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MyMyöönteinen kehitys kielikoulutuksessanteinen kehitys kielikoulutuksessa

�� LisLisääääntynyt panostus kielikoulutukseen koko ntynyt panostus kielikoulutukseen koko 
koulutusjkoulutusjäärjestelmrjestelmäässssää –– nyt nopeasti supistumassanyt nopeasti supistumassa

�� miljardi henkilmiljardi henkilöötuntia kielikoulutukseen 50 vuoden aikanatuntia kielikoulutukseen 50 vuoden aikana

�� Peruskoulu vaikuttaa koko ikPeruskoulu vaikuttaa koko ikääluokkaan.luokkaan.

�� alle 40alle 40--vuotiaat ovat opiskelleet toista kotimaista ja yhtvuotiaat ovat opiskelleet toista kotimaista ja yhtää
vierasta kieltvierasta kieltää

�� on ennustettavissa ajankohta, jolloin kaikki ovat opiskelleet on ennustettavissa ajankohta, jolloin kaikki ovat opiskelleet 
kahta vierasta kieltkahta vierasta kieltää (EU(EU--vaatimus)vaatimus)

�� Englannin taito noussut huomattavasti peruskoulun Englannin taito noussut huomattavasti peruskoulun 
ppäääättttöövaiheessa: varsinkin puheen ymmvaiheessa: varsinkin puheen ymmäärtrtääminen edistynyt minen edistynyt 
huomattavastihuomattavasti

�� AikuisvAikuisvääestestööststää 75 % sanoo osaavansa ainakin yht75 % sanoo osaavansa ainakin yhtää vierasta vierasta 
kieltkieltää, 60 % kahta, 25 % kolmea (yli miljoona ylioppilasta), 60 % kahta, 25 % kolmea (yli miljoona ylioppilasta)
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MyMyöönteinen kehitys kielikoulutuksessanteinen kehitys kielikoulutuksessa

�� Englannin pitkEnglannin pitkäässssää yoyo--kokeessa parhaat ovat kokeessa parhaat ovat 
poikia, toisin kuin ennen (tietokoneet, Internet, poikia, toisin kuin ennen (tietokoneet, Internet, 
pelit)pelit)

�� Englannista on tullut erEnglannista on tullut eräääänlainen nlainen ’’toinentoinen’’ kieli kieli 
(sosiaalistuminen?)(sosiaalistuminen?)

�� Kielet ovat pakollisia ammatillisessa Kielet ovat pakollisia ammatillisessa 
koulutuksessakoulutuksessa

�� Kielet ovat pakollinen osa korkeakoulutuksessa, Kielet ovat pakollinen osa korkeakoulutuksessa, 
mymyöös ammattikorkeakouluissas ammattikorkeakouluissa
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Kielteinen kehitys kielikoulutuksessaKielteinen kehitys kielikoulutuksessa
�� Opiskelijoiden mOpiskelijoiden määäärrää on kasvanut mutta opiskeluaika on on kasvanut mutta opiskeluaika on 

supistunut (entiseen keskikouluun ja lukioon verrattuna) ja supistunut (entiseen keskikouluun ja lukioon verrattuna) ja 
supistuu edelleensupistuu edelleen

�� Hallinnon ratkaisut rajoittavat kielten opiskeluaHallinnon ratkaisut rajoittavat kielten opiskelua

� Kustannukset, pienet koulut, tuntijakoratkaisut

�� Kurssimuotoisuus yksipuolistanut opiskelua lukiossa: Kurssimuotoisuus yksipuolistanut opiskelua lukiossa: 
oppimahdollisuuksia ei hyoppimahdollisuuksia ei hyöödynnetdynnetää ttääysipainoisestiysipainoisesti

�� YoYo--tutkinnon hajautus on vtutkinnon hajautus on väähenthentäänyt kieltenopiskelua: vain nyt kieltenopiskelua: vain 
pakolliset kurssit kpakolliset kurssit kääydydäääänn

�� Valinnaisia kieliValinnaisia kieliää otetaan ohjelmaan huomattavasti otetaan ohjelmaan huomattavasti 
vväähemmhemmään kuin aiemmin  n kuin aiemmin  
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Kielteinen kehitys kielikoulutuksessaKielteinen kehitys kielikoulutuksessa

�� Taso yoTaso yo--tutkinnon tutkinnon ääidinkielen kokeessa laskenut selvidinkielen kokeessa laskenut selväästisti

�� Taso yoTaso yo--tutkinnon ruotsin kielen kokeessa pudonnut tutkinnon ruotsin kielen kokeessa pudonnut 
huomattavasti huomattavasti 

�� HyvHyvääksyttksyttääviviää arvosanoja annetaan kaikessa koulutuksessa, arvosanoja annetaan kaikessa koulutuksessa, 
vaikka siihen ei olisi edellytyksivaikka siihen ei olisi edellytyksiää (ei vain kieliss(ei vain kielissää) ) 

�� Tulosten uskottavuus heikkenee. Opiskelijat ottavat opikseenTulosten uskottavuus heikkenee. Opiskelijat ottavat opikseen

�� Monipuolistaminen painottuu liikaa muiden tekijMonipuolistaminen painottuu liikaa muiden tekijööiden iden 
kustannuksellakustannuksella

�� Kielille ei tilaa oppilaiden ohjelmissaKielille ei tilaa oppilaiden ohjelmissa
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Suomen kaksikielisyys

� Suomea sanotaan kaksikieliseksi maaksi
� Suomessa on kaksi kansalliskieltä: valtio on kaksik ielinen

� Luonnostaan kaksikielisten suomalaisten määrä on 
hyvin pieni: pieni osa ensisijaisesti suomenkielisi stä
ja suurin osa ruotsinkielisistä (15 % ruotsinkielisi stä
yksikielisiä)

� Harvat suomenkieliset oppivat kouluopetuksessa 
käyttämään ruotsia luontevasti: käytännön kokemus 
kielestä jää liian pieneksi

� Suomea heikosti osaavien ruotsinkielisten asema jää
helposti huomiotta
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Kielivalinnat peruskoulussa ja lukiossaKielivalinnat peruskoulussa ja lukiossa
�� Kieliohjelman monipuolistaminen edelleen keskeinen Kieliohjelman monipuolistaminen edelleen keskeinen 

tavoite tavoite 

�� PPäääättöökset kielikoulutuksesta siirtyneet valtaosin kunnillekset kielikoulutuksesta siirtyneet valtaosin kunnille

�� Kielenopetuksen alku siirtynyt/siirtymKielenopetuksen alku siirtynyt/siirtymäässssää aiemmaksiaiemmaksi

�� 8,2 % opiskeli kieli8,2 % opiskeli kieliää 1. luokalla, 13,7 % 2. luokalla 20041. luokalla, 13,7 % 2. luokalla 2004

�� KIMMOKE 1996KIMMOKE 1996--2001: M2001: Määäärräälliset tavoitteet eivlliset tavoitteet eiväät t 
toteutuneettoteutuneet

�� Ainoa A1Ainoa A1--kieli on peruskoulutuksessa englanti 90 %:ssa kieli on peruskoulutuksessa englanti 90 %:ssa 
kunnistakunnista

�� A2A2--kieli tarjolla kieli tarjolla alle 50 %:ssaalle 50 %:ssa kunnista: piti olla tarjolla kunnista: piti olla tarjolla 
kaikissakaikissa

�� A2A2--kieltkieltää opiskelee 29,8 % oppilaista (37 % 1996)opiskelee 29,8 % oppilaista (37 % 1996)

�� Vapaaehtoista B2Vapaaehtoista B2--kieltkieltää 2001 opiskelleista poikia oli vain 2001 opiskelleista poikia oli vain 
puolet tyttpuolet tyttööjen mjen määäärrääststää (7 000 ja 15 000)(7 000 ja 15 000)
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Kielivalinnat peruskoulussa  Kielivalinnat peruskoulussa  
�� LLäähes koko ikhes koko ikääluokka opiskelee englantia (98,6 % Aluokka opiskelee englantia (98,6 % A--kielenkielenää

2004)2004)

�� Peruskoulussa saksan oppijoiden mPeruskoulussa saksan oppijoiden määäärrää on pudonnut 30 %, on pudonnut 30 %, 
ranskan vranskan väähhään kasvanut, venn kasvanut, venääjjään pudonnut 20 %.n pudonnut 20 %.

�� Saksa vSaksa väähentynyt kaikilla tasoilla, ranska lukiossa, venhentynyt kaikilla tasoilla, ranska lukiossa, venääjjää A2, A2, 
B2 ja B3 B2 ja B3 --kielisskielissää

�� Ruotsi on sRuotsi on sääilyttilyttäänyt asemansa pitknyt asemansa pitkäännää kielenkielenää
�� 85 % opiskellut vain kolme vuotta ruotsia peruskoulussa85 % opiskellut vain kolme vuotta ruotsia peruskoulussa

lukioon tullessaanlukioon tullessaan

�� VenVenääjjään kokonaisopiskelijamn kokonaisopiskelijamäääärrää jjääää alhaiseksialhaiseksi

�� VenVenääjjääää ei haluta tarjota ainoana valinnaisenaei haluta tarjota ainoana valinnaisena

kielenkielenää
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Kielivalinnat A1Kielivalinnat A1--kieli 3. luokka %kieli 3. luokka %

19941994 19981998 20022002 20042004

EnglantiEnglanti 86,986,9 87,787,7 89,789,7 90,590,5

Ruotsi    Ruotsi    3,13,1 2,02,0 1,5         1,21,5         1,2

SuomiSuomi 4,64,6 4,84,8 5,3         5,55,3         5,5

SaksaSaksa 4,04,0 2,92,9 2,0         1,62,0         1,6

RanskaRanska 1,11,1 1,61,6 1,0         0,91,0         0,9

VenVenääjjää 0.20.2 0,20,2 0,1         0,20,1         0,2
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Kielivalinnat A2Kielivalinnat A2--kieli 5. luokka %kieli 5. luokka %

19941994 19981998 20022002 20042004

EnglantiEnglanti 9,69,6 10,210,2 8,8          8,78,8          8,7

RuotsiRuotsi 1,71,7 6,66,6 8,4          8,18,4          8,1

SuomiSuomi 0,50,5 0,50,5 0,2          0,20,2          0,2

SaksaSaksa 4,14,1 16,216,2 12,3          9,612,3          9,6

RanskaRanska 0,90,9 3,13,1 3,3          2,83,3          2,8

VenVenääjjää 0,10,1 0,50,5 0,3          0,20,3          0,2
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Kielivalinnat B2-kieli 8.-9. luokka
%

1994 2002              2004

39,4 17,5               16,7
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� A-englanti pysynyt samalla 90 %:n tasolla

� A-saksaa ja A-ranskaa opiskelevien määrä
kasvanut selvästi 2002-2004
� Perustason 1990-luvun kasvun vaikutus näkyy vielä

� A-ruotsin määrä myös noussut 

� Kahta kieltä opiskelevien määrä kasvanut 
hiukan, kolmea tai neljää opiskelevien 
laskenut

� Saksa poikien suosiossa, ranska tyttöjen 

Kielet lukiossa
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Kielet lukiossa
� B2- tai B3-kielenä opiskelevia on nyt 
huomattavasti vähemmän
� Pudotus v. 2000-2004 noin 45 %  (24 558          13 391)

� Pitkän saksan ja ranskan kirjoittajien määrä
kasvanut merkittävästi, saksa 288:sta 1 465:een ja 
ranska 207:stä 437:ään, kahdeksassa vuodessa 
(vuoteen 2005)

� Lyhyessä saksassa supistus 10 000:sta alle           6 
000:n ja ranskassa 2 400:sta 1 800:aan.

� Ruotsin valinnaisuuden vaikutus?
� Kirjoittajien väheneminen 2200 vuonna 2006 (2005 ja 
2006 yhteensä 15-20 % ?)

� Reaalikokeen pilkkomisen vaikutus?
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OpiskelijamOpiskelijam äääärrään muutos peruskoulussa n muutos peruskoulussa 
ja lukiossa 2000ja lukiossa 2000 --2004*2004*

SaksaSaksa A1A1 -- 430430 2,2   2,2   -- 1,6 %       1,6 %       -- 30 %30 %
A2       A2       -- 2950      14,4   2950      14,4   -- 9,6 %       9,6 %       -- 32 %32 %
B2       B2       -- 1850      11,0   1850      11,0   -- 7,9 %       7,9 %       -- 26 %26 %
B2/3   B2/3   -- 5344      35,7   5344      35,7   -- 21,4 %      21,4 %      -- 42 %42 %
VVäähennys  yhteenshennys  yhteensää noin 35 %noin 35 %

Ranska   Ranska   A1A1 -- 165          1,1   165          1,1   -- 0,9 %       0,9 %       -- 22 %22 %
A2        A2        -- 62            3,0   62            3,0   -- 2,8 %       2,8 %       -- 3 %3 %
B2        + 294        6,3   B2        + 294        6,3   -- 6,6 %       +   7 %  6,6 %       +   7 %  
B2/3     B2/3     -- 2910    19,6   2910    19,6   --11,6 %        11,6 %        -- 42 %42 %
VVäähennys yhteenshennys yhteensää noin 20 %noin 20 %

Vähennys %% oppilaista

* Lukio 2002-04
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OpiskelijamOpiskelijam äääärrään muutos peruskoulussa n muutos peruskoulussa 
ja lukiossa 2000ja lukiossa 2000 --20042004

Venäjä A1 - 10 0,2   - 0,2 %     - 10 %  
A2       - 100 0,4   - 0,2 %     - 40 % 

B2       - 70            0,8   - 0.7 %      - 13 %
B2/3   - 800?        4,8   - 1,7 %      - 58 %
Vähennys yhteensä noin 50 %

Muu* B2 + 640         0,2   - 0,7 %
B2/3   - 80            0,3   - 0,0 %

* * Espanja ja italia 
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OpiskelijamOpiskelijam äääärrään muutos peruskoulussa n muutos peruskoulussa 
ja lukiossa 2000ja lukiossa 2000 --20042004

Saksa, ranska ja venäjä yhteensä - 31 %

Oppilasmäärän pudotus                  - 14 722



Kari Sajavaara Kari Sajavaara 
10.2.200610.2.2006

Ruotsinkieliset peruskoulut (2004)Ruotsinkieliset peruskoulut (2004)

� A1-kielenä 90 %:lla on suomi, 10 %:lla englanti

� A2-kielet: englanti 83,4 %, suomi 3,4, ranska 1 %

saksa 2,1
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Ruotsinkieliset lukiot  Ruotsinkieliset lukiot  

� 53 % opiskeli kolmea vierasta kieltä v. 2004

� B3-kielen opiskelijat olivat 20 % ruotsinkielisistä

lukiolaisista

� Naisia 73 %



Kari Sajavaara Kari Sajavaara 
10.2.200610.2.2006

Opetussuunnitelmat ja tavoitteet

Opetussuunnitelmien perustana on kielen 
oppimisen, opetuksen ja arvioinnin yhteinen

eurooppalainen viitekehys

Arvioinnissa sovelletaan osittain 
eurooppalaista kielisalkkua 
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Oppimisen tuloksellisuus

� Tytöt ovat kielissä parempia kuin pojat

� Pojat saavat yhtä hyviä tuloksia vähemmällä osaamisella  kuin tytöt

� Alueittain eroja on tuloksellisuudessa

� ’Rintamailla’ ja kaupungeissa tulokset yleensä parempia

� Peruskoulun päättövaiheessa lukeminen on äidinkielessä
korkealla tasolla, kirjoittaminen erityisesti pojilla (yli 40 %)
heikkoa (kielentuntemus?)

� Peruskoulun ruotsin ja englannin arvioinnit osoittavat että
tulokset ovat ainoastaan tyydyttävät (20 % heikkoja)

� Peruskoulun B1-ruotsin tuloksissa ei ole kehumista

� Yleistaso kielissä noussut

� Englannissa erinomaisesti selviytyvien määrä ei näytä
lisääntyneen (vaikea todentaa arviointien perusteella)
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Oppimisen tuloksellisuus

�� Lukion osalta arvioinnin yhteismitallisuuden puute Lukion osalta arvioinnin yhteismitallisuuden puute 
vaikeuttaa tuloksellisuuden tarkasteluavaikeuttaa tuloksellisuuden tarkastelua
�� Suhteellinen arvostelu ei tee vertailua mahdolliseksiSuhteellinen arvostelu ei tee vertailua mahdolliseksi

�� Englannin kokeessa parhaat ovat nyt poikiaEnglannin kokeessa parhaat ovat nyt poikia

�� ÄÄidinkielen kokeen suoritusten taso laskenut: idinkielen kokeen suoritusten taso laskenut: 
ongelmia erityisesti kielentuntemuksessa ja ongelmia erityisesti kielentuntemuksessa ja 
kirjoittamisen taidoissakirjoittamisen taidoissa

�� Ruotsin kokeessa tasossa on tapahtunut selvRuotsin kokeessa tasossa on tapahtunut selvää laskulasku

�� Muiden kielten kuin englannin yliopistoMuiden kielten kuin englannin yliopisto--opettajat opettajat 
valittavat jatkuvasti opiskelemaan tulevien heikosta valittavat jatkuvasti opiskelemaan tulevien heikosta 
kielen hallinnastakielen hallinnasta
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Oppimisen tuloksellisuus
�� KansainvKansainväälisilisiää vertailuja ei juuri ole kielten vertailuja ei juuri ole kielten 
alueellaalueella

�� Kahdeksan Euroopan maan englannin Kahdeksan Euroopan maan englannin 
oppimistulosten arviointi vuodelta 2002oppimistulosten arviointi vuodelta 2002
�� Suomi, Tanska, Ranska, Saksa, Alankomaat, Norja, Suomi, Tanska, Ranska, Saksa, Alankomaat, Norja, 
Espanja ja RuotsiEspanja ja Ruotsi

�� Tulokset Suomen osalta rinnasteisia vuoden 1999 Tulokset Suomen osalta rinnasteisia vuoden 1999 
arviointiinarviointiin

�� Suomi ei erottunut muista maista positiivisesti tai Suomi ei erottunut muista maista positiivisesti tai 
negatiivisesti millnegatiivisesti millääään tasollan tasolla
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Taso A-englannissa yo-kirjoituksissa

C2.1 ~  1 %

C1 ~ 25 %

B2 ~ 62 %

B1 ~ 13 %

A2  ~ 2-3 %    ( = hylätty)

(Takala 2004)
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Taso englannin yo-kokeessa

�� Ruotsinkieliset kirjoittajat 7Ruotsinkieliset kirjoittajat 7--10 % parempia10 % parempia

�� Parhaiden ja heikkojen ero erittParhaiden ja heikkojen ero erittääin suuriin suuri

�� Muut kielet eivMuut kielet eiväät yllt yllää samalle tasolle kuin englantisamalle tasolle kuin englanti

�� Hollannin vastaavan tason englannissa ovat Hollannin vastaavan tason englannissa ovat 
tulokset samantasoisia kuin Suomessatulokset samantasoisia kuin Suomessa
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Taso englannin yo-kokeessa

�� Ruotsinkieliset kirjoittajat 7Ruotsinkieliset kirjoittajat 7--10 % parempia10 % parempia

�� Parhaiden ja heikkojen ero erittParhaiden ja heikkojen ero erittääin suuriin suuri

�� Muut kielet eivMuut kielet eiväät yllt yllää samalle tasolle kuin englantisamalle tasolle kuin englanti

�� Hollannin vastaavan tason englannissa ovat Hollannin vastaavan tason englannissa ovat 
tulokset samantasoisia kuin Suomessatulokset samantasoisia kuin Suomessa
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Kielikoulutuksen suurimmat ongelma-alueet

� Äidinkielen hallinnan ongelmat, erityisesti 
kielentuntemuksen alueella

� Kirjoittamisen taitojen selvä heikentyminen

� Ruotsin kielen tason merkittävä heikkeneminen

� Venäjän kielen opiskelun vähäisyys

� Vähemmän opiskeltujen kielten heikkenevä
asema
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Kielikoulutuksen 
tulevaisuuden 

kauhuskenaario?
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Kielikoulutuksen tulevaisuuden 
kauhuskenaario?

Suomalaiset osaavat kohtalaisesti 
englantia

He ovat opiskelleet ruotsia mutta eivät 
osaa sitä


