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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, ja projektin koordinointivastuu on Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa Jyväs-
kylän yliopistossa. Projekti käynnistyi joulukuussa 2005, ja sen on määrä saada työnsä 
päätökseen helmikuussa 2007. 
 
Projektin tarkoituksena on synnyttää keskustelua ja selvittää Suomen kielikoulutuspolitii-
kan nykytilaa, perusteita ja tavoitteita eli sitä, millaista kielenopetus ja kielenoppiminen on 
ja millainen on Suomen kielivaranto. Lisäksi tavoitteena on esittää suosituksia opetusmi-
nisteriölle kielikoulutuksen uudistamisesta: Millainen on nykytila, mitkä ovat tulevaisuuden 
linjat, mitä pitäisi tehdä ja millä aikataululla? Työryhmätyöskentelyllä pyritään vaikuttamaan 
myös siihen, mitä ihmiset ajattelevat kielestä, kielitaidosta, kielenoppimisesta, monikieli-
syydestä ja millaisia asenteita Suomessa näihin asioihin on. Toisaalta tarkoituksena on siis 
esittää konkreettisia toimenpide-esityksiä ja toisaalta ottaa osaa kehittämiseen ja siitä käy-
tävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Pyrkimyksenä on tarkastella kieliä mahdollisim-
man laaja-alaisesti, myös monikielisyyden näkökulmasta. 
 
Työryhmä jatkaa useiden eri komiteoiden työtä, jota on tehty jo 1970-luvun alusta alkaen. 
Tähänastisesta työstä hyvän yleiskuvan saa Riitta Pirin väitöskirjasta Suomen kieliohjel-
mapolitiikka, joka on ilmestynyt vuonna 2001. Myös monissa opetusministeriön strate-
giaohjelmissa ja Opetushallituksen kehittämishankkeissa kielitaito on ollut jo pitkään kehi-
tyksen alla. Samoin EU tekee monia päätöksiä, jotka vaikuttavat myös Suomen kielikoulu-
tuspolitiikkaan.  
 
Kielikoulutuspolitiikan pohtimisessa on erilaisia haasteita ja teema-alueita. Taustalla vai-
kuttavat monet yhteiskunnalliset muutokset ja murrokset, käsitys monikielisyydestä, kan-
sainvälisyydestä, kielitaidosta ja oppimiskäsityksistä. On otettava huomioon myös kielikou-
lutuksen tavoitteet ja strategiat, organisointi ja talous, toteutus ei kouluasteilla, opetuksen 
ja kielitaidon arviointikäytänteet, kielikoulutuksen tulokset, kielitaidon tarve ja vaatimukset 
eri ammateissa, Suomen kielivaranto sekä opettajien ja muiden kieliasiantuntijoiden koulu-
tus. Nämä kysymykset ovat laajoja ja suuria. Tarkoituksena ei ole löytää lopullisia vasta-
uksia, vaan esittää näkökulmia nykyisen tietämyksen pohjalta. 
 
Projektin johtajana on emeritusprofessori Kari Sajavaara. Minä toimin projektin varajohta-
jana ja erikoistutkija Sari Pöyhönen projektin vastuullisena sihteerinä. Lisäksi projektissa 
on asiantuntijoista koottu varsinainen projektiryhmä, jossa on edustajia opetusministeriös-
tä, Opetushallituksesta, eri korkeakouluista, Suomen Akatemiasta, Kotimaisten kielten tut-
kimuskeskuksesta, yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen puolelta ja elinkeinoelä-
mästä. Työryhmä on jakaantunut useisiin alatyöryhmiin, jotka pohtivat erilaisia kysymyksiä. 
Tämän seminaarin koollekutsujana on perusopetuksen ja toisen asteen kielikoulutusta 



pohtiva ryhmä. Lisäksi projektissa on alaryhmiä, jotka pohtivat korkeakoulujen kielikoulu-
tusta, opettajankoulutusta, työelämän kielitaitotarpeita ja kielikoulutusta, kansallista kieliva-
rantoa sekä kielikoulutuksen organisointia ja taloutta. Kukin ryhmä työskentelee eri tavoin, 
mm. teemaseminaareja järjestämällä. Tavoitteena on koostaa helmikuussa raportti ope-
tusministeriölle siitä, miten kielikoulutus tulisi järjestää ja miten sitä tulisi viedä eteenpäin. 
 
Teemaseminaarien tavoitteena on asiantuntijoiden kuuleminen, uusien näkökulmien ja 
ideoiden saaminen, verkostoituminen ja keskustelun synnyttäminen sekä suuntaviivojen 
saaminen loppuraportin kirjoittamista varten.  
 
 
2. Lyhyet aloituspuheenvuorot 
 
Juha Henriksson, Suomen Kuntaliitto 
 
Tarkastelen omassa puheenvuorossani asiaa kunnan – koulutuksen järjestäjän – näkö-
kulmasta. Keskityn yleissivistävään koulutukseen ja perusopetukseen, sillä perusopetuk-
sessa tehtävät ratkaisut heijastuvat myöhempiin kielivalintoihin. 
 
Valtakunnallisella perusopetuksen tuntijaolla on ollut vaikutusta kielivalintoihin. Harvinai-
sempien kielten valinnat ovat vähentyneet. Onkin syytä pohtia, kuinka paljon kieliä tulisi 
olla yhteisissä aineissa ja mitä näiden kielten tulisi olla. Valtioneuvostolla on suuri merkitys 
valtakunnallisen tuntijaon säätämisessä. Kuntaliiton kannan mukaan nykyinen tuntijako on 
aiempaa rajatumpi, ja sillä on vaikutusta kielten valintaan kuten myös muihin valinnaisiin 
aineisiin, esimerkiksi taito- ja taideaineisiin. Jos perusopetuksessa on tarkoitus ottaa oppi-
laan edellytykset ja yksilölliset valinnat huomioon, voidaan kysyä, kuinka laaja-alaisesti 
näin voidaan tehdä nykyisen tuntijaon puitteissa.  
 
Kunnan kouluverkkoasia on hyvin ajankohtainen. Suomessa on 50 kuntaa, joissa on kou-
lut vain 1.–6. luokan oppilaille. Millainen on niiden kuntien kieliohjelma suhteessa niihin 
kuntiin, joihin oppilaat siirtyvät 7.–9. luokille? Kunnissa käydään jatkuvasti keskustelua sii-
tä, mitkä koulut säilytetään. Valtaosa lakkautetuista kouluista on ollut pieniä kouluja. Pää-
syynä lakkauttamiseen on ollut oppilaiden väheneminen. Samaan aikaan suurissa kau-
pungeissa on rakennettu uutta koulutilaa. Tämä heijastuu myös kieltenopetukseen. Hyvin 
pienissä kouluissa laajan kieliohjelman järjestäminen ei ole yksinkertaista eikä taloudellis-
takaan. On mietittävä, millaisissa ryhmissä kieltenopetus aloitetaan ja miten sitä jatketaan. 
On myös huomattava, että oppilaiden kiinnostus valinnaisiin kieliin voi lopahtaa.  
 
Opettajien kelpoisuuden ja pätevyyden osalta koulutuksen järjestäjällä on mahdollisuus 
toivoa opettajia, jotka ovat mahdollisimman laaja-alaisia. Luokanopettajat ovat päteviä 
opettamaan kaikkia 1.–6. luokan aineita, mutta voidaan kysyä, millainen osaaminen opet-
tajalla on. Kieltenopettajien riittävyydestä vastaa valtio opettajankoulutuksen osalta.  
 
Kielivalinnoissa kaverien valinnat vaikuttavat paljon, samoin se, millainen opettaja valitta-
vassa aineessa on. Voi myös pohtia, missä iässä kielivalinnat tulisi tehdä. Kuinka moni 
esimerkiksi kahdeksannen luokan pojista ottaa toisen tai kolmannen vieraan kielen? Tilan-
ne vaihtelee paljon kunnittain ja kouluittain. Huoltajien kiinnostukset ja valinnat ovat myös 
hyvin erilaisia. Mitä korkeammin koulutettuja vanhemmat ovat, sitä suuremmat tavoitteet 
asetetaan lasten koulutukselle, sen saatavuudelle ja valinnaisuudelle. Kielten tuntijako tai 
kuntien taloudellinen tilanne ei siis yksin ratkaise, mitä kieliä valitaan. Kyse on myös siitä, 



koetaanko kieltenopiskelu mielekkääksi, mitä hyötykohtia oppilaat ja heidän vanhempansa 
kieltenopiskelussa näkevät. Kielenopiskelun rakentaminen on siis yhteinen asia. 
 
Kouluneuvos Ulla Liljeström  
 
Mitä kieliä tulisi valita ja milloin, ja onko edelleen oltava kaksi vierasta kieltä? Asiaa voi 
varmasti tarkastella monesta näkökulmasta. Onko esimerkiksi puhe pakkokielistä vaikutta-
nut joidenkin ihmisten ajatusmaailmaan? Kielivalinnoissa englannin kielen asema on voi-
mistunut ensimmäisenä valintana. Olisiko aiheellista määrittää, että ensimmäinen vieras 
kieli olisi kaikille sama eli englanti? On havaittu, että ensimmäisellä vieraalla kielellä on 
valtavan suuri vaikutus siihen, miten kieliopinnot sujuvat jatkossa, sillä ensimmäisen vie-
raan kielen kautta opitaan tapa oppia kieltä. Omassa työssäni olen aikanani huomannut, 
että ensimmäisenä vieraana kielenä saksaa opiskelleiden toisen kotimaisen kielen eli ruot-
sin ja myös englannin opiskelu sujui erittäin hyvin.  
 
Uudessa tuntijaossa A2-kieli ajoittuu 1.–6. luokalle runsaammin kuin aiemmin. Tämä on 
johtanut siihen, että A2-kielen aloitus on siirtynyt monissa kunnissa ja kouluissa 4. luokalle. 
Voidaankin kysyä, tuleeko toisen vieraan kielen aloitus liian nopeasti kolmannella luokalla 
alkaneen ensimmäisen vieraan kielen jälkeen. Vanha tuntijako antoi kouluille enemmän 
harkinnan varaa opetuksen järjestämisessä. 
 
Nykyisessä maailmantilanteessa pienikin kielitaito on aina pääoma, ja kielen opiskelua voi 
jatkaa myöhemmin. Kaksi pakollista vierasta kieltä siis tarvitaan. Luontevaa on, että toinen 
kielistä on englanti. On pohdittu, olisiko toinen kieli valittavissa tiettyjen kielten joukosta.  
Muun muassa espanjan kieli on tullut viime aikoina esiin. Käsityksemme siitä, että englan-
nilla tulee toimeen, on lähtöisin siitä, että käymme konferensseissa ja matkailemme alueil-
la, joissa kielenä on englanti. Välimeren maissa tilanne on kuitenkin toinen puhumattakaan 
Etelä-Amerikasta. B2-kieli on alkanut kuolla A2-kielen tulemisen myötä.  
 
Oppilaiden motivaation aikaan saamiseen on monenlaisia keinoja. Verkko-opetuksen mu-
kanaan tuomat mahdollisuudet ovat tärkeitä. Niiden kautta kanssakäyminen vierasmaa-
laisten kanssa tulee mahdolliseksi. Perinteinen tietotekniikka on menettänyt varmasti mer-
kitystään oppilaiden motivoinnissa, mutta tietotekniikka tuo kuitenkin jatkuvasti uusia mah-
dollisuuksia kielenoppimiseen. Toivottavasti kielenopetuksen kaventumiselle saadaan lop-
pu. 
 
Jukka Eero Vuorinen, Sopo ry 
 
Kieliohjelmien kaventumiseen on pitkälti syynä tuntijako. Asiaan on toki vaikuttanut use-
ampi seikka samanaikaisesti. Valitettavasti kieliohjelmien tilanne tulee todennäköisesti 
heikkenemään entisestään, ellei jotakin tehdä. 
 
Opinto-ohjaajan merkitys on olla nivel- ja valintatilanteessa oppilaan valintojen tukena. 
Opinto-ohjaajan näkökulmasta kieliohjelman monipuolisuus on hyvä asia, mutta järjestel-
mä aiheuttaa vaikeuksia. Uudessa tuntijaossa pakollisten kurssien määrää lisättiin esimer-
kiksi psykologiassa sekä historiassa ja yhteiskuntaopissa. Lisäksi tuntien sijoittelu kurssi-
tarjottimella on usein sellainen, että päivät venyvät pitkiksi. Niinpä opiskelijoiden määrät 
kielissä ovatkin vähentyneet selvästi. Tuntijaossa valtakunnallisten kurssien määrää lisät-
tiin eri aineissa, ja ainereaali on myös vaikuttanut valintoihin. Opiskelijat suuntautuvat yhä 
varhaisemmassa vaiheessa eri aineisiin. Tämä kaventaa mahdollisuutta valita kieliä. Eri-
tyisesti kahden A-kielen läpivieminen on vaikeaa, sillä lukujärjestyksessä ei yksinkertaises-



ti ole tilaa. Hallinto-ohjelmat ovat myös kehittyneet. Opiskelijat voivat itse tehdä muutoksia 
opintosuunnitelmiinsa Internetin avulla, mikä johtaa valintojen kaventumiseen. Opinto-
ohjaajien mahdollisuus vaikuttaa valintoihin siis vähenee. 
 
Ylioppilaskokeessa kirjoitettavien aineiden määrä on lisääntynyt. Aiemmin ylimääräiset 
aineet olivat kieliä, nykyisin ennemminkin ainereaalin aineita. Ylioppilaskirjoituksissa osal-
listutaan siis entistä harvemmin valinnaisten kielten kokeisiin. 
 
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat yhdenmukaistaneet valintojaan. Nähtävissä on, että 
valinnaisten kielten opiskelusta ei saa hyvitystä opiskelijavalinnassa ainakaan ammattikor-
keakouluissa. Yliopistojen opiskelijavalinnoissa perusteet vaihtelevat, mutta yleissuuntaus 
on, että valinnaisesta kielestä ei saa pisteitä. Ylioppilaskirjoitusten arviointikin vaikuttaa. 
Opetussuunnitelmat ovat tavoitearviointipohjaisia, mutta loppuarviointi pohjautuu suhteelli-
seen arviointiin. Äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineena ei palvele nykyisessä muodossaan 
vieraiden kielten oppimista. Oppiaineeseen on tullut lisää taideainepainotuksia.  
 
Perusopetuksessa valinnaisten aineiden vähennys on kaventanut eniten kieliohjelmaa. 
Samanaikaisesti on lisätty pakollisten aineiden vuosiviikkotuntimääriä. Käytännössä B2-
kielen valitsemisesta on tullut vaikeaa, mikä vaikuttaa lukion opintoihinkin siten, että B2-
kielen lukijoita tulee sinne entistä vähemmän. A2-kielessä ongelmana on, että se ei johda 
mihinkään. Vaikka A2-kielen vuosiviikkotuntimäärää 1.−6. luokilla lisättiin, kielen osaami-
sen taso on kuitenkin käytännössä sellainen, että opiskelijat eivät jatka lukiossa opintoja A-
kielen tasolla, vaan valitsevat B-kielen tason. Ainoa kestävä ratkaisu on, että A2-kieli on 
englanti ja sitä opiskellaan 7.−9. luokilla A1-tasoisesti. Kokemukset vanhasta tuntijaosta 
ovat sellaisia, että A2-kielistä luovutaan viimeistään 7.–9. luokilla. Isommissa kunnissa A2-
kielestä on yritetty pitää kiinni. Voidaan kuitenkin kysyä, onko järkevää panostaa kielen-
opiskeluun joka päättyy, mutta ei sellaiseen kielenopiskeluun, joka jatkuu ja olisi vaikutusta 
myöhemmässäkin elämässä. Opinto-ohjaajan näkökulmasta näyttää kuitenkin siltä, että 
opiskelijat ovat kiinnostuneita kielistä. Tästä kertoo se, että monet opiskelevat kieliä koulun 
ulkopuolella, kansalaisopistoissa ja työväenopistoissa. Myös uudet kielet kiinnostavat.  
 
 
Jorma Lempinen, Suomen rehtorit ry (alustuspuheenvu oro pidettiin ryhmien rapor-
tointivaiheessa) 
 
Rehtorin rooli koulun johtamiskulttuurissa liittyy siihen, mitä tarkoittaa kielten opetus ja kiel-
ten opetuksen arvostaminen ja kieliohjelmiin panostaminen. Tässä asiassa tietenkin voi 
sanoa, että rehtorin oma tausta varmaan heijastuu rehtorien omiin arvostuksiin ja myös 
kielten opetukseen. Monet asiat koulussa ovat myös kuuliaisuusasioita, ja tiedän, että jos-
kus kielten opetuksessa saattaa olla lukujärjestyksellisiä ongelmia. Jos joku rehtori kokee 
varsin työlääksi rakentaa kielistä johtuen erityisiä paketteja, se saattaa vaikuttaa asentei-
siin. 
 
Itse edustan lukiota ja kun olen siellä seurannut tilannetta, olen pitänyt omassa koulussani 
Jyväskylän lyseossa erittäin tärkeänä sitä, että meillä on niin laaja kieliohjelma kuin se re-
surssien puitteissa on mahdollista. Se tietenkin tarkoittaa sitä, että rehtori joutuu laitta-
maan itsensä likoon. B2- ja B3-kieltä opiskelevien ryhmät ovat olleet kovin pieniä. Koska 
yo-tutkintoaineita on paljon ja niitä opiskellaan jopa 35–40 oppilaan voimin, niin hyvät neu-
vottelutaidot ovat tarpeen, jotta voi perustella koulun tarjoavan kieliohjelmaa niin laajana 
kuin se tuntuu mielekkäältä ja niin kauan kuin opiskelijoilla on myös selvää halua tiettyjen 
kielten opetukseen. Avuksi tietysti on, jos koulut pystyvät tekemään keskenään yhteistyö-



tä. Tässä suhteessa Jyväskylässä ainakin tilanne on sikäli onnellinen, että olemme oppi-
neet muutaman vuoden takaa sen, että meidän täytyy koota myös kielten opetusryhmiä 
oman koulun seinien ulkopuolisella avustuksella. Pääasia on, että kielen opiskelu jatkuu ja 
siihen tarjoutuu mahdollisuus. Silloin kootaan ryhmät kaikista niistä kouluista, jotka ovat 
halukkaita tähän yhteistyöhön. Tämä on varmasti myös tietyllä tavalla fyysinen asia. On-
neksi meillä kaikki lukiot ovat niin lähekkäin toisiaan, että pystymme asian hoitamaan. 
Olemme jopa tehneet sellaisia ratkaisuja, että olemme pidentäneet välituntien pituutta ja 
siten tavalla koulupäivänkin pituutta, jotta mahdollisuus siirtymiseen onnistuu todellisuu-
dessakin – ei vain paperilla.  
 
Rehtorin etiikkaan kuuluu, että kaikki aineet ovat yhtä arvokkaita. Rehtorilla ei ole varaa 
mennä sanomaan, että jokin aine on vähän arvokkaampi kuin jokin toinen aine. Tiedän, 
että olette keskustelleet täällä jo näistä pakkoaineista. On myös rehtorille tärkeä asia, ettei 
pakkoainekeskustelu kohdistu vain yhteen aineeseen. Ajattelin meidän ryhmässä jopa eh-
dottaa, että voisi ihan hyvin kehittää jonkin pienen palkinnon, jos joku pystyisi ratkaise-
maan sen, miten pakkoruotsista päästään eroon meidän terminologiassamme. 
 
Yritimme markkinoida suullisen kielitaidon arviointia lukiokoulutuksessa käsitelleessä työ-
ryhmässä käyneille asiantuntijoille siten, että suullisen kielitaidon kurssista voisi tulla yksi 
valinnan kriteeri korkeakouluopetuksessa. Oli aika yllättävää havaita, etteivät korkeakoulu-
jen edustajat kokeneet suullisen kielitaidon kurssin suorittamisesta olevan erityistä etua. 
Olemme mielestämme luomassa jotakin uutta ja hyvää, mutta sille ei kuitenkaan ole lu-
vassa mitään kannatusta. Hieman samalla tavalla kävi ainereaalin kanssa. Siihenkään 
korkeakoulut tai yliopistot eivät reagoineet kovin positiivisesti. Olen vakuuttunut siitä, että 
suomalainen rehtori tänä päivänä osaa arvostaa kielitaitoa. Tämän PISA:n mukana tulleet 
jatkuvat vierailut ulkomailta ovat varmasti viimeistään vakuuttaneet rehtorit siitä, että oma-
kin kielitaito on kyllä hyvä pitää kunnossa, niin että koulussa on valmiutta ottaa vieraita 
vastaan. Asia on erittäin tärkeä paitsi rehtorin kannalta koulun johtamisessa myös kielten 
opetuksen kannalta. 
 
 
3. Keskustelua pienryhmätyöskentelyn pohjaksi 
 
Juhani Nieminen: Laurea-ammattikorkeakouluun tulee opiskelijoita sekä lukiosta että am-
matillisen väylän kautta. Ammatilliselta pohjalta tulevien motivoimisessa kieltenopiskeluun 
on suuri työ. Ammattitaito voi olla hyvä, mutta kielitaito jää heikoksi. 
 
Eila Fischer: Ammatillisella toisella asteella kielitaito on olematonta. Ylioppilaspohjaisilla 
luokilla tilanne on toki parempi. Ammatillisella toisella asteella tulisi huomioida työelämän 
tarpeet. Niitä pitäisi selvittää elinkeinoelämän näkökulmasta. Myös kauppatilastot ovat tär-
keitä tiedonlähteitä. Ammatillisessa koulutuksessa kieliohjelman tulisi painottua työelämän 
tarpeisiin. Koko ikäluokan monikielisyys ei sen sijaan ole relevantti tavoite: toiset ovat kiin-
nostuneempia kielistä kuin toiset. 
 
Jari Lievonen: Osittain kielitaidon puutteen takia diplomi-insinöörejä lähetetään ulkomaille 
tehtäviin, joista asentajakin voisi suoriutua, jos kielitaito olisi parempi.  
 
Heikki Kotilainen: Tuntijako vaikuttaa eniten kielten opiskelun vähenemiseen. 
 
Marita Aho: Elinkeinoelämän keskusliitto on tehnyt pienimuotoista kielitaidon tarveselvitys-
tä jäsenyrityksissään. Kielitaidon tarve on monipuolinen, ja se koskee eri ammattiryhmiä ja 



aloja. Koska kielet kuitenkin näyttävät kiinnostavan opiskelijoita, olisikin syytä harkita yh-
teistoimintaa eri toimijoiden kesken. Onko kaiken kielenopiskelun mahduttava perusope-
tukseen ja lukioon? Erilaisten taitojen kartuttaminen on mahdollista myös työelämässä. 
 
Minna-Riitta Luukka: Kyse on juuri siitä, mikä on työnjako eri toimijoiden kesken.  
 
Anneli Kauppinen: Äidinkielen ja viestinnän statusta on rakennettava ammattikorkeassa ja 
ammatillisissa oppilaitoksissa. Tämä vaatii esimerkiksi relevantin tutkimustiedon huomioon 
ottamista opetuksessa, oppimateriaalin tekemistä ja yhteistyötä ammattiaineiden kanssa. 
Äidinkieli koetaan helposti muita kieliä palvelevaksi aineeksi, mikä vaikuttaa vanhanaikai-
selta näkemykseltä. 
 
Viveca Lahti: Huomiota tulisi myös kiinnittää siihen, millaista kielitaitoa eri aloilla tarvitaan. 
Esimerkiksi palvelualoilla työskentelevät tarvitsevat kommunikoivaa kieltä. 
 
Eila Fischer: Ammatillisella toisella asteella kieliopintojen määrä on kaksi opintoviikkoa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa kahta kurssia. Ammattisanastoa ei yksinkertaisesti pysty 
omaksumaan niin lyhyessä ajassa, varsinkin kun lähtötaso peruskoulun jäljiltä on huono. 
Järjestetyt opintomatkatkaan eivät välttämättä kiinnosta opiskelijoita. 
 
Päivi Sihvonen: Tulisi ottaa huomioon myös opiskelun laatu. Vieraiden kielten oppiminen 
edellyttää sitoutumista. Koulussa tehdään kuitenkin ns. pätkäoppimista. Jokainen kurssi 
aloitetaan ikään kuin alusta. 
 
 
4. Pienryhmien yhteenvedot 
 
AIHE 1.  Kieliohjelman sisältö − mitä kieliä ja mil loin? 
 
Leena Hämäläinen: Ryhmässä oltiin sitä mieltä, että kansallisista kielistä on pidettävä 
huolta. Se on opetustoimen velvollisuus. Keskusteltiin myös siitä, montako yhteistä vieras-
ta kieltä tulisi opiskella. Yksi kieli toisen kotimaisen kielen lisäksi olisi riittävästi, mutta em-
me keskustelleet siitä, mikä tämä vieras kieli on. Todettiin, että kieltä ei voi määritellä aina-
kaan valtakunnallisella päätöksellä, vaan kunnille halutaan antaa mahdollisuus tarjota 
mahdollisimman laaja kielitarjonta niin kuin tämänhetkinen lainsäädäntö sen sallii. 
 
Erittäin paljon viitattiin kielikylpyopetuksen mukanaan tuomiin kokemuksiin ja toivottiin, että 
myös ne opiskelijat, jotka eivät ole kielikylpyopetuksessa, saisivat ikään kuin kosketuksen 
vieraaseen kieleen mahdollisimman varhain, miksei jo esikoulussa. Tämä voisi tapahtua 
kielisuihkutyyppisesti tai miten hyvänsä − vaikkapa perusopetuksen aamupäivä- tai iltapäi-
väkerhotoimintaan liittyvästi. Tärkeintä olisi, että kosketusta vieraaseen kieleen tai vierai-
siin kieliin ylipäätään olisi paljon ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hieman kes-
kustelimme myös siitä, pitäisikö oppilaille antaa mahdollisuus keskeyttää kielten opinnot, 
jos ne muodostuvat kohtuuttomiksi syystä tai toisesta. Työryhmän koko lailla yhteinen kan-
ta oli, että tietenkin tämä täytyy sallia. Emme kuitenkaan käyneet yksilöidymmin läpi, mitkä 
ovat ne kriteerit, joiden perusteella kielen opiskelun voisi keskeyttää. Sellainen ajatus kui-
tenkin jäi, että keskeyttäminen ei suinkaan saa sulkea opiskelijan koulutuspolkuja lopulli-
sesti, vaan on oltava täydentäviä mahdollisuuksia elämän varrella. Tämä meidän nykyinen 
järjestelmä on siinä mielessä ihan hyvä. 
 



Ei kuitenkaan riitä, että yritetään ratkaista, mitä kieltä ja milloin tulisi opiskella, vaan tulisi 
myös ottaa huomioon, miten kieliä tulisi opiskella. Kielenopetuksen sisältö ja se, millä ta-
valla kielen opetusta toteutetaan ja järjestetään, on siis tärkeää. Keskustelussa nousi esille 
yhteistyö oppilaitosten kesken, jotta saataisiin lähinnä harvinaisten kielten opetus jollakin 
tavalla toimimaan. Yhteistyön parantamisen lisäksi tulisi pohtia, millaisia muita toteutuskei-
noja löydettäisiin, jotta pystyttäisiin turvaamaan näiden vähemmän luettujen kielten ope-
tusryhmät. Kaiken alku ja juuri on asenteissa. Millä tavalla pystytään vaikuttamaan yhteis-
kunnan ja oppilaiden vanhempien ja myös muiden ihmisten asenteisiin kielitaitoa kohtaan, 
jotta kielten opiskeluun syntyisi terve tarve? Kyse on kuitenkin opiskelijan tarpeesta oppia 
jotakin. Jos hän kokee sen mielekkääksi ja hyödylliseksi, opiskelu tuottaa tulosta sekä yk-
silön kannalta että myös yhteiskunnan kannalta. Asenne ja motivaation kasvattaminen on 
siis tärkeää. 
 
 
AIHE 2. Oppilaiden kielivalinnat ja motivoituminen kielten opiskeluun  
 
Tuula Väisänen: Me aloitimme puhumalla tarjonnasta nimenomaan harvinaisten kielten, 
kuten ranskan, saksan ja venäjän, osalta. Kunnat opetuksen järjestäjätahona ovat avain-
asemassa, jotta jollakin tavalla luotaisiin järkeviä kielipolkuja ja mahdollisuus kielen opiske-
lun jatkamiseen. Erittäin tärkeänä pidettiin myös vanhempien informoimista kieliohjelmas-
ta. Ongelmallista on, että pienillä kunnilla ei ole resursseja järjestää opetusta harvinaisissa 
kielissä. Siinä ehkä tietotekniikka on yksi oiva apu. On paljon hyviä esimerkkejä tapauksis-
ta, joissa kieliä on opetettu videoyhteyden kautta tai verkossa. Tarvitaan vanhemmille 
myös informaatiota siitä, mitä kielen oppiminen on, ja että siihen liittyy myös pitkäjänteisyy-
teen kasvattamista. Esimerkiksi A2-kielen opiskelussa myös vanhemmilla on vastuuta tu-
kemisessa. Termit A1- ja A2-kieli saattavat olla välillä hämääviä. Ne tarkoittavat, että on 
kaikille yhteinen A-kieli ja vapaaehtoinen A-kieli.  
 
A2-kieli on selvästi heikentänyt yläluokilla tehtävää B2-kielen valintaa. Onko A2-kieli re-
surssien hukkaamista varsinkin, jos kielen opiskelu lopetetaan myöhemmin? Jos kieli on 
valittu, olisi taustalla hyvä olla sellainen ajatus, että kielen opiskelua on jatkettava. Semi-
naarissa on aiemmin tullut jo esille, että korkeakoululaitos ei tällä hetkellä palkitse kielten 
monipuolista opiskelua.  
 
Puhuttiin niin ikään siitä, että kielten valinta on myös trendikysymys. Tämä voi olla jatku-
mon kannalta huono asia. Sen sijaan kaikkea vieraiden kielten opiskelua tulisi kannustaa, 
etenkin jos opiskelijoilla on siihen motivaatiota. Kielikylpyoppilaat ovat usein erittäin moti-
voituneita ja hyviä kielenoppijoita. Pienryhmässä nousi esiin kysymys siitä, kuuluuko kieli-
kylpy kielipolkuun. 
 
Opettajankoulutuksessakin tulisi miettiä kielenopetuksen sisältöjä ja sitä, mitä kielitaito on. 
Sisällöstä nousi esiin konkreettisia esimerkkejä, kuten että alkuvaiheessa kiinnitettäisiin 
huomiota ääntämiseen rauhassa ja annettaisiin sille aikaa niin, että se voisi tukea kielen 
oppimista ja tulosten saavuttamista. Keskustelimme myös siitä, onko pojille tarjolla riittä-
västi mielenkiintoisia aiheita ja materiaaleja. Saavatko pojat naisvaltaisella alalla riittävästi 
heitä kiinnostavaa opetusta? Tietotekniikka on ehkä saanut pojat kiinnostumaan, ja täytyisi 
muistaa, että pojat ovat kiinnostuneita muista asioista kuin tytöt. 
 
Tavoitteena pitäisi tietenkin olla mahdollisimman monipuolinen kielitaito, ja tietotekniikan 
myötä esimerkiksi kirjoittaminen ja kirjoittamistaidot ovat tulleet yhä tärkeämmiksi. Viestin-
tätaidoista mainittiin esimerkkinä, että vieraskielisessä opetuksessa opitaan samalla vies-



tintätaitoja, kun vieraalla kielellä tehdään jotakin muuta. Kaikkea huomiota ei kiinnitetä itse 
kieleen ja sen rakenteisiin, vaan siihen, että kielellä oikeasti viestitään. Opettajankoulutuk-
sesta keskusteltiin useastikin. Onko yliopistossa mahdollista erikoistua kielen ja jonkin 
muun oppiaineen opetukseen, ja löytyykö tällaiseen esimerkiksi yliopistojen kielten laitok-
silta apua ja harjoittelumahdollisuuksia? 
 
Jari Lievonen: Kielikylpy- ja kielipolkuajattelu on vanhempien puolelta lähtenyt siitä, että 
kielikylpylapsilla kielikylpykieli on tavallaan se ensimmäinen vieras kieli. Sen lisäksi tulee 
viimeistään kolmannella luokalla toinen vieras kieli. Sitten voi valita vielä A2-kielen neljän-
neltä tai viidenneltä. On siis pyritty siihen, että käytännössä lapsella olisi kolme vierasta 
kieltä, jotka olisivat kaikki pitkiä. 
 
 
AIHE 3.  Kielitaidon arviointi 
 
Mirja Tarnanen: Pohdimme ryhmässämme kielitaitoa ja kielitaidon arviointia, ja keskityim-
me pääasiassa ylioppilastutkinnon arviointiin ja lukioarviointiin. Sivusimme tietysti myös 
yläkouluarviointia ja opetussuunnitelmien taitotasoajattelua. Pohdimme myös sitä, miten 
lukion kielitaito edesauttaa jatko-opintoja, kielitaitovaatimuksia jne. Koska kyse on kielitai-
don arvioinnista, ei voi olla pohtimatta myös sitä, mitä on kielitaito, ja toisaalta myös sitä, 
mitä pitäisi opettaa ja miten pitäisi opettaa, koska ne taas liittyvät siihen, mitä arvioidaan ja 
miten arvioidaan.  
 
Lähdimme liikkeelle suullisen kielitaidon arvioimisesta ylioppilastutkinnon osana, ja osa 
teistä on varmaan tutustunutkin tähän [Lukion suullisen kielitaidon arviointi] raporttiin. Kos-
ka suullisen kielitaidon koe ei tule osaksi ylioppilastutkintoa, vaan se tulee syventäväksi 
kurssiksi, kävimme läpi kommentteja ja ehkä jonkinlaista tunnekuohuntaakin, jonka tämä 
syventävä kurssi on aiheuttanut. Tämä ohjasi meitä myös väistämättä pohtimaan sitä, mil-
lainen asema suullisella kielitaidolla on kouluopetuksessa ja lukio-opetuksessa. Toisaalta 
kyse on myös sitä, millaiset valmiudet opettajilla on opettaa suullista kielitaitoa. On myös 
otettava huomioon, että suullinen kielitaito on mukana opetuksessa koko ajan. 
 
Lukion suullisen kielitaidon arviointi. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 
2006:26. 
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2006/liitteet/tr26.pdf?lang=fi 
 
Kun päädyimme puhumaan opettajien pätevyydestä tai kompetenssista, tuli esiin, että 
pääkaupunkiseudulla on paljon työttömiä kieltenopettajia. Opettajilla täytyisi olla vähintään 
kaksi kieltä, jotta he voisivat työllistyä. Yliopistoissa on toisaalta tehty havainto, että eng-
lannin opettajiksi aikovilla on huomattavasti parempi kielitaidon lähtötaso kuin muiden kie-
liaineiden opettajilla. Monissa muissa kielissä voi mennä pitkä aika kuroa umpeen kielitai-
dossa oleva vaje ennen kuin päästään varsinaisiin substanssiopintoihin. Tämä nähtiin siis 
yhtenä ongelmana. Päädyttiin siihen, että myös yliopiston kieltenopettajankoulutuksessa 
olisi hyvä päästä taitotasoajatteluun.  
 
Puhuttiin myös siitä, missä määrin kielten opettajille asetetaan tavoitetasoja esimerkiksi 
EU-asteikolla ja onko lähtötasoja asetettu. Tästä pääsimme oppilasarviointiin. Yhdessä 
neuvotellen päädyimme sellaiseen ratkaisuun, että taitotasoarviointi täytyisi lähteä jo ala-
koulusta tai yläkoulusta ja jatkua saumattomasti läpi eri koulutusasteiden. Jos päästäisiin 
todellakin taitotasoajatteluun ja -arviointiin, niin silloin meillä olisi todennäköisesti huomat-
tavasti yhdenmukaisempi käsitys siitä, mitä taito on ja mitä taidon etenemiseen tarvitaan. 



Silloin esimerkiksi nivelkohdat – yläkoulu, lukio, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkea-
koulu ja yliopisto – eivät olisi enää niin ongelmallisia, vaan taidon tasoista olisi yhtenäi-
sempi käsitys. 
 
Per-Olof Nyström: Uusien opetussuunnitelmien mukaan kaikilla kunnillahan pitäisi olla jo 
käytössä taitotasot. 
 
Mirja Tarnanen: Todellisuus on jotain muuta, mutta nyt pääsemme siihen, että ylioppilas-
tutkinnon arviointi ei ole kriteeriviitteistä, vaan normiviitteistä, eli se perustuu normaalija-
kauman mukaiseen arviointiin. Pitäisi päästä kriteeriviitteiseen arviointiin. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että jos arvioinnissa on käytössä numeerinen arviointi, numerot tulisi 
suhteuttaa taitotasoille, eli osoittaa, miten ne vastaavat toisiaan. Arviointikäytänteiden uu-
siminen on seuraava askel, mutta tässä välissä on vielä paljon tekemistä.  
 
Vieraiden kielten kohdalla olisi tärkeää, että ylioppilastutkinnon arviointiohjeet vastaisivat 
opetussuunnitelman asteikkoja siten, ettei niiden välillä olisi ristiriitaa. Nythän tilanne on 
opettajienkin kannalta kestämätön, sillä he joutuvat seuraamaan eri asteikkoja, eri kriteere-
jä ja eri tavalla määriteltyä taitoa. Arviointia tulisi tehdä samantyyppisellä asteikolla samalla 
tavalla kielennetyllä taitokäsityksellä sekä ylioppilaskokeessa että lukiossa. Äidinkielessä 
ollaan tavallaan palaamassa takaisin suhteelliseen arviointiin, mikä minun mielestäni on 
suoraan sanoen surullista, varsinkin kun äidinkielen taito on myös mitä suurimmissa mää-
rin taitoaine eikä vain sisältöaine. 
 
Kirsti Peitsara: Oli puhe myös siitä, että lukiolaisten suullisen kielitaidon arviointi pitäisi jär-
jestää aika nopealla aikataululla. 
 
Mirja Tarnanen: Kyllä, suullisen kielitaidon arvioinnin järjestäminen on varmasti iso kysy-
mys, koska siinä on kyse monista asioista: koetyypeistä, tehtävätyypeistä, arviointias-
teikosta, opettajien kouluttamisesta jne. Aika monta asiaa on ratkaistava ennen kuin pääs-
tään käytännön työhön. 
 
Leena Hämäläinen: Oliko puhetta kielitaidon profiilista? 
 
Mirja Tarnanen: Kyllä, sekin on tärkeä asia. Profiiliarviointi tarkoittaa sitä, että arvioidaan 
puhumista, ymmärtämistä ja kirjoittamista erikseen. Näyttää siltä, että lähes meillä kaikilla 
on eritasoinen profiili kielitaidossa, eli jokin kielitaidon osa-alue on kehittyneempi kuin joku 
toinen. Myös meidän tulevaisuuden tarpeemme vaihtelevat sen mukaan, millaista kielitai-
toa tarvitaan. Puhuimme myös siitä, että jo yläkoulussa arvioitaisiin kielitaitoprofiilin mukai-
sesti. Sehän ei olisi millään tavalla mahdotonta, koska opetussuunnitelmien taitotasoajat-
telu ohjaa siihen. 
 
 
AIHE 4. Äidinkielet ja muut kielet: kielitieto ja k ielitaito  
 
 
Sirkku Latomaa: Meidänkin keskustelumme oli aika monipolvinen. Esittelin aluksi kielten 
hierarkia-ajattelua, jossa on ikään kuin sisäsyntyinen tapa asettaa kansalliskielet hierarki-
an ylimpään kohtaan ja sitten edetä alemmas kohti alueellisia kieliä. Hierarkian pohjalla 
ovat maahanmuuttajien äidinkielet. Tämä on mahdollisesti ainakin rivien välissä esillä sekä 
asenteissa että käytänteissä, mutta toivon mukaan näin ei ole jatkossa. Toisaalta on taval-
lista, että vieraat kielet nähdään hierarkian yläpäässä. Yksi meidän jäsenistämme huo-



mauttikin, että kun venäjää opiskellaan vieraana kielenä, kieli on hierarkian yläpäässä, 
mutta kun se on maahanmuuttajan äidinkieli, kyse onkin ongelmaosiosta. Yhtä lailla voisi 
venäjän rinnalle nostaa täälläkin esille tulleet espanjan ja kiinan kielet, joilla on myös ikään 
kuin kaksoisrooli. Yhteistyötä täytyisi olla entistä enemmän, sillä kielivarannosta on kuiten-
kin kyse.  
 
Yritimme löytää yhtymäkohtia ja yhteistyömahdollisuuksia äidinkielten ja vieraiden kielten 
välillä. Lisäksi keskustelimme myös erityisryhmistä, kuten maahanmuuttajataustaisista ja 
toisaalta kaksikielisistä, esimerkiksi ruotsinkielisissä kouluissa olevista, jotka opiskelevat 
erilaisia suomen oppimääriä. Pääajatuksena meillä oli, että varsinkin tällaisten erityisryh-
mien yhteydessä kaikki joustavat järjestelyt ovat todella tärkeitä. 
 
Tärkeä kysymys, on se, miten näemme äidinkielen, tässä tapauksessa suomen tai ruotsin. 
Usein ne unohdetaan, eiväthän ne ole kieliä. Jos puhutaan kielistä, niin keskitymme heti 
kolmen ensimmäisen pienryhmän aiheisiin, mutta itse asiassa meidän pitäisi tehdä äidin-
kieli näkyvämmäksi. Äidinkieltä pidetään itsestään selvänä kaikista PISA-tuloksista huoli-
matta. Näin ei kuitenkaan ole yksin Suomessa: muutkin Euroopassa unohtavat äidinkielen.  
 
Yritimme puhua siitä, miten saataisiin aikaan kokonaisnäkemys koulun kielistä, olipa ky-
seessä sitten opetuskieli tai äidinkieli tai vieras kieli. Miten opettajat kykenisivät näkemään 
kokonaiskielitaidon, ja miten oppilaat itsekin hahmottaisivat sen? Keskustelun aikana tuli 
esille, että on olemassa tiimejä ja hyviä käytänteitä ja esimerkkejä. Kokonaiskielitaitoon 
kuuluu tietysti myös näiden muiden ryhmien kuin kansalliskielten puhujien äidinkieli. Se on 
kaikkien oikeus, ja se on etu ja hyöty kielivarantonäkökulmasta. Tarvitaan käytännön toi-
mia sen eteen, että näiden vähemmän puheena olevien kielten status tulisi selkeämmäksi. 
Erilaisia suosituksia jo on Euroopan tasolla, mutta meidän täytyisi tehdä jotakin, jotta myös 
nämä kielet saataisiin näkyviksi ja niiden taidon osoittaminen helpommaksi esimerkiksi 
todistusarvosanalla tai erityyppisin näyttökokein, joita on olemassa muissa maissa.  
 
Esitettiin myös, että kenties jonakin päivänä ylioppilaskokeissa voisikin kirjoittaa vaikka 
venäjän äidinkielenä. Nykyisin venäjänkieliset kirjoittavat venäjän vieraana kielenä ja yrit-
tävät sillä tavoin osoittaa kielitaitonsa, mutta se tuskin on tarkoituksenmukaista. Puhuimme 
myös arvioinnin oikeudenmukaisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Nostettiin esille 
muun muassa suomi toisena kielenä -arvosana ja se, millä tavoin korkeakoulut ottavat sen 
huomioon. Oppilaat ehkä pelkäävät ja vanhemmatkin ajattelevat, että jos oppilas kirjoittaa 
suomen toisena kielenä siitä seuraa jotakin ikävää. Tämän vuoksi kannustetaan kirjoitta-
maan suomi äidinkielenä. Asiasta ei ole tarkkaa kuvaa eikä selvityksiä, vaan sitä täytyy 
tarkemmin pohtia. Samalla tavalla ruotsinkielisistä otettiin esiin, että olisi myös heidän 
kannaltaan hyvin mielekästä, että meillä olisi taitotasoajattelu ylioppilaskokeissa, koska 
heidän taitonsa vaihtelevat aika merkittävästi. Äidinkielen arvioinnista pohdimme, että oli-
siko mahdollista saada vastaavaa viitekehystä myös äidinkielen arviointiin ja kuinka tässä 
voitaisiin tehdä yhteistyötä vieraiden kielten opettajien kanssa. Joka tapauksessa yhteinen 
näkemys olisi tarpeen, koska ainakin osa niistä äidinkielen valtavista sisällöistä, joita ope-
tussuunnitelma pitää sisällään, ihan selkeästi sopisi taitotasoarviointiin.  
 
Kielitietoisuuden kasvattamisesta kouluissa tuli esille hyvin monia eri kieliä puhuvien oppi-
laiden asema luokissa. Voisiko suomen- tai ruotsinkielinen oppilas saada toisen näkökul-
man omaan kieleensä, kun monia kieliä osaavat oppilaat ja heidän taitonsa nostettaisiin 
esille? Tällaista tietoisuutta voi tietysti edistää myös muilla tavoin, esimerkiksi tekemällä 
yhteistyötä opettajien kesken. Sekä oppilaiden että opettajien kielitietoisuutta pitäisi kas-
vattaa, mutta ei yksin kieltenopettajien kesken, koska kaikkihan opettavat koulun opetus-



kieltä, esim. suomen kielen taitoa kasvattaa moni opettaja. Keskustelussa sivuttiin myös 
opettajankoulutusta ja sitä, kuinka Pohjoismaissa on havaittu, että täytyisi saada monikult-
tuurisuusteemoja opettajankoulutukseen. Pitäisi tehdä yhteistyötä horisontaalisesti ja toi-
saalta vertikaalisesti eri oppilaitosten välillä. Samat nivelkohtaongelmat tulivat meilläkin 
esille kuin monien muiden keskusteluissa. 
 
 
5. Loppukeskustelu 
 
Raija Airio: Muutamaa kohtaa haluaisin kommentoida. Seminaarissa on tullut ensinnäkin 
esille varhainen kielikasvatus. SUKOL:in tilastot osoittavat, että mitä aikaisemmin kielen-
opiskelu aloitetaan, sitä enemmän opinnoissa on myöhemminkin poikia. Näin ollen on tär-
keää pitää kovasti esillä varhaista kieleen tutustumista.  
 
Ihmettelen sitä, miksi korkeakoulut eivät tarjoa sitä porkkanaa, että antaisivat pisteitä kie-
listä. Koska korkeakouluilla ei ole varaa antaa perusopetusta kielissä, se kannustaisi luki-
ossa tai perusopetuksessa hankkimaan peruskielitaidon tason, jolla voi sitten korkeakou-
lussa jatkaa.  
 
Haluan myös saattaa tietoon sen pelon tai uhan, joka on noussut SUKOL:in jäsenkentässä 
opetusministeriön suullisen kielitaidon työryhmän esityksestä. He ovat sitä mieltä, että 
suullisen kielitaidon kurssia ei valita niin kauan kuin se on valinnainen kurssi. Tämä tarkoit-
taa sitä, että opiskellaan yksi kurssi vähemmän. Uhkana on siis kielitaidon tason laskemi-
nen ihan yleisesti, jos tämä visio toteutuu. Jollakin tapaa asia pitäisi hoitaa, ettei tämä uh-
kakuva toteudu. SUKOL piti mahdollisimman pitkään esillä lisäkurssia, mutta sille ei kan-
natusta löytynyt. 
 
Jari Lievonen: Jos suullisen kielitaidon opettaminen on täydellinen kurssi, niin miten suulli-
nen kielitaito irrotetaan muista kursseista? 
 
Raija Airio: Suullinen kielitaito on opetussuunnitelmissa kirjoitettu kaikkiin kursseihin. Pu-
heena oleva suullisen kielitaidon kurssi on sellainen, että siinä testataan suullinen kielitai-
to. 
 
Jari Lievonen: Eli opiskelijat pyrkivät välttämään itse testiä, eivätkä varsinaisesti kurssia? 
 
Raija Airio: Opiskelijat varmasti hyvin pitkälle näkevät asian niin, että jos sitä ei testata yli-
oppilastutkinnossa, sitä ei hyödytä lukiossa opiskella. 
 
Minna-Riitta Luukka: Jollakin tavalla monissa näissä tämän päivän keskusteluissa on tullut 
esille se, että yhä nuoremmat oppilaat tai ainakin heidän vanhempansa ajattelevat kielen-
opiskelua hyötynäkökulmasta. On myös noussut esille se, kuinka valtavan suuri takaistus-
vaikutus arvioinnilla on kaikkeen. Arvokasta näyttää olevan se, mikä on jossakin testissä 
todistettu ja josta saa seuraavaan etappiin lisäpisteitä. Meidän pitäisi kielialan ihmisinä 
miettiä, menemmekö tähän materialistiseen hyötyajatteluun mukaan vai pitääkö meidän 
lähteä taistelemaan sitä vastaan. En tiedä, onko se edes mahdollista. 
 
Jari Lievonen: Vanhempana sanoisin sillä tavalla, että jos lapsen tulevaisuus esimerkiksi 
opiskelemaan pääsemisessä on kiinni siitä, onko todistuksessa kieliarvosana vai ei, niin 
valinta on harvinaisen yksinkertainen siinä tilanteessa. 
 



Minna-Riitta Luukka: Eli onko siis loppupäätelmä se, että ihan kaikista kielistä järjestetään 
pakolliset kokeet ihan joka vaiheessa? 
 
Jari Lievonen: Järjestelmä, jolla korkeakouluihin ja ammattikorkeakouluihin valitaan oppi-
laita, on siinä suhteessa vääristynyt, että se painottaa keskiarvoja. Kuitenkin samaan ai-
kaan opetus on hajautettu sillä tavalla, että ylioppilaskokeessa saa valita tietyt aineet siel-
tä, joihin menee vastaamaan. 
 
Minna-Riitta Luukka: Läpimenevä teema, joka tässä seminaarissa on niin ikään korostu-
nut, on että me elämme eräänlaisessa karsinatilanteessa, jossa jokaisella on oma pieni 
tonttinsa, jota hoidetaan ja jonka yli ei katsota. Pitäisi saada aikaan holistisempi jatkumo-
ajattelu, ja tällainen keskustelu on tietysti täällä jo alkanut. 
 
Eila Fischer: Suullinen arviointi on ammatillisella toisella asteella myös jäämässä pois. 
Työelämässä kuitenkin edellytetään suullista taitoa. Suomalaisilla on varmasti suullinen 
taito heikompaa kuin kirjallinen taito. Niin kuin sanoin omassa työryhmässä, että koroste-
taan suullista taitoa Suomessa, mutta ei arvioida sitä. Suomi ja Albania ovat Euroopassa 
ainoat maat, joissa ei arvioida suullista kielitaitoa, joten meidän pitäisi päästä asiassa 
eteenpäin. 
 
Minna-Riitta Luukka: Tilanne on sama äidinkielessä. Meillä ei myöskään ole äidinkielen 
suullisen kielitaidon arviointia muutoin kuin vapaaehtoisena kurssina, diplomina, jonka voi 
suorittaa ja jolla on erilainen arvostuskategoriansa kuin muilla. 
 
Aki Korpela: Haluaisin puolustaa meitä opettajia vähän, sillä kun uudet opetussuunnitelmat 
tulivat käyttöön meidän peruskoulussamme, jokainen kieltenopettaja on yrittänyt mitata 
myös suullista kielitaitoa. Ehkä meidän tapamme eivät ole kauhean kehittyneitä, mutta kyl-
lä opetussuunnitelma on tuonut mukanaan sen, että suullinen kielitaito on arvioinnissa 
mukana ja oppilaat itsekin tavallaan osaavat jo siitä kysellä. Ollaanpa sitten ylioppilaskirjoi-
tuksista mitä mieltä hyvänsä, niin suullisen kielitaidon arviointia tapahtuu peruskoulussa 
oppiaineiden sisällä normaaliarviointina. 
 
Minna-Riitta Luukka: Kyse on holistisen arvioinnin ongelmasta. Kielitaito-työryhmähän täs-
sä ehdotti, että entä jos arvioitaisiin kielitaitoaineita profiiliajattelun kautta, jolloin saisi ikään 
kuin oman arvionsa näistä eri osa-alueista. 
 
Jari Lievonen: Minäkin olen jonkin verran joutunut työurani aikana rekrytoimaan ihmisiä. 
Yksi asia, joka on selkeästi näkynyt, on se, että nykyään työelämään tulevien nuorten ih-
misten esiintymisvalmius on huomattavasti parempi kuin mitä koskaan ennen työurani ai-
kana. Myös heidän suullinen kielitaitonsa on parantunut, ja tarvittaessa kieli alkaa sujua 
nopeasti. Siinä suhteessa pohja on kunnossa. En ole itse asiassa niin kauhean huolissani 
siitä, miten testaus tapahtuu koulussa, sillä opetus ilmeisesti toimii. 
 
Mervi Murto: Meillä on valtakunnallinen syventävä seiskakurssi lukiossa, joka on puhevies-
tinnän kurssi ja siis vapaaehtoinen. Sen valitsee keskimäärin 30−40 % lukiolaisista, vaikka 
siitä ei ole mitään hyötyä ylioppilaskirjoituksissa. Minusta se kyllä kertoo jotakin siitä, että 
nuoret todella itse tajuavat ehkä paremmin kuin moni kouluhallinnon kanssa askaroiva, 
että suullinen kommunikaatiotaito on nykymaailmassa kertakaikkisen tärkeää. Tämä tulee 
esille myös vanhempainilloissa ja työelämässä tietenkin, mutta ehkä koulut muodostavat 
sellainen välivaiheen, jossa sitä ei vielä ihan ole sisäistetty. Suullisen viestinnän taidon 



hionta on koko koulun asia. On kaikkien oppiaineiden metodiikan asia, miten oppilaat pan-
naan puhumaan ja tekemään ja toimimaan ja keskustelemaan keskenään. 
 
Minna-Riitta Luukka: Itse asiassa kysymys on pitkälti myös pedagogisista ratkaisuista, eikä 
vain puhtaasti siitä, minkä niminen kurssi on kyseessä. 
 
Sari Saarinen: Kysyisin ryhmältä 1 (kielivalinnat), ymmärsinkö oikein, että teidän ryhmänne 
ajatus oli se, että olisi yksi vieras kieli ja yksi kansallinen kieli. Käytännössä tämä varmasti 
tarkoittaisi pitkälti englantia ja ruotsia. Oliko näin, Leena? 
 
Leena Hämäläinen: Ei puhuttu siitä, mikä olisi yhteinen kieli, vaan puhuttiin näin, että se 
olisi riittävä paketti, kun puhutaan koko vuosi-ikäluokasta. 
 
Sari Saarinen: Haluaisin tässä yhteydessä tuoda esille sen huolen, mikä näkyy Tilastokes-
kuksen tilastoista, että ns. kahden kielen opiskelijoiden määrä lukiokoulutuksessa kasvaa 
koko ajan eli opiskelijat, jotka opiskelevat englantia ja ruotsia. Minun mielestäni kannattaisi 
tähän ottaa sellainen kanta, että olisi hyvä olla olemassa vielä se kolmas siihen rinnalle. 
 
Leena Hämäläinen: Kyllä se varmasti oli työryhmän henki, että se olisi hyvä. Heitin vain 
kysymyksen ilmaan, että mikä olisi se minimipaketti kaikille yhteisenä. En käytä sanaa pa-
kollisena, vaan kaikille yhteisenä. 
 
Ullamaija Fiilin: Yliopistoissahan oli ennen tutkinnonuudistusta monissa tiedekunnissa kah-
den vieraan kielen vaatimus. Viime vuosina nähtiin, että se ei toimi. Tilanne oli hankala 
niille ylioppilaille, jotka eivät ole opiskelleet kuin englantia ja ruotsia, jolloin tuli oikeastaan 
aivan mahdottomaksi vaatia kaikkia aloittamaan alusta kakkoskielessä. Nyt tutkinnonuu-
distuksen jälkeen ilmeisesti Suomen ainoana yliopistona Helsingin yliopisto vaatii huma-
nistisessa tiedekunnassa kahden vieraan kielen opintoja. Toisesta vieraasta kielestä, ns. 
kakkosvieraasta, riittää mikä tahansa kolmen opintopisteen laajuinen kokonaisuus. 
 
Minna-Riitta Luukka: Sekin on mielenkiintoista, että vaikka kaksi kieltä on säilytetty, niin 
eihän se oikeastaan tarkoita enää sitä samaa asiaa kuitenkaan. 
 
Jari Lievonen: Siinä ensimmäisessä ryhmässä kaksi kieltä tuli esille ehkä enemmänkin 
siksi, että jokainen lapsi voi oppia kahta kieltä mutta sitä enemmän alkaa olla joillekin lap-
sille kidutusta. 
 
Aira Undén-Selander: Haluaisin painottaa näiden kyseisten kielten suhteen todellista kieli-
poliittista keskustelua. On tärkeätä ymmärtää niiden tarve, käydä keskustelua elinkei-
noelämän kanssa ja kunnissa siitä, mikä tilanne on tällä hetkellä. Tulevaisuudessa tarvi-
taan kielen osaajia joka puolella ja vaihtoehtoisia menetelmiä. Pelkkä läsnäolo kasvokkain 
luokassa ei ole ainoa tapa. 
 
Miina-Riitta Luukka: Ihan lopuksi ei varmaan saisi provosoida, mutta entä sitten, jos ajatte-
lisimme niin, että meillä venäjän kielen taiturit olisivat itse asiassa niitä, joiden äidinkieli on 
alun perin venäjä. Maahanmuuttajaväki olisikin se, joka olisi meidän suurin kielivarantovä-
kemme venäjän kielen taitureissa. 
 
Minna-Riitta Luukka päätti seminaarin klo 15.55. 


