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Tiivistelmä

OPETUSHALLITUS KÄYNNISTI hakemusten perusteella syksyllä 2002 yleis-
sivistäviä oppilaitoksia koskevan kieltenopetuksen kehittämishank-
keen. Kieltenopetuksen kehittämisestä kiinnostuneita kuntia pyy-

dettiin ilmoittautumaan hankkeeseen ja samalla ilmoittamaan kehittämis-
teemansa. Syitä kieltenopetuksen kehittämishankkeen käynnistämiselle oli-
vat kielivalintojen yksipuolisuus ja oppimistulosten kansallisista arvioin-
neista saatu arviointipalaute. Hanke oli jatkoa KIMMOKE-hankkeelle ja sen
tarkoituksena oli parantaa oppimistuloksia ja tasoittaa alueellisia ja suku-
puolten välisiä eroja monipuolistamalla ja tehostamalla opetus- ja opiskelu-
menetelmiä. Hanke päättyi keväällä 2004.

Kieltenkehittämishankkeessa oli mukana 72 kuntaa, 4 normaalikoulua ja 3 kie-
likoulua. Näistä muodostettiin kuusi alueellista verkkoa. Aluekoordinaattori-
kunta ja sen nimeämä aluekoordinaattori vastasivat alueellisen verkkonsa vetä-
misestä. Jokaiseen kuntaa nimettiin lisäksi kuntakoordinaattori, joka muun
muassa piti yhteyttä aluekoordinaattoriin. Opetushallitus toimi hankkeen koko-
naiskoordinaattorina. 

Kieltenopetuksen kehittämishankkeen aikana vuosina 2002–2004 Opetus-
hallitus jakoi jokaiselle alueverkolle tukea noin 4 200 euroa. Maksetun tuen
alueverkot käyttivät koulutusten järjestämiseen sekä kattamaan hankkeesta
aiheutuneita kuluja.

Kehittämishankkeen päätteeksi kuntia pyydettiin arvioimaan hankkeen toi-
mivuutta ja vaikuttavuutta sekä arvioimaan tavoitteiden saavuttamista. Li-
säksi aluekoordinaattoreita pyydettiin arvioimaan verkkojensa toimintaa. 

Kehittämisteemoikseen kunnat nimesivät muun muassa 
• kieliohjelmansa sekä opetusmenetelmiensä kehittämisen ja monipuolis-

tamisen
• kielten opiskelumotivaation parantamisen
• erilaisten oppijoiden tukemisen
• arvioinnin kehittämisen 
• opetussuunnitelmatyön. 

Tulosten syntymiseen vaikuttivat vastaajien mukaan opettajien aktiivisuus
ja myönteinen suhtautuminen hankkeeseen, järjestetty koulutus sekä Ope-
tushallituksen tuki koulutuksen järjestämiseksi. Tuloksiin pääsemistä hait-
tasivat puolestaan muun muassa voimavarojen vähyys, puutteellinen tieto
hankkeen sisällöstä, kiire ja pula pätevistä opettajista.  

Hankkeessa mukana oleminen koettiin yleisesti positiiviseksi ja tärkeäksi
asiaksi. KIMMOKE-hankkeesta saadut positiiviset kokemukset innostivat
kuntia mukaan myös kieltenopetuksen kehittämishankkeeseen. Osa vastaa-
jista sanoi hankkeen tuoneen parannusta kunnan kieltenopetukseen. Kieli-
valikoima on lisääntynyt ja kielivalinnat monipuolistuneet. Hanke myös li-
säsi yhteistyötä opettajien välillä. Osa vastaajista puolestaan koki hankkeen
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annin jääneen vaatimattomaksi ja osa uskoi hankkeen vaikutusten näkyvän
vasta muutaman vuoden päästä.

Tulevilta hankkeilta vastaajat toivoivat selkeyttä ja yhtenäisiä tavoitteita se-
kä parempaa ohjausta. Kunnille pitäisi myös antaa enemmän aikaa hank-
keen suunnitteluun. Mukaan hankkeisiin tulisi ottaa vain kouluja ja kuntia,
jotka ovat valmiita työskentelemään hankkeille asetettujen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. 

Aluekoordinaattoreiden mukaan hankkeessa mukana olevien kuntien ja
koulujen aktiivisuus vaihteli melkoisesti, mikä vaikeutti hanketta. Järjestet-
tyihin koulutuksiin osallistuttiin ahkerasti. Aluekoordinaattorit kuvailivat
koordinaattorin työn hoitamista raskaaksi mutta myös asiantuntemusta li-
sääväksi.  
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Kieltenopetuksen kehittämishankkeeseen 
2002–2004 liittyneiden kuntien arviot hankkeen 
toiminnasta ja vaikuttavuudesta

Hankkeen taustaa

Keväällä 1999 toimeenpantu perusopetuksen 9. vuosiluokan englannin
kielen oppimistulosten kansallinen arviointi osoitti suuria alueellisia ja

koulukohtaisia eroja. Keskeisten tulosten mukaan osaamisen taso oli tyy-
dyttävä. Suuria eroja oppilaiden välillä ilmeni varsinkin kuullun ymmärtä-
misen ja kirjoittamisen osa-alueilla. Myös sukupuolten välillä oli suuria ero-
ja tyttöjen eduksi. Toisen kotimaisen kielen (ruotsi) 9. vuosiluokan oppi-
mistulosten valtakunnallinen arviointi vuodelta 1994 osoitti myös saman-
suuntaisia tuloksia. Samoin A-kielenä opiskeltavien ranskan, saksan ja ve-
näjän 9. vuosiluokan oppimistulosten valtakunnallinen arviointi vuodelta
1995 osoitti suuria koulukohtaisia ja sukupuolten välisiä eroja. Lisäksi ke-
väällä 2001 suoritetun toisena kotimaisena kielenä luetun ruotsin oppimis-
tulosten arviointi osoitti suuria alueellisia ja sukupuolten välisiä eroja sekä
osoitti oppilailla olevan vaikeuksia kuullun ymmärtämisessä ja puutteita
kielen rakenteiden hallinnassa.  

Ylioppilastutkinnon kielikokeiden tulokset kertovat suurista alueellisista ja
koulukohtaisista eroista opiskelijoiden osaamisessa. Yleensä naiset menes-
tyvät kokeissa miehiä huomattavasti paremmin mutta englannin kielen yli-
oppilaskokeessa miehet menestyvät kuitenkin perusopetuksesta poiketen
tilastollisesti naisia merkittävästi paremmin.

Valtakunnallinen KIMMOKE-hanke pyrki vuosina 1996–2001 kieltenope-
tuksen monipuoliseen kehittämiseen. Kielivalintojen määrällisessä kehittä-
misessä ei kuitenkaan päästy siihen, että A2-kieltä tarjottaisiin kaikissa kun-
nissa. Lukuvuonna 2000–2001 A2-kieltä tarjosi 66 prosenttia kunnista, mut-
ta määrä on sen jälkeen kääntynyt laskuun. KIMMOKE-hankkeessakaan ei
saavutettu sitä lukiolle asetettua tavoitetta, että valinnaiskieltä opiskelisi 90
prosenttia opiskelijoista ja että merkittäviä sukupuolten välisiä eroja ei olisi.

Kieltenopetuksen kehittämishankkeen 2002–2004 
käynnistäminen (tiedote 5/2002) 

Opetushallitus käynnisti syksyllä 2002 hakemusten perusteella yleissi-
vistäviä oppilaitoksia koskevan kieltenopetuksen kehittämishankkeen.

Kieltenopetuksen kehittämisestä kiinnostuneita kuntia pyydettiin ilmoit-
tautumaan hankkeeseen ja samalla ilmoittamaan kehittämisteemansa. Kiel-
tenopetuksen kehittämishankkeen käynnistämisen syitä olivat kielivalinto-
jen yksipuolisuus ja oppimistulosten kansallisista arvioinneista saatu ar-
viointipalaute. Hanke oli jatkoa KIMMOKE-hankkeelle ja sen tarkoituksena
oli parantaa oppimistuloksia ja tasoittaa alueellisia ja sukupuolten välisiä
eroja monipuolistamalla ja tehostamalla opetus- ja opiskelumenetelmiä.
Hanke päättyi keväällä 2004. 
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Hankeverkosto

Kieltenopetuksen kehittämishankkeeseen otettiin mukaan kaikki haluk-
kaat, 72 kuntaa, 4 normaalikoulua ja 3 kielikoulua. Niistä muodostettiin

kuusi alueellista verkkoa: 
• Etelä-Suomen verkko; aluekoordinaattorikunta Lohja

Halikko, Hyvinkää, Järvenpää, Karkkila, Lieto, Mäntsälä, Raisio, Sipoo,
Siuntio, Turku, Vantaa, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu, Tu-
run normaalikoulu, Helsingin Saksalainen koulu, Helsingin ranskalais-
suomalainen koulu ja Helsingin Suomalainen yhteiskoulu.

• Länsi-Suomen verkko; aluekoordinaattorikunta Tampere
Eurajoki, Forssa, Hattula, Huittinen, Hämeenlinna, Jämsänkoski, Keu-
ruu, Kuortane, Kurikka, Lahti, Lammi, Nakkila, Nokia, Nurmo, Teuva,
Toijala, Valkeakoski, Viiala ja Ylöjärvi.

• Kaakkois-Suomen verkko; aluekoordinaattorikunta Lappeenranta
Heinola, Iitti, Imatra, Kouvola, Savonlinna ja Valkeala.

• Savo-Karjalan verkko; aluekoordinaattorikunta Kuopio
Iisalmi, Joensuu, Kontiolahti, Lapinlahti, Liperi, Mikkeli, Siilinjärvi, Sul-
kava, Varkaus, Joensuun normaalikoulu ja Jyväskylän normaalikoulu.

• Pohjanmaan ja Kainuun verkko; aluekoordinaattorikunta Oulu
Haukipudas, Ii, Kajaani, Kuhmo, Kuusamo, Lappajärvi, Muhos, Oulai-
nen, Paltamo, Perho, Pietarsaari, Pulkkila, Raahe, Sotkamo ja Taival-
koski.

• Lapin verkko; aluekoordinaattorikunta Rovaniemi
Kemi, Posio, Rovaniemen mlk, Sodankylä ja Tornio. 

Aluekoordinaattorikunta ja sen nimeämä aluekoordinaattori vastasivat alu-
eellisen verkkonsa vetämisestä. Jokaiseen kuntaan nimitettiin lisäksi kunta-
koordinaattori, jonka tehtävänä oli johtaa kunnan toimintaa ja toimia yh-
dyshenkilönä aluekoordinaattoreihin. Aluekoordinaattorit vastasivat muun
muassa alueellisen koulutuksen järjestämisestä, pitivät yhteyttä kuntakoor-
dinaattoreihin, kokosivat palautekyselyn vastaukset sekä pitivät yhteyttä
Opetushallitukseen ja raportoivat hankkeen etenemisestä. Opetushallitus
toimi hankkeen kokonaiskoordinaattorina.  

Taloudellinen tuki ja varojen käyttö

Opetushallitus myönsi vuonna 2001 Kaakkois-Suomen-, Lapin-, Länsi-
Suomen-, Pohjanmaan ja Kainuun- sekä Savo-Karjalan verkon

aluekoordinaattorikunnille 10 000 markkaa (1 681,88 euroa) kieltenopetuk-
sen kehittämishankkeen käynnistämiseen lukuvuonna 2002–2003. Etelä-
Suomen verkon aluekoordinaattorille annettiin 1 700 euroa hankkeen käyn-
nistämistä varten vuonna 2002. Vuonna 2003 Opetushallitus jakoi aluekoor-
dinaattoreille tukea 2 500 euroa lukuvuodelle 2003–2004. Yhteensä Opetus-
hallitus myönsi hankkeen toteutukseen tukia 25 109,40 euroa.

Suurimman osan maksetuista tuista alueverkot käyttivät koulutusten järjes-
tämiseen ja niihin liittyviin kuluihin kuten matkakulukorvauksiin. Myön-
netyillä varoilla verkot ovat järjestäneet vaihtelevia määriä koulutusta. Tä-
hän jotkut verkot ovat saaneet lisätukea lääninhallituksista. Erityisesti La-
pin ja Oulun lääninhallitukset olivat aktiivisesti mukana hankkeissa. Alue-
verkoista kaksi verkkoa käyttää jäljelle jääneet varat järjestämällä hankkeen
päätösseminaarin syksyllä 2004.
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Alueverkot järjestivät kolmesta seitsemään koulutustilaisuutta kieltenkehit-
tämishankkeen aikana vuosina 2002–2004. Koulutusten aiheet vaihtelivat
alueverkoittain mutta yhteisiä aiheita olivat 
• erilaiset oppijat
• kielten taitotasoasteikot
• uudet opetussuunnitelmat ja niihin liittyvä työ 
• ylioppilastutkinnon kielikokeet. 
Yleisesti koulutuksiin osallistuttiin aktiivisesti mutta osallistujamäärät
vaihtelivat alueverkoittain ja alueverkkojen sisällä melkoisesti. Osa koulu-
tustilaisuuksista keräsi alle kymmenen osanottajaa ja osa puolestaan reilus-
ti yli sata osanottajaa. Opetushallituksen aineasiantuntijat olivat luennoitsi-
joina vähintään kerran jokaisen verkon järjestämistä tilaisuuksista.   

Yhteenveto kuntien arvioista

Kieltenopetuksen kehittämishankkeen päätteeksi kuntia pyydettiin ar-
vioimaan hankkeen toimivuutta ja vaikuttavuutta. Arvioissaan kuntia

pyydettiin pohtimaan hanketta seuraavien kysymysten avulla:
1 Mitkä olivat kunnan erityiset kehittymistavoitteet hankkeeseen liittyes-

sään? (1–3 asiaa)
2 Miten kunta arvioi hankkeeseen liittymisen edistäneen tavoitteiden saa-

vuttamista?
3 Mikä auttoi tuloksien syntymistä?
4 Mikä haittasi tuloksiin pääsemistä?
5 Kunnan kokonaisarvio hankkeen annista.
6 Miten vastaavanlaista hanketta voisi kehittää?

Lisäksi aluekoordinaattoreita pyydettiin arvioimaan alueverkkojensa toi-
mintaa.

Kuntien kehittämisteemat

Kukin kunta ja kielikoulu hahmottelivat kielten kehittämishankkeeseen
oman kehittämisteemansa. Monet kunnista nimesivät kehittämistee-

makseen kieliohjelmansa toimivuuden arvioinnin sekä sen kehittämisen ja
monipuolistamisen. A2-kielen opiskelu haluttiin mahdollistaa ja sen ope-
tuksen säilyminen turvata sekä varhentaa kieltenopetusta. Myös kieliopin-
tojen jatkumoa haluttiin tukea ja varmistaa A2-kielen kielipolun jatkuminen
vuosiluokilta 1–6 vuosiluokille 7–9 ja aina lukioon asti. Opiskelijamääriä on
pyritty kasvattamaan myös B2- ja B3-kielissä sekä turvata näiden oppimää-
rien opetus.

Kunnat nimesivät yhdeksi kehittämisteemakseen opetusmenetelmien ke-
hittämisen ja monipuolistamisen. Vaihtelevia opetusmenetelmiä käyttämäl-
lä voitiin paremmin tukea erilaisia oppijoita ja ottaa huomioon erilaiset op-
pimistyylit. Opetusmenetelmien keinoin pyrittiin myös tukemaan poikien
kieltenopiskelua. Kunnat halusivat hyödyntää opetuksessa enemmän ope-
tusteknologiaa ja kehittää verkko-opetusta. Myös vieraskielistä opetusta ha-
luttiin lisätä. Kehittämisteemaksi mainittiin lisäksi suullisen kielitaidon
opetuksen, arvioinnin ja testaamisen kehittäminen. 

Oppilaiden, niin poikien kuin tyttöjen, motivaatiota opiskella kieliä halut-
tiin parantaa. Erityisesti ruotsin kielen opiskelumotivaation kohottamiseen
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oli tarvetta. Kielten opiskelumotivaation paranemisen toivottiin kaventa-
van tyttöjen ja poikien välisiä eroja. Kehittämisteemakseen kunnat nimesi-
vät myös oppimistulosten parantamisen.

Kuntien tavoitteena olivat myös opetussuunnitelmatyön tukeminen ja ope-
tussuunnitelmien laadinta. Eurooppalainen kielisalkku haluttiin ottaa käyt-
töön oppimisen ja arvioinnin välineenä. Lisäksi haluttiin kehittää oppima-
teriaaleja. 

Arvioinnin kehittäminen oli myös yksi kuntien kieltenkehittämishankkeen
tavoitteista. Erityisesti itsearviointia haluttiin kehittää ja myös parantaa
opiskelijoihin suuntautuvaa palautejärjestelmää. Kunnat halusivat lisäksi
laatia arvioinnille yhtenäiset kriteerit.  

Opettajien ammattitaitoa haluttiin kehittää ja heidän tietojaan päivittää täy-
dennyskoulutuksen avulla. Muita kehittämisteemoja olivat kieltenopetuk-
sen ryhmäkokojen tarkistaminen, etäopetuksen hyödyntäminen ja kirjoitta-
misen opetus.  

Kuntien arviot tavoitteiden saavuttamisesta

Kunnat sanovat hankkeeseen liittymisen edistäneen tavoitteiden saavut-
tamista, sillä hankkeen myötä asetettuihin tavoitteisiin on kiinnitetty

huomioita ja niitä on yritetty pitää yllä. Hankkeeseen sitoutuminen on hei-
dän mukaansa motivoinut opettajia ja auttanut tehostamaan työtä, johon
muuten ei ehditä paneutua. 

Hankkeen yhteydessä järjestetyt koulutustilaisuudet ovat vastaajien mu-
kaan auttaneet muun muassa 
• opetussuunnitelmatyössä
• kieliohjelman laatimisessa eurooppalaisen kielisalkun ja taitotasojen 

käyttöönotossa 
• arvioinnin kehittämisessä. 
Koulutus on myös antanut virikkeitä erilaisten oppijoiden huomioon otta-
miseen opetuksessa. Annettu koulutus on vastannut kentän toiveita. Vas-
taajat näkevät myös hankkeen yhteydessä järjestetyt kieltenopettajien ko-
koontumiset hyödyllisinä, sillä niissä opettajilla on ollut mahdollisuus vaih-
taa kokemuksia ja tietoja sekä pohtia kieltenopetusta. Kokoontumiset ovat
myös avanneet keskustelua eri vuosiluokilla toimivien opettajien välillä.
Hyvänä pidetään myös sitä, että tieto kielten opetuksen tilasta on tullut
myös muiden kuin aineenopettajien tietoon. Erilaisten yhteistyöverkkojen
syntyminen on ollut avuksi esimerkiksi opetussuunnitelmatyössä. Lisäksi
hankkeen myötä opettajien täydennyskoulutus on tehostunut ja opettajien
innokkuus osallistua koulutukseen on kasvanut.

Joissakin kunnissa kieltenopiskelijoiden määrä on kasvanut hankkeen myö-
tä ja uusia kielten ryhmiä on voitu perustaa. A2-kielen opiskelu on lisään-
tynyt ja osa vastaajista sanoo uuden opetussuunnitelman mahdollistaneen
varhennetun A2-kielen opiskelun. Kaikki eivät saavuttaneet tavoitetta li-
sääntyneistä kieltenryhmistä mutta pitävät hyvänä sitä, että kunnan kieli-
ohjelma on hankkeen ansiosta pysynyt ennallaan ja kehitystä parempaan
suuntaan on tapahtunut.  
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Osa vastanneista sanoo hankkeen vaikutusten olleen vaatimattomia. Syyk-
si mainitaan muun muassa resurssipula. Esimerkiksi joissakin kunnissa kie-
liopintojen jatkumon turvaaminen ei säästösyistä onnistunut. Osa vastaajis-
ta kokee myös, että kieltenopetuksen kehittäminen jäi liiaksi kentän harteil-
le, ja että enemmän tukea olisi tarvittu.        

Tulosten syntymiseen vaikuttaneet seikat

Vastaajien mukaan opettajien aktiivisuus, innokkuus ja myönteinen suh-
tautuminen hankkeeseen auttoivat tulosten saavuttamisessa. Opettajat

olivat aktiivisia ja halusivat kehittää omaa opetustaan. He tekivät usein
myös ylityötä. Tärkeä rooli oli lisäksi muun muassa kunnan sisällä järjeste-
tyillä kieltenopettajien tapaamisilla, sillä ne lisäsivät yhteydenpitoa opetta-
jien välillä. Hankkeen myötä opettajat tapasivat säännöllisesti ja vaihtoivat
ideoita. Hankkeeseen sitoutuminen kannusti lisäksi opettajia kouluttautu-
maan ja pyrkimään sovittuihin tavoitteisiin.  

Alueelliset koulutustilaisuudet koettiin erityisen tarpeellisiksi ja mielek-
käiksi. Vastaajat pitävät hyvänä sitä, että koulutuspäivät järjestettiin lähellä
koulutettavia, ja että niihin osallistuminen oli edullista. Näin useammille
opettajille tarjoutui mahdollisuus osallistua koulutustilaisuuksiin. Koulu-
tuksen myötä opettajat ovat innostuneet kokeilemaan uusia opetusmenetel-
miä, mikä osaltaan auttoi pääsemään tuloksiin. Kiitosta saavat myös Ope-
tushallituksen tuki koulutuspäivien järjestämiseksi sekä kuntien myöntei-
nen suhtautuminen koulutustilaisuuksiin ja hankkeeseen yleensä.     

Hankkeen ansiosta kieltenopetukseen on panostettu taloudellisesti enem-
män, kuin jos valtakunnallista hanketta ei olisi perustettu. Lisäksi oppilail-
le ja heidän huoltajilleen on tiedotettu eri kielten osaamisen tärkeydestä.
Myös ryhmäkokoja on pyritty pienentämään, jolloin säännöllinen seuranta
ja erilaisten oppijoiden huomioon ottaminen on helpottunut.

Vastaajat ilmoittavat myös aluekoordinaattorin toiminnan, yhteistyön avaa-
misen alueverkkojen kesken ja hyvän tiedotusjärjestelmän auttaneen tulok-
sien syntymisessä. Tulosten syntymiseen vaikuttivat myös vanhempien tu-
ki ja kieliohjelman osalta yhteydenpito poliittisiin päätöksentekijöihin.

Tuloksiin pääsemistä haitanneita seikkoja

Vastanneiden mukaan tuloksiin pääsemistä haittasi taloudellisten voima-
varojen vähäisyys sillä kaikki kunnat eivät pystyneet tukemaan hanket-

ta riittävästi. Opetushallitukselta olisi tarvittu enemmän tukea hankkeelle.
Joissakin kunnissa ei esimerkiksi tietokoneavusteista opetusta voitu tieto-
kone- ja ohjelmapulan vuoksi järjestää.

Joissakin kunnissa olisi kaivattu Opetushallitukselta taloudellisen tuen li-
säksi myös enemmän tietoa hankkeen sisällöstä ja tarkoituksesta, koska
osalle vastaajia ne jäivät epäselviksi. Vastaajat kaipasivat myös enemmän
suoraa ohjausta, tukea ja keskustelua. Osa kunnista moitti hanketta huo-
nosti suunnitelluksi.  
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Vaikka koulutustilaisuudet ja niiden järjestelyt saivat vastaajilta runsaasti
kiitosta, moitittiin niitä myös muun muassa hajanaisuudesta. Osa vastaajis-
ta epäili myös päivänmittaisten koulutusten vaikutusta opetuskäytän-
teisiin. Erityisesti Pohjois-Suomen kunnissa oli ongelmana lisäksi se, että
koulutuksia järjestettiin kaukana paikkakunnilta, minkä vuoksi kaikilla ei
ollut mahdollisuutta osallistua niihin. Tästä syystä koulutusta pitäisi vas-
taajien mukaan järjestää paikkakunnilla. Ongelmaksi koettiin myös, että ne
opettajat, jotka tarvitsisivat täydennyskoulutusta, eivät osallistuneet koulu-
tustilaisuuksiin. 

Tuloksiin pääsemistä haittasivat pula pätevistä opettajista, kiire ja suuret
opetusryhmät. Joissakin kouluissa opettajat vaihtuivat usein, mikä haittasi
myös tuloksiin pääsemistä.

Hankkeen kanssa samaan aikaan tehty opetussuunnitelmatyö aiheutti pal-
jon lisätyötä ja joissakin kunnissa opetussuunnitelmatyö ja erilaiset hank-
keet kasaantuivat samoille henkilöille. Hankkeesta oli myös paljon tukea
opetussuunnitelmien laadinnassa. Muiksi syiksi tuloksien vaatimattomuu-
teen vastaajat mainitsivat yhteistyön puuttumisen kotien kanssa ja kaverei-
den merkityksen oppilaiden mielipiteisiin.           

Kuntien kokonaisarvio hankkeesta

KIMMOKE-hankkeesta saadut ja kuullut hyvät kokemukset innostivat
kuntia lähtemään mukaan myös kieltenopetuksen kehittämishankkee-

seen. Kieltenopetuksen kehittämishanke koettiin tärkeäksi, koska se oli
Opetushallituksen virallinen hanke. Hankkeessa mukana oleminen koettiin
siis positiiviseksi asiaksi, vaikka sen tulokset jäivät osissa kuntia vaatimat-
tomiksi, koska kunnat antoivat taloudellista tukea hankkeeseen vaihtele-
vasti. Joissakin kunnissa esimerkiksi kaikki opettajat pääsivät koulutuksiin,
toisissa vain muutamat. Osa vastaajista sanoi hankkeen antaneen virikkeitä
uusien toimintatapojen kehittämiseen, joita ei kuitenkaan voida toteuttaa,
kun voimavarat taas hankkeen lopettamisen jälkeen vähenevät. Synkim-
missä arvioissa sanottiin säästöpäätösten vain lisänneen taantumaa. Osa
vastaajista ei myöskään osannut vielä arvioida hankkeen vaikuttavuutta
mutta uskoivat tulosten näkyvän muutaman vuoden kuluttua esimerkiksi
parantuneina tuloksina ylioppilaskirjoituksissa.

Ne, jotka kokivat hankkeen tuoneen parannusta kieltenopetukseen, sanoi-
vat kielivalikoiman lisääntyneen tai pysyneen ennallaan. Myös kielivalin-
nat monipuolistuivat ja oppilaiden kiinnostus vieraita kulttuureja kohtaan
kasvoi. Hankkeen onnistuminen on kannustanut myös jatkamaan kielten-
opetuksen kehittämistä.       

Kuntien kokonaisarvioissa nousivat koulutustilaisuudet jälleen esille. Niitä
kehuttiin monipuolisiksi ja hyvin järjestetyiksi. Hyvää koulutuksissa oli
vastaajien mielestä erityisesti se, että useilla opettajilla oli mahdollisuus
osallistua niihin. Kuntien taloudelliset voimavarat eivät olisi riittäneet kiel-
tenopettajien näin laajaan koulutukseen.    

Vastanneiden mukaan hanke on avannut uusia yhteyksiä omalla paikka-
kunnalla toimiviin kollegoihin ja kouluttajiin. Yhteistyötä syntyi myös alue-
verkkojen kesken. Hankkeen myötä kieltenopettajat ovat alkaneet kokoon-
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tua säännöllisesti, mikä on ollut tärkeää erityisesti pienissä kunnissa työs-
kenteleville kieltenopettajille. Kieltenopettajien lisäksi yhteistyötä on synty-
nyt myös erityis- ja kieltenopettajien välille. Monet vastaajista pitävät li-
sääntynyttä yhteistyötä opettajien välillä hankkeen suurimpana antina ope-
tussuunnitelmatyön tuen ohella.          

Kuntien esittämiä kehittämisehdotuksia

Monet vastaajista kaipaavat hankkeille selkeitä ja yhtenäisiä tavoitteita.
Hankkeen suunnitteluun ja siihen mukaan tulemiseen pitäisi myös va-

rata riittävästi aikaa. Vastaajien mukaan edellisten hankkeiden kokemuksia
ja tuloksia pitäisi hyödyntää uusia hankkeita aloitettaessa. Hanke tulisi
suunnitella huolellisesti ja suunnittelutyöhön olisi hyvä saada mukaan esi-
merkiksi Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry. Kouluhallintoviran-
omaiset ja oppilaitosten johtavat viranhaltijat olisi myös hyvä saada mu-
kaan hanketta pohtimaan. Hankkeille kaivataan lisäksi näkyvyyttä niin
kunnan kuin valtion sisällä.  

Opetushallitukselta kaivataan selkeämpää ohjeistusta sekä tarkempia ohjei-
ta tavoitteista ja toimista niiden saavuttamiseksi. Hankkeen aikana parem-
paa tiedonvälitystä verkkokuntien ja Opetushallituksen välillä olisi tarvittu
KIMMOKE-hankkeen menettelyin. Vastaajat toivovat lisäksi hankkeessa
työskenteleville opettajille, koordinaattoreille jne. sellaisia olosuhteita, jois-
sa he voivat paneutua työhönsä eli esimerkiksi opetusvelvollisuuden huo-
jennuksia.

Vastaajat toivoivat, että hankkeisiin otettaisiin mukaan vain kouluja, joiden
opettajat ovat valmiita työskentelemään hankkeelle asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi. Kuntien pitäisi vastaajien mukaan myös sitoutua hank-
keisiin tiukemmin. Taloudellista tukea tarvitaan hankkeen aikana syntynei-
den ehdotusten toteuttamiseen ja koordinointiin, sillä koordinointi on
avainasemassa hankkeen onnistumisen kannalta. Taloudellinen tuki toimi-
si myös kannustimena.  

Osa vastaajista kaipaa hanketta, jolla pyritään vaikuttamaan huoltajiin,
päättäjiin ja koulutuksen järjestäjiin, sillä kampanjointia kielten puolesta ei
vastaajien mielestä voi jättää yksin opettajien harteille. Myös koko sivistys-
toimea toivotaan mukaan hankkeisiin. Lisäksi olisi hyvä, jos koulut halu-
tessaan voisivat olla jatkuvasti jossakin hankkeessa mukana.

Pohjoisen kieltenopettajat toivovat, että koulutusta järjestettäisiin tule-
vaisuudessakin lähiseudulla. Koulutustilaisuuksia voisi vastaavasti tuoda
lähemmäksi yksittäisiä kouluja. Myös tiiviimpiä alueverkkoja toivotaan, sil-
lä isoilla alueilla on vaikeaa saada syntymään tiivistä yhteistyötä ja koke-
mustenvaihto on helpompaa pienemmillä alueilla. 

Aluekoordinaattoreiden arvio verkkojen toiminnasta

Aluekoordinaattoreiden mukaan hankkeessa mukana olevien kuntien ja
koulujen aktiivisuus vaihteli melkoisesti. Aluekoordinaattorit kokivat,

että kunnat lähtivät mielellään mukaan hankkeisiin mutta eivät kuitenkaan
tukeneet riittävästi koulujen osallistumista. Hanketta vaikeutti myös se, et-
teivät aluekoordinaattorit tienneet, mitkä oppilaitokset olivat mukana. Osa
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kouluista ei saanut hanketta käyntiin ja jäi lähtökuoppiinsa, osa taas sai
hankkeesta tarvittavan lähtölaukauksen kieltenopetuksen kehittämiselle. 

Aluekoordinaattoreiden mielestä järjestettyjen koulutusten sisällöt saatiin
vastaamaan kentän tarpeita. Opettajat olivat innokkaita kouluttautumaan
mutta koulutuksissa kävivät usein samat henkilöt. Haastavana koettiin se,
kuinka saada usein kouluttautuville uutta ja innostavaa materiaalia sekä se,
kuinka saada mukaan koulutuksiin myös ne opettajat, joiden tiedot kaipaa-
vat päivittämistä. Hankkeen lopussa alkoi myös koulutusväsymys näkyä
joidenkin alueverkkojen opettajien keskuudessa. Osa koki, että aluekoor-
dinaattoreiden kesken olisi pitänyt järjestää enemmän tapaamisia.

Osa koki aluekoordinaattorin työn hoitamisen oman työn ohella raskaaksi.
Esimerkiksi suunnittelukokoukset ja laskujen hoito veivät aikaa. Hankkeil-
le voisi palkata osa-aikaisen vetäjän, jolla olisi aikaa kiertää kunnissa. Tule-
vaisuudessa olisi hyvä, jos opettajien oivalluksia voitaisiin levittää muille
opettajille. Näin saataisiin helposti ja vähin kustannuksin jaettua tietoa
muille opettajille. Vaikka koordinaattorin työ koettiin välillä raskaaksi, oli
se myös opettavaista ja lisäsi asiantuntemusta.
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