita.  
 



On havaittu, että poikien opiskeluprosentit ovat huomattavasti suuremmat, jos he opiske-
levat kieltä A-kielenä kuin B-kielenä. Olisi myös mielenkiintoista nähdä, miten ne oppilaat, 
jotka vuonna 1994 aloittivat kahden A-kielen opiskelun, kokevat oman kielitaitonsa. 
 
Tuula Lehtonen: Tutkimuksia pitäisi tehdä säännöllisin väliajoin. Vuonna 1999 valmistu-
neet ovat syntyneet 1960–1970-luvuilla, ja he ovat vanhan järjestelmän kasvatteja.  
 
Riitta Wärn: Edes Helsingissä ei ole pystytty tarjoamaan kahta pitkää kieltä. Opetusohjel-
massa ei ole tilaa. Ajatus on kaunis, mutta käytännössä se on mahdotonta. Pieniä lapsia ei 
voi siirtää toiseen kouluun lukemaan toista kieltä kesken koulupäivän. Lisäksi on huomat-
tava, että ruotsinkielisellä puolella tarjotaan vain suomea 3. ja 4. vuonna ja seuraava vie-
ras kieli tulee 5.−6. vuonna. Kaksikieliset lapset voivat siis varsin myöhään valita ensim-
mäisen vieraan kielen. 
 
Sari Saarinen: Helsingin tilanne ei ehkä ole noin huono. Ongelmallista on, että A-kielen 
tarjonta on vähentynyt vuosi vuodelta. Kun uudistus 1994–1995 tuli, kieliä opiskeltiin pal-
jon, mutta nyt kuntien taloudellisen tilanteen vuoksi opetus on vähentynyt vuosi vuodelta. 
Pitäisi keskittyä siihen, ettei opetus enää tästä vähentyisi.  
 
Kari Sajavaara: Opetushallituksen tuoreessa strategiaohjelmassa todetaan, että Opetus-
hallitus ei pysty asiaa hoitamaan, koska se ei ole heidän toimivallassaan. Asia on Opetus-
hallituksen mukaan täysin kuntien päätettävissä. A2-kielen opiskelu on romahtamassa eri-
tyisesti saksan osalta. Näyttää siltä, että ei voi rakentaa kieliohjelmaa niin, että oppilaat 
opiskelisivat useampaa kuin kahta kieltä. 
 
Henrika Zilliacus-Tikkanen: Yksilöiden on vaikea tietää kouluiässä, mitä tulevaisuudessa 
tarvitaan. Tämän vuoksi tarvitaan jatkossakin tehokkaita kielenoppimismahdollisuuksia ja 
mahdollisuutta paikata kielen osaamista. 
 
Kari Sajavaara: Tilanne on muuttunut. Aiemmin ylioppilaita valmistui 6 000 vuodessa, eli 
oli olemassa tietty joukko, joka opiskeli kieliä. Nykyisin sen sijaan on kyse koko ikäluokan 
kouluttamisesta. 
 
Ullamaija Fiilin: Tutkimuksesta [Että osaa ja uskaltaa kommunikoida] kysyisin, selvitettiinkö 
siinä, kenen kanssa käytiin kauppaa, minkä maalaisten ja kielisten kanssa oltiin tekemisis-
sä. 
 
Tuula Lehtonen: Sitä ei kysytty. Kaikista tutkintokielistä kysyttiin samat kysymykset, ja 
haastatteluissa selvisivät yksittäisten ministeriöiden ja yritysten kielitaitotarpeet, mutta ne 
eivät ole yleistettävissä. Haastatellut työnantajat antoivat ymmärtää, että he voivat antaa 
mahdollisuuden kielten opiskeluun, mikäli työssä tarvitaan kieltä. Itseopiskeluakin tuetaan, 
mutta se on poikkeuksellista. 
 
Kari Sajavaara: Ei varmastikaan voida luoda järjestelmää, että 14-vuotias voi opiskella 
kieliä sen mukaan, mitä hän mahdollisesti tulevaisuudessa tarvitsee. 
 
Jari Ahde: Pitäisi harrastaa visionääristä keskustelua. Venäjän kielen merkitys arkipäiväis-
tyy. Mielenkiintoista on, että venäjää opiskellaan niin vähän. Tiedottaminen lasten van-
hemmille on tärkeää. Pitäisi päästä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kertomaan, mit-
kä ovat mahdollisuudet. 
 



Jaana Kola: Maailma on globaali: on monikielisiä perheitä, eikä voi ajatella, että koulumaa-
ilma tarjoaa kaikki mahdolliset kielet. Resursseja tulisikin antaa heille, joilla on jo kaksi kiel-
tä. Koululaitos ei voi tätä yksinään hoitaa. 
 
4. Pienryhmien yhteenvedot ja loppukeskustelu 
 
Ryhmä 1: Mitä kieliä on tarpeen opiskella ja miksi?  
 
Anu Sajavaara: Totesimme, että pitää katsoa tulevaisuuteen eikä todeta tämänhetkistä 
tilannetta. Missä ovat tulevaisuuden työpaikat, millaisilla aloilla ne ovat ja millaisia kieliä 
niissä tarvitaan? Tulevaisuuden alueista esiin nousi Afrikka ja siellä tarvittavat kielet. Tie-
dottaminen vanhemmille ja poliittisille päättäjille on myös tärkeää. Rahaakin varmasti on, 
kun sen saa oikein kohdistettua. Kyse on arvostuskysymyksistä. 
 
Vaihtoehtoisista koulutusratkaisuista esiin nousivat kielikerhot. Vapaaehtoistoiminta kou-
luissa on vielä aika vähäistä. Esimerkiksi vanhempien apua voisi hyödyntää kielten ope-
tuksessa. Tiettyjä koulutunteja voisi myös järjestää yhteistyössä eri koulujen kesken, jotta 
kieliryhmiä voitaisiin perustaa. 
 
Myös kielikouluttajat tarvitsevat tietoa työelämän kielitaitotarpeista. Kommunikaatiotaidot ja 
kulttuurintuntemus korostuvat. Asenteetkin on huomioitava. Työnantajat eivät esimerkiksi 
ole aina valmiita palkkaamaan inkeriläisiä maahanmuuttajia. Kulttuurikeskuksia ja valtioi-
den tukihankkeita voisi hyödyntää enemmän. Toimijoiden verkostoituminen on myös tär-
keää. Englannin kielen osaaminen on edellytys, ruotsin kielen osaaminen on tarpeellista, 
saksan, ranskan, venäjän ja espanjan sekä Aasian kielten osaaminen on hyödyksi. Äidin-
kielen taitojen kehittäminen on myös noussut esiin, ja kysyntää onkin yhä suuremmassa 
määrin ammatilliselle kielenkäytölle. Nuorten motivointia ei ole loppuun asti mietitty. Pi-
täisikin huomioida eri ikäryhmien kiinnostuksen kohteet. Tärkeää olisi myös päästä eroon 
ennakkoluuloista ja asenteista. 
 
Kari Sajavaara: Kuntauudistus olisi todella tärkeä, jotta kieliohjelma saataisiin järjestettyä 
järkevästi. Isommilla kunnilla on enemmän resursseja kielikoulutuksen järjestämiseen.  
 
Ryhmä 2: Kieli- ja viestintätaidon merkitys osana a mmatillista osaamista? 
 
Taina Juurakko-Paavola: Päädyimme siihen, että kaikki ovat kielityöläisiä. Kielitaitotarpeet 
vaihtelevat kuitenkin ammatin mukaan, ja niiden ennakoiminen voi olla vaikeaa. Siksi tär-
keää olisikin panostaa potentiaalin rakentamiseen. Pohjalla tulee olla hyvä äidinkielen hal-
linta. Toisaalta tulisi rakentaa yleisiä valmiuksia, kuten kiinnostumista kielten opiskeluun ja 
vastuun ottamista omasta oppimisesta. Myös asenne, motivaatio ja tiedonhakuun liittyvät 
taidot ovat keskeisiä. 
 
Sosiaalinen kompetenssi ja vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat ratkaisevia. Puutteellisen 
kielitaidon voi saada anteeksi, jos osaa käyttäytyä sosiaalisesti oikealla tavalla. Tähän liit-
tyy myös kulttuurierojen vaikutuksen tunnistaminen eli kulttuurinen herkkyys. Strateginen 
kompetenssikin on osa yleisiä valmiuksia. Opiskelijoita tulisi ohjata käyttämään tehokkaita 
kielen oppimisstrategioita, jotta kieltä voidaan tarvittaessa oppia nopeastikin. 
 
Englanti on välttämätön edellytys, mutta sen osaaminen ei ole itsestäänselvyys. Joudu-
taan tarjoamaan englannin alkeisopetusta. Ruotsi on tarpeellinen. Kielten moninaisuus on 
rikkaus, joten kielten murusistakin on hyötyä ja ne kasvattavat yleisiä valmiuksia. 



Ongelmana on, että kielikoulutuksesta puuttuu toimiva yhtenäinen ketju. Olisiko tarpeen 
luoda jokin uusi instituutti? Toisena ongelmana nousi esiin, että opiskelijat selviytyvät kor-
keakouluopinnoista ilman osaamista. Työelämässä kuitenkin odotetaan, että kieli- ja vies-
tintätaito on olemassa. Lopuksi päädyimme siihen, että jokainen opettaja on kielenopetta-
ja. Kyse on kaikkien yhteisestä vastuusta. 
 
Ryhmä 3: Miten olisi järjestettävä kielikoulutuksen  jatkumo elinikäisen oppimisen 
tarpeisiin? 
 
Ulla-Kristiina Tuomi: Keskustelussa tuli voimakkaasti esiin, että kieliopinnot on aloitettava 
jo nuorena. Päävastuu kielitaidosta ja sen kehittämisestä on yleisellä koulutusjärjestelmäl-
lä. Voi myös ajatella niin, että kielenopiskelu on taito, joka on hyvä oppia koulujärjestelmän 
puitteissa, mutta tätä taitoa voi toki käyttää elinikäisessä oppimisen jatkumossa uusien ja 
olemassa olevien kielten opinnoissa. 
 
Kielenopiskelu on tehokkainta, kun se tapahtuu siinä maassa, siinä piirissä, jossa kieltä 
käytetään. Koulutusjärjestelmän ja työelämän puitteissa on useita eri mahdollisuuksia 
päästä opiskelemaan kieltä autenttisessa ympäristössä. Kaikkien ei kuitenkaan tarvitse 
osata kaikkea. 
 
Palkkaus nousi esiin yhtenä aikuisopiskelijoiden motivointikeinona. Esimerkiksi Kokkolan 
kaupungissa on käytössä kielenkäyttölisä. Valtionhallinnossa erilliset kielitaidon palkitse-
miset on lakkautettu.  
 
Koko maahan ei voida taata samanlaista kielikoulutustarjontaa. Opetushallituksen pitäisi 
vahvemmin kyetä ohjaamaan kuntien kielikoulutuksen tilaa. Alueellinen ja seudullinen yh-
teistyö ja eri oppilaitosten yhteistyö on keskeistä kielikoulutuksen järjestämisessä. Edel-
leenkin oppilaitosrajat ovat kuitenkin korkeimpia raja-aitoja. Oppilaitosrajat voivat ehkäistä 
innovatiivisia ratkaisuja kielikoulutuksen järjestämisessä.  
 
Keskustelussa tulivat esiin avoimet ja joustavat oppimisen muodot, neuvonta- ja ohjaus-
palvelut.  Ainakin virkamieskunnassa on halua henkilökohtaiseen kontaktiin opettajiin. 
Verkkopohjainen opetus ei ole yksinomaan kiinnostanut työelämässä olevia. Koulutusjär-
jestelmien ulkopuolella tapahtuvaa oppimista tulisi myös kyetä tunnistamaan ja tunnusta-
maan. Tämänkaltaisten tilaisuuksien säännöllinen järjestämien on erittäin tärkeää, sillä 
vuoropuhelu mahdollistaa tiedon välittymisen työelämän ja koulutuksen suunnittelijoiden 
kesken. 
 
Jari Ahde: Kielikoulutuksessa tulisi muistaa, että vanhempien esimerkillä on suuri vaikutus 
siihen, mitä kieliä lapsi valitsee ja miten hän kielenoppimiseen sitoutuu. 
 
Kari Sajavaara: Englannin valintaan vanhemmat eivät vaikuta juuri ollenkaan. Muiden kiel-
ten valitsemiseen vanhemmat ja kaverit vaikuttavat enemmän. Myös vanhempien – erityi-
sesti äidin – koulutustausta vaikuttaa. 
 
Jari Ahde: Koulupäivä saisi olla täysimittainen. Kielikoulu voisi olla vapaa-ajan osalla, jol-
loin kavereiden vaikutus ei olisi niin suuri. 
 
Kari Sajavaara: Nyt vapaaehtoiset kielet on siirretty joko koulupäivän alkuun tai loppuun. 
Tämä on varmasti yksi syy siihen, miksi vapaaehtoista kieltenopiskelua ei ole enempää. 
 



Jaana Kola: Tässäkin seminaarissa on tullut esiin jako julkiseen ja yksityiseen sektoriin. 
Julkinen sektori tarjoaa opetusta, ja yksityinen sektori esittää tarpeita. Julkisen sektorin 
työnantajat odottavat, että he saavat työtekijät ”valmiina”, koulutettuina. Esimerkiksi minis-
teriöt eivät ole kovin valmiita satsaamaan henkilöstön kielikoulutukseen. Alkeiskursseja ei 
tarjota lainkaan eikä myöskään ylläpitävää kielikoulutusta. Tarjoamme vain sellaista kieli-
koulutusta, joka johtaa selvästi eteenpäin. Tämä on rekrytointikysymys; halutaan ihmisiä, 
jotka jo valmiiksi osaavat.  
 
Kielilain vaikutukset räjähdyttivät ruotsin kielen tekstien tuottamisen ja kääntämisen, mutta 
ne eivät aiheuttaneet minkäänlaisia lisävaatimuksia virkamiesten ruotsin kielen taitoon. 
 
Kari Sajavaara: Kuusi vuotta sitten tehty tutkimus osoitti, että ruotsia ei osata kovin hyvin. 
 
Ks. Sajavaara, A, 2000. Virkamies ja vieraat kielet: Virkamiesten kielikoulutuksen arviointi- 
hankkeen loppuraportti. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus. 
http://www.solki.jyu.fi/julkaisee/virkamiesjavieraatkielet.pdf 
 
Jari Ahde: Kehittyvissä kielissä, esim. venäjässä, terminologia uudistuu nopeasti, ja tuntuu 
oudolta, jos työssä ei ole mahdollisuutta siihen paneutua. 
 
Tarja Puro: Ulkoasianministeriössä tuetaan kielikoulutusta, alkeiskursseista lähtien. Kieli-
koulutus otetaan vakavasti, vaikka rekrytoivat ihmiset ovatkin hyvin ”valmiita”. 
 
Ritva Laurila: Yllätyin, että aikuiset eivät ole kiinnostuneita verkkokursseihin osallistumi-
sesta. Nykyisin tietokone on päivittäinen työväline. Maasotakoulussa 120 opiskelijasta 70 
ilmoittautui vapaaehtoiselle verkkokurssille. Tässä on tapahtunut huima muutos tapahtunut 
viiden vuoden sisällä. 
 
Anu Sajavaara: Ylläpitokoulutuksella tarkoitetaan ehkä koulutusta, jossa kerran viikossa 
rupatellaan. Se ei kuitenkaan vie kielitaitoa eteenpäin. Tämä tuli esiin virkamiesten kielitai-
toa koskevassa tutkimuksessa. 
 
Paulina Tallroth: Toimin kielilain valmistelua seuraavana virkamiehenä. Kielitaidon ylläpi-
dolla ei tietenkään tarkoiteta kielitaidon laskua vaan kielitaidosta huolehtimista myös rekry-
toinnin jälkeen. Valtioneuvosto on antanut kertomuksen kielilain toteutumisesta. Tämä jul-
kaisu on löydettävissä oikeusministeriön verkkosivuilta. www.om.fi/uploads/vimir.pdf 
 
Asko Lindqvist: Valtiovarainministeriön henkilöstöosastolla katsotaan valtionhallintoa ko-
konaisuutena ja teemme linjanvetoja siitä, miten henkilöstöpolitiikkaa tulisi kehittää, vaik-
kakin vastuu on yksittäisillä organisaatioilla. Työryhmässä todettiin, että kielitaito on ylei-
nen työelämätaito, joka pitää lähtökohtaisesti olla, kun ihmisiä rekrytoidaan. Yleinen koulu-
tusjärjestelmä ja yksilö itse ovat ensisijaisesti vastuussa. Työnantaja voi auttaa, mutta ei 
voi lähteä liikkeelle alkutekijöistä. Tilanteet kuitenkin vaihtelevat yksittäisissä organisaati-
oissa. Kielikoulutus on yleisen koulutusjärjestelmän asia. Perinteiset verkkokoulutusratkai-
sut eivät innosta ihmisiä. Tämä on kuitenkin kapea näkemys monimuotoisesta oppimises-
ta. Onkin hyvä ymmärtää verkko-oppiminen laajasti. 
 
Kari Sajavaara: Parhaat ylioppilaskirjoitusten englannin kokeessa ovat poikia. He ovat itse 
rakentaneet itselleen opiskeluohjelman, eli he ovat esimerkiksi Internetin kautta oppineet 
englannin kieltä. Heikoimmat ovat niin ikään poikia, ja tyttöjen arvosanat ovat siltä väliltä. 



Muissa kielissä parhaat ovat tyttöjä. Jos vanha tapa opiskella kieliä siirretään verkkoon, 
niin se ei välttämättä toimi. 
Pirkko Sartoneva: Kommentoisin oman ryhmäni (ryhmä 3) tuotokseen siten, että jos ajatel-
laan seudullista ja alueellista yhteistyöstä, yksi keskeinen haaste tulee olemaan neuvonta- 
ja ohjauspalveluiden järjestäminen. Aikuisväestöä ei saada verkkokursseille, ellei heitä 
sinne ohjata. Tilanne on erilainen tutkinto-opiskelijoiden näkökulmasta, sillä he oppivat 
verkko-oppimisen valmiudet jo opinnoissaan. Kiepossa voidaan miettiä sitä, miten kieli olisi 
mukana seudullisissa ja alueellisissa kehittämistoimenpiteissä. 
 
Kari Sajavaara: Koulujärjestelmässä kieltenopetus ei kaikilta osin toimi. Yliopistoissa on-
gelmana on, että opiskelijat tulevat opiskelemaan vaillinaisilla kielitaidoilla. Yliopistoissa 
puolestaan ei ole resursseja kielitaidon paikkaamiseen. Siksi ministeriöihin hakeutuu ihmi-
siä, joilla ei ole välttämättä hyvää kielitaitoa. Miksi meillä ei voisi olla esimerkiksi kielipai-
notteisia kouluja, joissa koulutetaan ihmisiä, joilla olisi reilusti aikaa kieli- ja viestintäpainot-
teisiin aineisiin? 
 
Ryhmä 4: Miten todennetaan hyvä kieli- ja viestintä taito? Miten lisätään todistusten 
painoarvoa? 
 
Leena Hämäläinen: Mailis Salon tekemästä Helsingin Sanomien työpaikkailmoituksia kos-
kevasta raportista nähdään, että työntekijöiltä edellytetään sujuvaa, hyvää, erinomaista ja 
jopa suvereenia kielitaitoa. [Raportti Helsingin Sanomien työpaikkailmoitusten kielitaitovaa-
timuksista on muistion liitteenä.] Miksi kielitaidon tason määrittely on näin epämääräistä ja 
laajaa? Keskustelussa totesimme, että kielitaito itsessään on laaja käsite. Kun puhutaan 
eri aloilla tarvittavasta kielitaidosta, sisältö on erilainen. 
 
Kielitaidon arviointia auttaisi, jos kielitaitoa arvioitaisiin osa-alueittain, esim. suullisen kieli-
taidon, ymmärtävän kielitaidon ja omien vahvuuksien ja heikkouksien näkökulmasta. Kes-
kustelimme, kumpi antaa pätevämpää tietoa kielitaidosta: olemassa oleva todistus vai tes-
ti. Todistukseen ei luoteta siksi, että rekrytoivan työnantajan on vaikea verrata todistuksia. 
Tämän vuoksi kielitaitoa testataan. 
 
Tärkeää olisi Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotasoajattelun (A1–C2) huomi-
oiminen. Siinä kielitaitoa on pyritty kuvaamaan läpinäkyvästi, esim. mitä kielellä osataan 
tehdä, mitä pystytään kirjoittamaan ym. Tämä kysymys liittyy myös kansallisen kielikokeen 
uudistumiseen. Työryhmä oli sitä mieltä, että kielikokeelle tulisi tehdä jotakin nopeasti, 
esim. yhdistää taitotasoja, siirtyä kriteeriviitteiseen arviointiin ja sisällyttää suullisen kielitai-
don arviointi kokeeseen. Lopuksi nousi esiin kysymys, pitääkö kaikkien opiskelijoiden halli-
ta kaikki kielitaidon osa-alueet ja näyttää niissä taitonsa. 
 
Ritva Laurila: Ehkä aiheellista olisi opettaa työnantajat ja työnhakijat määrittelemään taito-
tasoasteikon mukaan kielitaidon taso. Toiseksi voisi miettiä, onko lukiossa tarpeen opiskel-
la kaikkia kielitaidon osa-alueita. Voisiko ottaa esimerkiksi puhumisen tai kirjoittamisen 
kurssin ja valita ylioppilaskirjoituksissa vain kirjoittamisen? Lastataanko lukioon liian paljon 
odotuksia? Osaamista voisi osoittaa myös näyttökokeilla lukion jälkeen.   
 
Kari Sajavaara: Koulussa yritetään opettaa kaikki maailman asiat. Käytännössä tämä sor-
tuu omaan mahdottomuuteensa. 
 



Oili Valasmo: Hyvä olisi, jos kaikki työnantajat voisivat käyttää viitekehyksen puitteita. Jou-
dun ottamaan vastaan työhakemuksia, joissa nuoret ilmoittavat osaavansa kuutta seitse-
mää eri kieltä hyvin tai erinomaisesti. 
 
Kari Sajavaara: Eurooppalaisessa kielisalkussa on aika tarkasti merkitty perusteet, joilla 
omaan asiakirjaan kirjataan, minkälainen kielitaito milläkin osa-alueella itse kullakin on. 
Olisiko tarpeen jokin äidinkielen strategia niin kuin Ruotsissa ja nyt Virossa on tehty? 
 
Pirkko Nuolijärvi: Olisi erittäin tervetullut asia, että juuri työnhakuvaiheessa kuvattaisiin 
kielitaitoa samanlaisesta näkökulmasta kuin portfoliossa kuvataan muitakin asioita, eli mitä 
olen tehnyt – ei siis niin, että millainen olen. Rekrytoija voi CV:stä nähdä kielen osaamisen 
monien muiden asioiden kuin kielitaidon kuvaamisen kautta.  
 
Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Viron strategiat ovat erilaisia, mutta niiden tavoitteena on nos-
taa kansalliskielen asemaa yhteisössä. Suomen kielen lautakunta on käynnistänyt keskus-
telua, mutta asia pitäisi nostaa valtionhallinnon tasolle. Usein ajatellaan, että kieli on ope-
tusministeriön asia, mutta kieli on myös muiden ministeriöiden asia ja muidenkin kuin kie-
lentutkijoiden asia. 
 
Kari Sajavaara: Eikö ole jokaisen suomaisen asia, mitä hänen äidinkielelleen tapahtuu? 
 
Pirkko Nuolijärvi: Meidän ei tarvitse puolustaa suomen tai ruotsin kielen asiaa, vaan puhua 
kielten rinnakkaisuudesta. 
 
Mikael Reuter: Ruotsin kielestä on tehty Kotuksessa oma tavoiteohjelma: Tänk om… Yh-
tenä lähtökohtana on, että työ yhden kielen puolesta ei merkitse työtä toista kieltä vastaan. 
 
Ks. Tandefelt, M. 2003. Tänk om… Svenska språknämndes förslag till handlingsprogram 
för svenskan i Finland. Helsinki: Forskningscentralen för de inhemska språken.   
 
Kari Sajavaara: Kielikoulutuspolitiikassa on samankaltaista ajattelua, esimerkiksi että eng-
lanti syö jonkun muun kielen. Loppujen lopuksi ihmisten valinnat rajoittuvat hyvin pieneen, 
koska kieliä ei ole tarjolla tai kunnalla ei ole rahaa. 
 
Leena Hämäläinen: Kielikoulutuspolitiikka on mitä suurimmassa määrin politiikkaa. Siinä 
puhutaan koulutuksellisesta tasa-arvosta, kuka saa opiskella ja kuka järjestää koulutusta. 
Puhutaan myös yhteiskunnan osaamisen tasosta ja yhteiskunnan tarpeesta ja tarpeiden 
kohtaamisesta. Pitäisikö palata siihen, että pakotetaan opiskelemaan kieliä, jotka ovat yh-
teiskunnan kannalta tärkeitä, vai annetaanko yksilöiden valita, mitä opiskelevat? Kaikki 
kuitenkin kustannetaan verovaroin.  
 
Koulutusjärjestelmän tärkeimpiä tehtäviä on saada aikaan yksilössä jonkinlaisia valmiuksia 
opiskella kieltä. Työnantajat kuitenkin odottavat, että työntekijät ovat valmiita. Kysymys 
kuuluukin, milloin ihmiset valmistuvat. Entä miten saadaan nuoret ja vanhat opiskelemaan 
kieliä, muutakin kuin englantia? Yksi perustelu liittyy hyötyyn. Kaikella oppimisella pitää 
kuitenkin olla myös itseisarvo. Pitäisi arvostaa enemmän sitä, mitä meillä on. On väärin, 
että arvostetaan vain täydellisyyttä ja laajuutta.   
 
Sari Pöyhönen: Jos katsomme Mailis Salon näkökulmaa Helsingin Sanomien työpaikkail-
moituksiin, niin sieltä näkyy, että työpaikkailmoitukset ovat mainoksia, niissä puutteellista 
kielitaitoa ei näy. Mitkä ovat lopulta aidot tarpeet yrityksissä ja julkisessa hallinnossa? 



 
Kari Sajavaara: Ongelmana on, että näyttötutkintoja on 400 erilaista. Hannu Nieminen 
nosti esille jo alussa tarveanalyysit. Aiemmin tehtiin tarveanalyyseja eri alueilta. Tarveana-
lyysien ja käytännön toiminnan välillä on kuitenkin ristiriita. Osaavatko kieli-ihmiset kysyä 
oikeita asioita, ja osaavatko työnantajat vastata kysymyksiin? Mitä käsitetään kielitaidolla? 
 
Anna Sahanen: Perspektiivinä kielenosaamisen täydellisyyteen voisi olla vertailu maa-
hanmuuttajiin. Maahanmuuttajiltakaan ei voida edellyttää täydellistä kielitaitoa suomen 
kielellä. Monet pärjäävät työelämässä puutteellisellakin kielitaidolla. Kielitaidon ei siis tar-
vitse olla täydellinen, kunhan osaa siinä työtehtävässä riittävästi. 
 
Kari Sajavaara: Onko maahanmuuttajilla mahdollisuus päästä valtionhallinnon työtehtä-
viin? 
 
Asko Lindqvist: Kyllä periaatteessa on. Kielitaitovaatimukset on asetettu siten, että tarvi-
taan erinomainen suomen tai ruotsin kielen taito, mikä ei kuitenkaan tarkoita äidinkielen 
taitoa. Kieli on opiskeltavissa.  
 
Paulina Tallroth: Erinomainen suomen tai ruotsin kielen taito valtion viroissa koskee vain 
niitä virkoja, joissa on säädettynä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkinto. Kunnat 
määräävät itse, joten niiden virkoihin on mahdollista myös päästä. Lisäksi on erivapaus-
mahdollisuus. 
 
Asko Lindqvist: Nykyisin rekrytointi ei tapahdu ainakaan yrityksissä eikä julkisissa organi-
saatioissakaan tiettyyn tehtävään, vaan aina on otettava huomioon, millaisiin muihin tehtä-
viin henkilö voisi sijoittua ja mitkä ovat etenemis- ja kehittymismahdollisuudet. Siksi kielitai-
tovaatimukset on usein syytä asettaa korkeammalle. 
 
Kari Sajavaara: Eikö toinen vaihtoehto ole se, että organisaatio tarjoaa mahdollisuuden 
kouluttautua eteenpän? 
 
Asko Lindqvist: Totta kai. Jokainen organisaatio katsoo omista intresseistään, mikä on 
mahdollista, järkevää ja resurssien rajoissa. 
 
Kari Sajavaara: Kuka vastaisi Suomeen rekrytoitavien henkilöiden kielikoulutuksesta? 
 
Anu Sajavaara: Ehkä tuli turhan negatiivinen kuva, että työnantaja ei suostu kouluttamaan. 
[Ks. Jaana Kolan puheenvuoro.] Organisaation tilanteesta riippuen joudutaan järjestämään 
kielikoulutusta. Esimerkiksi pankit vaihtoivat kieltä ja kouluttivat henkilöstöä erittäin perus-
teellisesti. Työperäisessä maahanmuutossa on kahdenlaisia näkökulmia. Osa työntekijöis-
tä tulee Suomeen muutaman vuoden työkeikalle. Usein organisaation työkieli on tällöin 
englanti, ja tarpeet kouluttaa puhumaan suomea tai ruotsia ovat erilaiset kuin sellaisilla 
maahanmuuttajilla, jotka muuttavat Suomeen perheineen pysyvästi. Myös työnantajan 
suhtautuminen on erilainen, jos henkilö lähtee maasta tai jää tänne pysyvästi.  
 
Jukka Havu: Pitäisi lähteä viestittämään asennetasolla, että kieli on kaikkien asia.  Kielitai-
tovarantokysymys on ainoa, jolla voidaan ennakoida, mitä tulee tapahtumaan. Jos koroste-
taan työelämän osuutta, englannin osaaminen on tärkeintä. Kovin selkeitä syitä ei ole an-
taa, miksi pitäisi opiskella muita kieliä. Jos selkeä hyöty voitaisiin osoittaa, niin se olisi tie-
tysti hyvä asia. Kielen osaamista pitäisikin tarkastella yksilön tasolla. Uuden kulttuurin 
avautuminen on sinänsä hyvä asia, ja se toimii kielitaitovarantona. 



 
Kerstin Salminen: Bolognan prosessin tuleminen antaa uuden ulottuvuuden kielitaitova-
rannolle. Toivotaan jopa, että maisterin opinnot on suoritettu jossakin muualla ja toisaalta 
että meille tulee opiskelijoita ulkomailta. Liikkuvuus on lähtenyt mukavasti käyntiin. Meiltä 
lähtee tuhansia opiskelijoita vuosittain ulkomaille. He tuovat mukanaan esimerkiksi kiinan 
ja japanin kielen taidon. Samalla meille houkutellaan ulkomaalaisia, joille opetetaan suo-
mea ja ruotsia ja jopa toivotaan heidän jäävän tänne. Jatkossa tällainen väylä on hyvä. 
Sen avulla saamme yksilöitä, joilla on laaja kielitaito.  
 
Pirkko Nuolijärvi: Onko suomalaisille opiskelijoilla sellainen taito, että he voivat mennä 
muihin kuin englantia puhuviin maihin opiskelemaan? 
 
Kerstin Salminen: Meidän korkeakoulun kunnia-asia on, että kieltä osataan, kun mennään 
johonkin maahan. Aasian maihin lähdetään englannin kielen taidoilla. Aasian maissa, 
esim. Japanissa, on valtava kielikoulutus, joten takaisin tulevilla opiskelijoilla on jonkinlai-
nen japanin kielen taito. 
 
Kari Sajavaara: Muissa korkeakouluissa tilanne on erilainen. Muita kieliä kuin englantia 
osataan aika vähän. 
 
Riitta Pyykkö: Vaikutammeko harhaanjohtavasti itse siinä, että Suomessa kaikki kansain-
väliset maisteriohjelmat ovat englanninkielisiä? Ehkä luomme suomalaisille opiskelijoille 
harhakuvan, että muuallakin maailmassa on näin. 
 
Kari Sajavaara: Bologna on vaikuttanut niin, että kielenopetus pyrkii kasautumaan vielä 
enemmän opintojen alkuvaiheeseen kuin aiemmin eikä etene alaan sosiaalistumisen myö-
tä. Toisaalta Suomi on toistaiseksi ainoa maa Euroopassa, joissa korkeakoulututkintoihin 
sisältyy pakollisena kielikoulutusta. 
 
Mikael Reuter: Voidaan lähteä ulkomaille opiskelemaan ja aloittaa opinnon englannin kie-
lellä ja oppia muuta kieltä paikan päällä. 
 
Tuula Lehtonen: Helsingin yliopiston tilastojen mukaan oikeustieteellinen tiedekunta lähetti 
eniten opiskelijoita vaihtoon. Vaihto-ohjelmiin hakeutuu ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita 
muista kielistä ja kulttuureista. Esimerkiksi Espanjaan tai Italiaan ei oikein voi lähteä, jos ei 
ole ennakkotietoja näissä kielissä.  
 
Kari Sajavaara: Kieltenopiskeluun liittyy perinteisiä harhoja. Kuitenkin aikuinen, jolla on 
kokemusta kielenoppimisesta, pystyy tarvittaessa nopeasti omaksumaan uuden kielen.  
 
Kari Sajavaara päätti seminaarin klo 16.05. 


