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Tiivistelmä
Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen
Kielitivoli, seurantaraportti 2009 – 2010
Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen on yksi seitsemästä
Perusopetus paremmaksi (POP) -ohjelman painopisteestä, jotka liittyvät hallituksen tavoitteisiin parantaa koulutuksen laatua. Perusopetuksen vieraiden kielten
opetuksen kehittämistyön päätavoitteina on
1. monipuolistaa opetuksen järjestäjien tarjoamaa kieliohjelmaa ja edistää sen
toteutumista lisäämällä kuntien ja koulujen välistä yhteistyötä, sopimalla työnjaosta ja lisäämällä huoltajien ja oppilaiden tietoisuutta monipuolisen kielitaidon merkityksestä, sekä
2. kehittää kieltenopetuksen laatua.
Kehittämistoiminnan kohderyhmänä ovat opetuksen järjestäjät, rehtorit, kieltenopettajat, kielivalintoja tekevät perusopetuksen oppilaat ja heidän huoltajansa.
Opetushallitus on suunnannut valtionavustusta vieraiden kielten valintojen monipuolistamiseen vuosiksi 2009–2011. Opetushallitus on tukenut toimintaan osallistuvien kuntien ja koulujen toimintaa säännöllisillä koordinaattoritapaamisilla,
mittavalla täydennyskoulutusohjelmalla sekä tiedotuskampanjalla.
Tähän seurantaan sisältyy ainoastaan huhtikuussa 2009 valtion erityisavustuspäätöksen saaneiden 53 perusopetuksen järjestäjän (48 kuntaa, 5 yksityiskoulua)
toteuttaman kehittämistyön arvioinnin suhteessa toiminnan valtakunnallisiin
tavoitteisiin. Arviointi perustuu syksyn 2010 tilanteeseen.
Raportin perusaineisto muodostuu Opetushallitukselle osoitetuista valtionavustuksen hakulomakkeista, toimintasuunnitelmista, joissa yksilöitiin kehittämistoiminnan tavoitteet, sekä väliraporteista, jotka kuvaavat opetuksen järjestäjien
aktiivisuutta vuodenvaihteen 2009–2010 tilanteessa, noin puolen vuoden hanketoiminnan jälkeen. Aineiston täydentämiseksi seurantaraportin tekijät toteuttivat
lokakuussa 2010 palautekyselyn hankekuntien ja -koulujen hallintovirkamiehille
ja koordinaattoreille. Kyselyllä kartoitettiin mm. kevään ja syksyn 2010 aikana
toteutettuja toimenpiteitä, laitehankintoja, eri toimintojen vaikutuksia kieltenopiskelun monipuolistumiseen sekä edellytyksiä toiminnan jatkuvuudelle valtionavustuksen päättymisen jälkeen.
Muutoksia vapaaehtoisen A2-kielen opiskelussa havaittiin jo syksyllä 2009. Valtionavustusta saaneiden kuntien ja koulujen A2-kieltä opiskelevien neljäsluokkalaisten määrä kasvoi vuoden 2008 26,8 %:sta vuoden 2009 30,2 %:iin. Nousua
tapahtui ruotsin, ranskan ja venäjän opiskelussa. Suosituin A2-kieli oli ruotsi.
Myös A2-englantia opiskeltiin aiempaa enemmän, mikä selittyy sillä, että myös
A1-kielenä opiskeltiin aiempaa enemmän muita kieliä kuin englantia. Muissa
kunnissa ja kouluissa alkutilanne oli huomattavasti heikompi (syksyllä 2008 vain
5

15,5 % neljäsluokkalaisista opiskeli A2-kieltä) kuin hankkeeseen osallistuneissa
kunnissa ja kouluissa, ja suunta alaspäin jatkuin: syksyllä 2009 näissä kunnissa
enää 14,1 % neljäsluokkalaisista opiskeli jotain A2-kieltä.
Tavoitteiden saavuttamista selittivät valtionavustuksen lisäksi seuraavat seikat:
tavoitteisiin sitouduttiin kaikilla tasoilla, paikallinen kieliohjelma oli hyvin suunniteltu, tiedotukseen panostettiin, oppilaat saivat mahdollisuuden tutustua eri
kieliin, tekniikka otettiin tarvittaessa avuksi (etäopetus), kielten opettajat saivat
täydennyskoulutusta ja vertaistukea sekä mahdollisuuden verkostua.
Tavoitteiden saavuttamista vaikeuttivat joissakin tapauksissa heikko sitoutuminen,
ajan puute, etäopetukseen liittyvät tekniset ym. ongelmat, työjärjestys-, ja koulukuljetusten hankaluudet ja erilaiset kielteiset asenteet. Ongelmaksi koettiin toisinaan myös perusopetuksen vähäinen valinnaistuntien määrä.
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Sammandrag
Utvecklande av undervisningen i främmande språk inom den
grundläggande utbildningen
Språktivoli, uppföljningsraport 2009 – 2010
Utvecklande av undervisningen i främmande språk är en av sju tyngdpunkter i
POP-Programmet (Perusopetus paremmaksi) som hänför sig till regeringens mål
att förbättra utbildningskvaliteten. Huvudmålen i arbetet för att utveckla undervisningen i främmande språk i den grundläggande utbildningen är att
1. göra språkprogram som undervisningsarrangörer erbjuder mångsidigare och
främja genomförandet av dessa genom att öka samarbetet mellan kommuner
och skolor och genom att komma överens om en arbetsfördelning och öka
målsmäns och elevers medvetenhet om betydelsen av mångsidiga språkkunskaper
2. utveckla kvaliteten på språkundervisningen.
Målgrupper för utvecklingsverksamheten är undervisningsarrangörer, rektorer,
språklärare, elever som väljer språk och deras målsmän. Utbildningsstyrelsen har
riktat statsunderstöd till att göra val av främmande språk mångsidigare under åren
2009–2011. Utbildningsstyrelsen har stött verksamhet i kommuner och skolor
som deltar i verksamheten genom regelbundna koordinatormöten, omfattande
fortbildningsprogram samt en informationskampanj.
I den här uppföljningen ingår endast bedömningen av det utvecklingsarbete i
förhållande till nationella mål för verksamheten som 53 arrangörer av grundläggande utbildning genomfört (48 kommuner, 5 privatskolor) som fått statens
beslut om specialunderstöd i april 2009. Bedömningen grundar sig på situationen hösten 2010.
Basmaterialet i rapporten består av blanketter för ansökning statsunderstöd som
riktats till Utbildningsstyrelsen, verksamhetsplaner där målen för utvecklingsverksamheten specificerades samt mellanrapporter som beskriver utbildningsarrangörernas effektivitet vid årsskiftet 2009–2010 cirka ett halvt år efter projektverksamheten. För att komplettera materialet gjorde författarna av uppföljningsrapporten
en responsenkät till förvaltningstjänstemännen och koordinatorerna i projektkommunerna och –skolorna i oktober 2010. Med enkäten kartlades bland annat
åtgärder, anskaffning av utrustning, olika verksamheters inverkan på mångsidigare språkstudier samt förutsättningar för verksamheten att fortsätta efter att statsunderstödet upphör.
Redan på hösten 2009 konstaterade man ändringar i studierna av det frivilliga
A2-språket. Antalet elever i fjärde klasserna som studerade A2-språk i kommuner
och skolor som fått statsunderstöd ökade från 26,8 % år 2008 till 30,2 % år
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2009. Ökningen skedde i studierna i svenska, franska och ryska. Det populäraste
A2-språket var svenska. Även A2-engelska studerades mera än tidigare vilket får
sin förklaring av att eleverna mera än tidigare studerade andra språk än engelska
som A1-språk. I övriga kommuner och skolor var utgångsläget märkbart sämre
(på hösten 2008 studerade endast 15,5 % av fjärde klassisterna ett A2-språk) än
i kommuner och skolor som deltog i projektet och riktningen neråt fortsatte: på
hösten 2009 studerade endast 14,1 % av fjärde -klassisterna ett A2-språk.
Utöver statsunderstöden kan uppnåendet av målen förklaras med följande faktorer:
man förband sig till målen på alla nivåer, det lokala språkprogrammet var väl
planerat, man satsade på att informera, eleverna fick möjligheter att bekanta sig
med olika språk, vid behov tog man hjälp av teknologi (distansundervisning),
språklärarna fick fortbildning och kollegialt stöd samt möjligheter att ansluta sig
till nätverk.
I en del fall försvårades uppnåendet av målen av ett svagt engagemang, tidbrist,
tekniska problem i samband med distansutbildning m.fl. problem, svårigheter
med sachemaläggning, skoltransporter och negativ inställning till projektet. Ibland
upplevdes också de få valfria timmarna i den grundläggande utbildningen som
ett problem.
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Esipuhe

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen on yksi seitsemästä
Perusopetus paremmaksi (POP) -ohjelman painopisteestä, jotka liittyvät hallituksen tavoitteisiin parantaa koulutuksen laatua. Perusopetuksen vieraiden kielten
kehittämistyön päätavoitteina on
1) monipuolistaa opetuksen järjestäjien tarjoamaa kieliohjelmaa ja edistää sen

toteutumista lisäämällä kuntien ja koulujen välistä yhteistyötä, sopimalla
työnjaosta ja lisäämällä huoltajien ja oppilaiden tietoisuutta monipuolisen
kielitaidon merkityksestä, sekä
2) kehittää kieltenopetuksen laatua.

Kehittämistoiminnan kohderyhmänä ovat opetuksen järjestäjät, rehtorit, kieltenopettajat, kielivalintoja tekevät perusopetuksen oppilaat ja heidän huoltajansa.
Kielitarjonnalla tarkoitetaan tässä peruskoulun oppilaan ja/tai opetuksen järjestäjän valinnaisuutta siinä, mitä kieliä opiskellaan/tarjotaan opiskeltavaksi missäkin
laajuudessa peruskoulun aikana.1
Opetushallitus on suunnannut valtionavustusta vieraiden kielten valintojen monipuolistamiseen vuosiksi 2009–2011. Tukea on kohdennettu opetuksen järjestäjille,
joita on rohkaistu kunta- ja koulukohtaisten suunnitelmien laatimiseen ja joille
on myönnetty valtion erityisavustusta toiminnan käynnistämisestä, kehittämisestä
ja toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Toiminnan ja toimijoiden verkostoitumisen tueksi on valtakunnallisesti toteutettu Kielitivoli-tiedotuskampanja
sekä täydennyskoulutusohjelma: epävirallisissa yhteyksissä Kielitivoli -nimitys on
sittemmin laajentunut ja vakiintunut kuvaamaan hankkeen kaikkia toimintoja.

1

Alakoulu
- A1: yhteinen vieras kieli (tai toinen kotimainen), joka aloitetaan yleisimmin 3. vuosiluokalla
- A2: valinnainen vieras kieli (tai toinen kotimainen), joka aloitetaan yleisimmin 4. tai 5.
vuosiluokalla
Yläkoulu
- B1: vuosiluokilla 7–9 alkava yhteinen toinen kotimainen kieli (tai englanti, jos toinen kotimainen on valittu jo aiemmin)
- B2: vuosiluokilla 7–9 alkava valinnainen kieli (vuoteen 1994 asti C-kieli)
(Lukio: B3: lukiossa alkava valinnainen kieli (vuoteen 1994 asti D-kieli))
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Ensimmäinen valtion erityisavustuksen hakukierros perusopetuksen järjestäjille
käynnistyi joulukuussa 2008, ja huhtikuussa 2009 myönteisen rahoituspäätöksen
sai 48 kuntaa ja 5 yksityistä perusopetuksen järjestäjää (ks. liite 1). Ensimmäisellä hakukierroksella myönnetty tuki oli tarkoitettu käytettäväksi vuoden 2010
loppuun mennessä. Vuoden 2009 lopussa järjestettiin vielä täydentävä hakukierros, jonka myötä toiminnan piiriin tuli lisää opetuksen järjestäjiä. Toinen
varsinainen hakukierros käynnistyi huhtikuussa 2010, ja päätökset myönnettävistä
valtionavustuksista tehtiin kesäkuussa 2010. Opetushallitus myönsi vuonna 2009
yhteensä 3 milj. euroa ja vuonna 2010 yhteensä 1,5 milj. euroa valtionavustusta.
Näin ollen syksyllä 2010 hanketoiminnassa on mukana 88 kuntaa ja 14 yksityistä
perusopetuksen järjestäjää (Liite 1). Lisäksi hanketoimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erillisrahoituksella kolme kielikoulua ja yhdeksän
yliopistojen harjoittelukoulua. Ministeriön myöntämän erillisrahoituksen suuruus
on noin miljoona euroa.

Seurannan aineisto ja toteutus
Tämä seurantaraportti kattaa perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämishankkeen kuvauksen sekä huhtikuussa 2009 valtion erityisavustuspäätöksen
saaneiden 53 perusopetuksen järjestäjän (48 kuntaa, 5 yksityiskoulua) toteuttaman
kehittämistyön arvioinnin suhteessa toiminnan valtakunnallisiin tavoitteisiin. Arviointi perustuu syksyn 2010 tilanteeseen, jolloin ensimmäisen valtionavustuksen
käyttökausi oli päättymässä, joskin suurin osa opetuksen järjestäjistä oli jatkamassa hanketoimintaa myöhemmällä hakukierroksella saadun erityisavustuksen
turvin.
Raportin perusaineisto muodostuu Opetushallitukselle osoitetuista valtionavustuksen hakulomakkeista, toimintasuunnitelmista, joissa yksilöitiin kehittämistoiminnan tavoitteet, sekä väliraporteista, jotka kuvaavat opetuksen järjestäjien
aktiivisuutta vuodenvaihteen 2009–2010 tilanteessa, noin puolen vuoden hanketoiminnan jälkeen. Aineiston täydentämiseksi seurantaraportin tekijät toteuttivat
lokakuussa 2010 palautekyselyn hankekuntien ja -koulujen hallintovirkamiehille
ja koordinaattoreille. Palautekyselyt toteutettiin sähköisen Webropol-lomakkeen
(Ks. liitteet 2-5) avulla ja kyselyllä kartoitettiin mm. kevään ja syksyn 2010 aikana
toteutettuja toimenpiteitä, laitehankintoja, eri toimintojen vaikutuksia kieltenopiskelun monipuolistumiseen sekä edellytyksiä toiminnan jatkuvuudelle valtionavustuksen päättymisen jälkeen.

Seurantaraportin rakenne
Raportin luvuissa 1 ja 2 taustoitetaan perusopetuksen kieltenopetuksen nykytilaa
ja nykyisen kehittämishankkeen lähtökohtia sekä luodaan lyhyt, tilastotietojen
tukema katsaus kielivalintojen kehitykseen. Luvussa 3 esitellään Perusopetuksen
vieraiden kielten opetuksen kehittämishankkeen tavoitteet ja toimintatavat.
Luvussa 4 esitellään opetuksen järjestäjien toimenpiteitä asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi sekä omia arvioita hankkeen tuloksista. Luvussa 5 esitetään
toimijoiden omia arvioita hankkeen toteutuksesta. Lukuun 6 on koottu esimerk10

kejä kehittämishankkeen yhteydessä esille tulleista hyvistä käytänteistä. Luvussa
7 esitellään kootusti tuloksia sekä seurantaraportin laatijoiden johtopäätöksiä
toiminnasta.

Seurannan toteuttajat
Tämä seurantaraportti sisältää Opetushallituksen Opetusalan koulutuskeskus
Educode Oy:ltä tilaaman arvioinnin opetuksen järjestäjien hanketoiminnasta.
Seurantaraportin laatimisesta ovat vastanneet FT Eeva Tuokko, professori
(emeritus) Sauli Takala ja FM Päivikki Koikkalainen: Sauli Takala on vastannut
pääasiallisesti lukujen 1-2 sisällöstä, Eeva Tuokko lukujen 3-7 sisällöistä, ja Päivikki
Koikkalainen on toiminut seurantatyöskentelyn koordinaattorina. Kaikki seurantaryhmän jäsenet ovat osallistuneet seurannan suunnitteluun, aineiston analysointiin sekä raporttitekstin kommentointiin. Opetushallituksen yhteyshenkilö on
ollut opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta, Kielitivoli-hankkeen koordinoinnista
Opetushallituksessa vastaava henkilö, joka on myös kirjoittanut luvun 8, raportin
pohdintaosuuden. Seurantaraporttia ovat sen eri vaiheissa kommentoineet myös
Opetushallituksen muut kieltenopetuksen asiantuntijat.
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1.

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen
kehittämishankkeen taustaa

Peruskoulun kielenopetuksen perusteet luotiin 1960-luvun lopulla ajankohtana,
joka poikkeaa monessa suhteessa nykytilanteesta. Pohjoismaat olivat tärkeä
kansainvälis-poliittinen viiteryhmä. Suomen YK-yhteistyötä korostava kansainvälinen aktiivisuus kanavoitui pitkälti pohjoismaisen yhteistyön kautta, joten ruotsin
osaaminen oli tarpeen. Saksa oli kaupankäynnin ja matkailun tärkeä kieli. Neuvostoliitto oli tärkeä kauppakumppani, mutta koska kaupankäyntiin liittyvät neuvottelut tapahtuivat keskitetysti kauppadelegaatioiden välillä, venäjän taitoa tarvittiin
vain rajoitetuissa tilanteissa. Englanti ei ollut vielä saavuttanut nykyistä asemaansa
globaalina kommunikaation, tieteen ja median kielenä. Lisäksi turismia oli paljon
nykyistä vähemmän eikä se suuntautunut yhtä etäisiin kohteisiin kuin nykyisin.
Peruskoulun syntyvaiheen jälkeen Suomen asema maailmassa on muuttunut
huomattavasti. Suurin muutos on liittyminen Euroopan unioniin. Euroopan
unionin tärkein yhteinen kommunikaatiokieli on englanti, ja englantia tarvitaan paljon laajemminkin: englannista on tullut globaalin kommunikaation kieli
kaupankäynnin, politiikan, tieteen, taiteen ja matkailun alueilla sekä nuorison
nettikommunikoinnin kieli. EU-maissa osataan jo varsin yleisesti englantia, mikä
lienee osasyynä siihen, että kiinnostus saksan kieltä kohtaan on vähentynyt. EU
on kuitenkin vahvistanut ranskan osaamisen merkitystä. Pohjoismaisen yhteistyön
merkitys on peruskoulun syntyvaiheiden jälkeen vähentynyt. Venäjän kauppa
on muuttunut valtiojohtoisesta toiminnasta monipuoliseksi yritystoiminnaksi,
jossa suoria neuvottelu- ja asiakaspalvelutilanteita on runsaasti. Venäjältä tulee
Suomeen myös kasvava turistien virta. Vielä joitakin vuosia sitten EU:ssa nähtiin
tärkeäksi, että EU-maiden kansalaiset osaisivat toistensa kieliä, mutta tämä tilanne
on muuttumassa Aasian ja Etelä-Amerikan maiden merkityksen noustessa.
Suomen kansainvälispoliittis-taloudellinen asema on muuttunut olennaisesti 50
vuodessa. On aika ottaa huomioon tämä muutos kansallisen kielitaitovarannon
ohjauksessa: englannin taitoa pidetään nykyisin kaikille tarpeellisena. Lisäksi
elinkeinoelämä korostaa varsinkin venäjän taidon tarvetta. Ruotsin, saksan ja
ranskan ohella myös kiinan, japanin, espanjan ja portugalin kielille nähdään
tarvetta. Verrattuna 1960-lukuun, jolloin kielitaitoa pidettiin ennen kaikkea sivistyneisyyden mittarina, nykyisin korostetaan kielitaidon hyötynäkökohtia. Viidessäkymmenessä vuodessa koulutuksen merkitys kilpailutekijänä on vahvistunut.
Peruskoulun syntyvaiheessa ajatus koko ikäluokan kielenopiskelusta arvelutti
monia ja kahden kielen kuuluminen kaikkien oppilaiden opinto-ohjelmaan vielä
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enemmän.2 Oppilaalle vieraita kieliä oli matematiikan ohella totuttu pitämään
vaativina ja vaikeina aineina oppikoulussa. Tästä ajattelumallista oli osoituksena
peruskoulun tasokurssijärjestelmän luominen ja melko runsas kielenopiskelusta
vapauttaminen.
Peruskoulun alkuvaiheessa 1970-luvulla varattiin mahdollisuus valtioneuvoston
luvalla opettaa englannin ja toisen kotimaisen kielen lisäksi ranskaa, saksaa tai
venäjää ala-asteella alkavana kielenä. Valtiovalta tuki kielenopiskelun monipuolistumista myös jatkossa alentamalla opetuksen aloittamisen minimioppilasmäärän
kahteentoista (12). Kun valintojen monipuolistuminen ei kuitenkaan edistynyt,
luotiin 1980-luvun lopulla mahdollisuus valita englanti A2-kielenä peruskoulun
viidennellä luokalla, jos A1-kieleksi oli valittu muu kieli kuin englanti.
Valtiovalta osoitti kansainvälisesti katsoen poikkeuksellisen suurta huomiota kielikoulutuksen ja kielikoulutusohjelmien suunnitteluun (ks. erityisesti Piri 20013).
Uranuurtavan kieliohjelmakomitean (1979) jälkeen perustettiin useita muitakin
merkittäviä työryhmiä ja toimikuntia4.
Kieliohjelmakomitea esitti, että kaikkien tulisi osata suomea/ruotsia ja englantia
eritasoisesti, saksan ja venäjän kieltä tulisi osata kumpaakin eritasoisesti 30 %
väestöstä ja ranskaa 15–20 %. Komitea ehdotti A-kielen lukijoiden tavoitemääriksi suomenkielisessä peruskoulussa seuraavat luvut: englanti 70 %, ruotsi 15 %,
ranska 23 %, saksa 57 % ja venäjä 57 %. Komitea teki myös ehdotuksen kuntien
velvoitteista tarjota eri laajuista kielivalikoimaa asukaslukuun suhteutettuna. Se
ehdotti myös läänikohtaista ja kuntakohtaista kielisuunnittelua. Valtioneuvosto
hyväksyikin kielenopetuksen yleissuunnitelman vuosille 1985–1991 ja vuosiksi
1991–1996 (Piri 2001, 194–198). Edellisessä esitettiin mm, että yläasteella vähintään 35 % oppilaista lukisi valinnaista kieltä ja että ranskan ja venäjän osuudet
kasvaisivat. Lukiossa puolestaan peruskoulun valinnaista kieltä ja lukion ensimmäiseltä luokalta aloitettua kieltä lukisi vähintään 95 % lukion ensimmäisen
luokan oppilaista. Jälkimmäisessä ohjelmassa, joka myös suosi kielenopetuksen
monipuolistamista, ei enää ollut prosentuaalisia tavoitteita. Vuonna 1997 esitettiin

2

3
4

Oppivelvollisuuslaki säädettiin vuonna 1920, mutta siirtymävaihetta koskevissa säädöksissä
lain toimeenpanoaikaa annettiin kapungeille 10 vuotta ja maaseutukunnille 16 vuotta (Kuikka, M.T. Suomalaisen koulutuksen vaiheet, Otava, 1992). Kansakoulussa ei ollut pakollista
vieraiden kielten opetusta. Sitä esitti v. 1945 asetettu kansakoulun opetussuunnitelmakomitea v. 1952 valmistuneessa mietinnössään ”... on paikallaan, että niille oppilaille, joilla
on edellytyksiä ja halua sellaiseen opiskeluun, jo kansakoulussa varataan tähän mahdollisuus, ainakin paikkakunnilla ja oloissa, joissa on edellytyksiä sanotun opetuksen järjestämiseen.” Myös suurin osa vanhemmista oli kyselyissä kannattanut kieltenopetusta ja selvästi
tärkeimpänä kielenä pidettiin toista kotimaista kieltä – 41%. (Takala, S. Kielisuunnittelun
kysymyksiä, Kasvatustieteiden tutlkimuslaitos. Selosteita ja tiedotteita 129/1979).
Piri, R.(2001) Suomen kieliohjelmapolitiikka. Kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.
Mm. Euroopan kansalliskielten ja kulttuurin toimikunnan mieitintö (1991:6), Kieltenopetuksen kehittämistoimikunnan mietintö (1992:16)
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myös kielenopetuksen ja koulutuksen kansainvälistymisen strategiaohjelma5, jota
oli tarkoitus arvioida v. 2001.
Strategiaohjelman perusteella käynnistettiin mm. Opetusministeriön ja Opetushallituksen tulossopimukseen perustuen vuonna 1996 KIMMOKE-hanke (Kieltenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke). Kuten ensimmäisessä yleissuunnitelmassa, strategiaohjelmassakin esitettiin konkreettisia määrällisiä tavoitteita:
tavoitteena oli, että vuonna 2000peruskoululaisista 50 % ja lukiolaisista 90 %
opiskelisi 2-3 (valinnaista) kieltä. Sittemmin tarkoista määrällisistä tavoitteista on
luovuttu.
Kieliohjelmapoliittisena tavoitteena on ollut peruskoulun tulon myötä virallisten
dokumenttien mukaan kieliohjelman monipuolisuus, ja kielenopiskelu olikin
huomattavan monipuolista 1980-luvun puoliväliin saakka. Monipuolisuus oli
peruskoulussa pääasiassa peruskoulun 8. luokalta alkavan valinnaisen kielen
(C-kieli) ansiota. Lisäksi lukiossa kaikkien opiskelijoiden tuli aloittaa uusi kieli
1980-luvun puoliväliin saakka.
Englanti saavutti lähes nykyisentasoisen valta-aseman A-kielenä jo 1970-luvulla.
Tämä merkitsee, että muiden kielten (saksa, ranska, venäjä) opiskelu on jäänyt
pitkälti vapaaehtoisuuden ja valinnaisuuden varaan (A2- ja B2-kielet). Niiden opiskelu on kuitenkin jatkuvasti vähentynyt. Vastaavanlainen muutos on tapahtunut
myös lukion kielenopiskelussa ja ylioppilastutkinnon lyhyen kielen kokeiden
kirjoittajamäärissä (ks. luku 2)
Kielten opiskelun kapeutumiseen on useita syitä. Yksi ilmeinen syy on säädösten
muuttuminen erityisesti lukion osalta. 1980-luvun puoliväliin asti kaikki lukiolaiset
opiskelivat lukiossa myös kolmatta kieltä, joka oli useimmiten saksa. Vuonna 1985
tapahtui kuitenkin lukion tuntijaossa ja opetussuunnitelman perusteissa muutos6,
joka tuli voimaan asteittain, ja jonka mukaan pitkän matematiikan valinneet
saattoivat jättää pois kolmannen kielen. Vuonna 1993 toinen vieras kieli siirtyi
kokonaan valinnaiseksi. Näiden päätösten jälkeen kielten opiskelu on tuntuvasti
vähentynyt. Vaikka asiasta ei ole tutkittua tietoa, A2-kielen alussa saamaa suosiota
toisaalta tuki valinnaisuuteen perustuvan laajemman kieltenopiskelumahdollisuuden kannustava vaikutus.7
5
6
7
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Suomi kansainvälistyy – kielten opetus vastaa haasteisiin. Opetusministeriö. Koulutus- ja
tiedepolitiikan osaston julkaisusarja 41, 1997.
VN:n päätös lukion tuntijaosta 8.2.1985)
Vanhempien, oppilaiden, työelämän, poliittisten puoluiden, järjestöjen jne näkemyksistä on
erilaisia selvityksiä, joissa on tietoa eri kielten koetusta merkityksestä. Myös EU on viime
aikoina ollut aktiivinen kielitaidon monipuolistamisen edistämisessä.Tässä yhteydessä ei ole
mahdollista niiden tarkempi eerittely. Yhteistä niille on englannin kielen tärkeyden korostuminen ja jossakin määrin myös huolestuminen sen ylivallasta. Englanti on kielitieteessä
nähty viime aikoina toisaalta kiinnostava lingua franca-kielenä ja toisaalta joissakin kriittisen
lingvistiikan piireissä sitä on pidetty hegemoniaan pyrkivänä kielenä, jopa ”tappajakielenä”,
joka nopeuttaa pienten kielten häviämistä. Olisi toivottavaa, että kielten osalta voimistettai-

Perusopetuksen kieliohjelmaa puolestaan muutettiin niin, että oppilas saattoi valita
kaksi pitkää kieltä (ns. A1- ja A2-kielet), mikäli opetuksen järjestäjä niitä tarjosi.
Samaan aikaan opetuksen järjestäjän velvoite tarjota valinnaisia kieliä poistui;
vuoteen 1994 asti valinnaisaineet oli nimetty asetuksessa. A2-kielen tarjonta ei
velvoittanut opetuksen järjestäjää. Vuoden 1998 perusopetuslain muutoksessa
opetuksen järjestäjän velvoitteita vähennettiin edelleen: yli 30 000 asukkaan
kunnilta poistui velvoite tarjota pitkänä kielenä englantia, ruotsia/suomea, saksaa,
ranskaa ja venäjää.
Velvoittavien säädösten vähentyessä koulutuksen järjestäjät eli kunnat näyttävät
toimineen hyvin eri tavoin. Ensimmäisenä vieraana kielenä eli ns. A1-kielenä
vain muutama kunta tarjoaa enää muuta kuin englantia. Vapaaehtoisen A2-kielen
opiskelu on loppunut kymmenissä kunnissa.
Kaikki nämä säädösmuutokset ovat olleet omiaan vähentämään muiden vieraiden
kielten kuin englannin opiskelua. Nykytilanteessa näyttää siltä, että ne ovat johtaneet eriarvoisuuteen maan eri osissa ja erityyppisissä kunnissa.
Edellä mainittiin kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke KIMMOKE,
1996–2001. Siihen osallistui yhteensä 275 oppilaitosta 39 kunnassa. Tavoitteena
oli opiskeltavien kielten monipuolistaminen ja kielen opettamisen ja oppimisen
tason kohottaminen.
Kunkin oppilaitoksen tuli valita oma kehittämisteemansa. Niistä muodostettiin
kuusi valtakunnallista aiheverkkoa. Kullakin verkolla oli koordinaattorikunta,
joka vastasi verkon toiminnan edistämisestä. Valtakunnallista rahoitusta oli käytettävissä 18 300 000 markkaa. Niillä järjestettiin mm. erilaista koulutusta ja yhteistapaamisia. Kuntien tuli laatia toiminnasta raportteja. Tutkijana toiminut Tarja
Nyman laati yhteenvetoraportin v. 1999 (OPH, Moniste 28). Vuonna 2001 ilmestyi
sitä täydentänyt Opetushallituksen oma loppuraportti8.
Tilastojen tarkastelu osoittaa, että KIMMOKE-hankkeella ei ollut pitkäkestoista
vaikutusta kieltenopiskelun monipuolistamiseen. Syitä voi olla useita, mutta niitä
ei ole helppo eritellä. Ehkä yhtenä syynä voi olla hankkeen ”avoimuus”: kunnat
saivat itse määritellä kehittämisteemansa, mikä ehkä ei optimaalisella tavalla
tukenut hankkeen päätavoitetta. Tavoitteiden rajaaminen ja toiminnan voimakkaampi keskitetty ohjanta olisivat mahdollisesti olleet hyödyksi. Myös käytettävissä ollut rahoitus oli niukkaa: kuntakohtaista valtionavustusta ei jaettu lainkaan
eikä hankkeeseen liittynyt oppilaille ja vanhemmille suunnattua tiedotuskampanjaa.

8

siin tutkimusta kielipolitiikan, kielikoulutuspoliitikan ja opetussuunnitelmien muutoksista,
jotta niiden käsittelylle ja kehittämiselle saataisiin vankempi tiedollinen pohja. Tiettävästi
maassamme ei ole kielipolitiikkaan erikoistuneita dosentuureja professuureista puhumattakaan.
Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996-2001 KIMMOKE. Loppuraportti.
Opetushallitus 2001.

15

KIMMOKE-hankkeella oli sen kestäessä myönteinen vaikutus kielivalintojen
lisääntymiseen, erityisesti A2-kielessä. Kielivalintojen määrällisessä kehittämisessä
ei kuitenkaan päästy siihen tavoitteeseen, että A2-kieltä olisi tarjottu kaikissa
kunnissa eikä siihen, että valinnaiskieltä olisi opiskellut 90 % opiskelijoista ja että
merkittäviä sukupuolten välisiä eroja ei olisi ollut. Ilmeisesti kuntien heikentynyt
taloudellinen tilanne alkoi kuitenkin nopeasti vaikuttaa kielivalintojen vähentymiseen samalla kun yhä useampi opiskelija tyytyi valitsemaan vain englannin
opintoja toisen kotimaisen kielen opintojen lisäksi.
KIMMOKE-hankkeen jälkeen kieltenopetuksen kehittämishanke 2002–2004 jatkoi
opetuksen monipuolistamista ja kehittämistä. Hankkeessa oli mukana 72 kuntaa,
4 normaalikoulua ja 3 kielikoulua, jotka kuuden aluekoordinaattorin johdolla
toimivat kehittämisverkostoissa. Kullekin verkostolle Opetushallitus antoi 4 200
euroa alueellisten koulutusten järjestämiseksi. Kaikki kunnat eivät saavuttaneet
tavoitetta lisääntyneistä kieliryhmistä, mutta silloisessa taloudellisessa tilanteessa
ne pitivät hyvänä, että kuntien kieliohjelma pysyi ennallaan useimmissa kunnissa.
Hankkeen ansiona opettajat kokivat koulutustilaisuudet, joiden teemoina olivat
opetussuunnitelmatyö, kielisalkku, kielten taitotasojen käyttö sekä kielten oppimistulosten arviointi yleensäkin. (Opetushallituksen moniste 10/2004).
Kun kielivalintojen seuranta osoitti, että 2000-luvulla kielivalinnat pikemminkin
supistuivat kuin laajenivat, asiaan palattiin uudelleen valtiovallan toimesta. Matti
Vanhasen II hallituksen ohjelma sekä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 2007–2012 ja myös Euroopan unionin v. 2008 hyväksymä
komission (yksilöiden) monikielisyyttä tukeva tiedonanto toimivat virikkeenä v.
2009 käynnistyneelle perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämistyölle, joka on osa laajempaa peruskoulun opetuksen laadun parantamiseen
tähtäävää POP-ohjelmaa.
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2.

Kielten opiskelu

2.1

Vieraiden kielten opiskelussa tapahtuneita muutoksia

Seuraavassa luodaan katsaus peruskoulun kielivalintojen muutoksiin valinnaisten
A2-kielen ja B2-kielen osalta ja lisäksi esitetään tilastoa ylioppilastutkinnon
ylimääräiseen (valinnaiseen) kielikokeeseen osallistuneista kokelaista.
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KUVIO 1. A2-kieltä opiskelleet 5-luokkalaisista (%), (Kielten opiskelun yksipuolistuminen peruskouluissa ja lukioissa.
Opetushallituksen julkaisematon muistio. 2010.)

Vuonna 1994, kun A2-kielen valinta tuli mahdolliseksi koko maassa, sen valinneiden osuus oli 16,9 % nousten huippuvuonna 1997 40 %:iin. Saksa oli aluksi
selvästi valituin kieli, mutta sen osuus on jatkuvasti pienentynyt. Ruotsin kielen
valinta nousi tasaisesti jonkin verran ja ohitti saksan 2000-luvun puolivälissä (n. 8
% oppilaista). Ranskan ja venäjän osuudet ovat olleet tasaisen vähäisiä koko ajan.
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KUVIO 2. Saksan, ranskan ja venäjän A1- ja A2-kielen aloittaneet ja keskeyttäneet, 5lk ja yläkoulu (Kielten opiskelun
yksipuolistuminen peruskouluissa ja lukioissa. Opetushallituksen julkaisematon muistio. 2010.)

Vertailemalla ajankohtia 1997/2001 ja 2004/2008 voi saada kuvaa A1- ja A2-kielen
opiskelun aloittaneista ja opiskelun keskeyttämisestä. Kuvio osoittaa, että saksan
osalta sitä A1-ja A2- kielenä viidennellä luokalla opiskelleiden määrä on vähentynyt puoleen vuodesta 1997 vuoteen 2004 (23,4 % - 11,4 %). Käy myös ilmi, että
alakoulussa saksaa opiskelleista on huomattava määrä keskeyttänyt opiskelunsa
yläasteella (44 % -34 %). Ranskaa ja venäjää opiskeltiin tuntuvasti vähemmän
A1-A2-kielenä. Keskeyttäminen on saksaan verrattuna puolestaan ollut selvästi
vähäisempää. Olisi kiinnostavaa ja hyödyllistä selvittää keskeyttämisen syitä ja
sitä, mistä kielten erot keskeyttämisissä (opiskeluun sitoutumisessa) johtuvat.

B2-kieliä opiskelleet 8.-9.-luokkalaisista (%)
30,0
25,0

20,0
ranska

15,0

saksa
10,0

venäjä

latina
5,0
0,0

1994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009

KUVIO 3. B2-kieliä opiskelleet (%) 8.-9.-luokkalaisista, 1994–2009 (Kielten opiskelun yksipuolistuminen peruskouluissa ja lukioissa. Opetushallituksen julkaisematon muistio. 2010.)

Kuviosta on todettavissa muutamia trendejä. B-kielten valinnat ovat 2000-luvulla
tuntuvasti alhaisemmat kuin 1990-luvulla. Huippuvuonna 1997 noin 40 % opis18

keli B2-kieltä. Vuonna 2009 osuus oli kolmannes tästä. Saksa on koko 15 vuoden
tarkastelujakson aikana ollut eniten valittu B2-kieli, mutta sen valta-asema on
kadonnut, kun ranskan lukijoiden osuus on noussut lähes saksan tasolle. Ranskan
valinnassa on tapahtunut saksaan verrattuna paljon vähäisempi pudotus. Venäjän
ja latinan valinneiden osuudet ovat pysyneet hyvin alhaisina.
Suurin muutos eri kielten suosiossa useiden vuosikymmenien aikajanalla on
saksan opiskelun väheneminen. Saksa hävisi pitkänä kielenä englannille jo 1950ja 1960- lukujen taitteessa, mutta siitä tuli sen jälkeen kaikkein suosituin lyhyt
kieli erityisesti lukiossa ja myöhemmin peruskoulun valinnaisena B2-kielenä.
Alkuun saksa oli myös suosituin A2-kieli. Eräs selittävä tekijä saksan opiskelun
vähenemiseen Suomen kansainvälisen aseman muutosten ohella saattaa olla se,
että nykyisten peruskoululaisten vanhemmat eivät välttämättä ole itse opiskelleet
saksaa. On näet todennäköistä, että kynnys valita lapselle kieli, jota vanhemmat
osaavat itse, on alempi kuin sellaisen kielen valinta, jota ei kotona kukaan osaa.

KUVIO 4. Ylioppilastutkinnon lyhyen saksan, ranskan ja venäjän kokeeseen ilmoittautuneet 1984–2009
(Kielten opiskelun yksipuolistuminen peruskouluissa ja lukioissa. Opetushallituksen julkaisematon muistio. 2010.)

Pitkän saksan kirjoittajia oli enimmillään yli 7000 1970-luvun alkupuolella ja
ylimääräisen saksan kirjoittajia enimmillään vähän yli 16000 1980-luvun alkupuolella. Kuvio 4 osoittaa, että saksan asema heikkeni sen jälkeen tuntuvasti.
Ranskan ja venäjän osalta muutos oli samana ajankohtana paljon vähäisempää.9
Näiden huippuajankohtien jälkeen on tapahtunut yleistä tuntuvaa vähentymistä,
vaikka 1990-luvun jälkimmäisellä puoliskolla sekä saksan että ranskan kirjoittaneiden määrä kasvoi kääntyen sen jälkeen alenevaan suuntaan. Venäjän osuus on
ollut alhainen eikä siinä ole tapahtunut tuntuvia muutoksia.

9

Euroopan kansalliskielten ja kulttuurien toimikunnan mietimtö. KM 1991:6, 161-162.
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Lukion oppimäärän suorittaneet
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KUVIO 5. Lukion oppimäärän suorittaneet opiskelemiensa kielten määrän mukaan (Kielten opiskelun yksipuolistuminen
peruskouluissa ja lukioissa. Opetushallituksen julkaisematon muistio. 2010.)

Valinnaisten kielten opiskelun vähentyminen näkyy kuviossa 5, jossa kuvataan
lukion oppimäärien suorittaneiden lukemien kieltä määrää. Kahta kieltä opiskelleiden määrä on lisääntynyt tuntuvasti, kolmea kieltä opiskelleiden määrä
puolestaan selvästi vähentynyt. Laajempaa kieliohjelmaa toteuttaneiden määrä on
pysynyt melko samansuuruisena. Vertailun vuoksi todettakoon, että vuonna 1984
vähintään kolmea kieltä opiskelivat vielä kaikki lukiolaiset (100 %). Tätä kehitystä
tarkastellaan alempana osana aikuiskoulutustutkimuksen kielitaitoselvitystä.

2.2 Aikuisväestön kielitaito
Vuodesta 1995 lähtien Tilastokeskus on selvittänyt taitotasoasteikkoa käyttäen
18–64-vuotiaiden (aktiivisen väestön) suomalaisten itsearvioimaa kielitaitoa. Taitotasoluokitus oli neliluokkainen ja vertailtavuuden kannalta on edullista, että luokitus
– toisin kuin Eurobarometrissä - on linjassa Eurooppalaisen kielten viitekehyksen
kanssa:10
 Ymmärtää vain muutamia sanoja ja fraaseja. (osaa vain vähän kieltä)
 Ymmärtää ja osaa käyttää tavallisimpia arkipäivän ilmaisuja. Käyttää kieltä
tutuissa ja yksinkertaisissa tilanteissa. (perustason kielenkäyttäjä)
 Ymmärtää oleellisen selkeästä kielestä ja pystyy tuottamaan yksinkertaista
tekstiä. Pystyy kuvailemaan kokemuksiaan ja tapahtumia. (itsenäinen kielenkäyttäjä)
10 Eurooppalainen viitekehys: kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys. 2003. Porvoo: WSOY
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 Ymmärtää vaativaa tekstiä ja käyttää kieltä sujuvasti. Hallitsee kielen melkein
täydellisesti. (taitava kielenkäyttäjä)
Tilastokeskuksen tiedotteen11 mukaan vuonna 2006 noin 85 % 18–64-vuotiaista
suomalaisista ilmoitti osaavansa vähintään yhtä vierasta kieltä (tiedot sisältävät
myös toisen kotimaisen kielen). Vieraiden kielten osaajien määrä oli noussut
vuosituhannen alusta seitsemän prosenttiyksikköä ja vuodesta 1995 yhteensä
noin 13 prosenttiyksikköä. Naiset osasivat kieliä useammin kuin miehet, mutta tällä
tasolla olevien kielitaitoisten osuuden kasvu oli ollut molemmilla sukupuolilla likimain
yhtä nopeaa vuodesta 1995 vuoteen 2006. Kuvio 6 havainnollistaa tilannetta vuosina
1995, 2000 ja 2006.
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KUVIO 6. Vieraiden kielten osaaminen vuosina 1995, 2000 ja 2006 (18–64-vuotias väestö). Tilastokeskus
3.6.2008.

Tilastojen mukaan nuoret osasivat vieraita kieliä selvästi useammin kuin iäkkäämmät.
Lähes kaikki (98 %) alle 35-vuotiaat ilmoittivat osaavansa vähintään yhtä vierasta
kieltä. Vieraita kieliä osaavien osuus oli 35–44-vuotiaiden12 keskuudessa 94 %,
45–54-vuotiailla 80 % ja yli 54-vuotiailla 63 %. Odotettu tulos oli, että keskimääräistä useammin vieraita kieliä osasivat pitkän pohjakoulutuksen saaneet, kaupunkimaisissa kunnissa asuvat sekä opiskelijat ja toimihenkilöt.
Tilastot osoittavat myös, että noin seitsemän kymmenestä (71 %) 18–64-vuotiaasta suomalaisesta ilmoitti vuonna 2006 osaavansa useampaa kuin yhtä vierasta
kieltä.13 Kahta vierasta kieltä osaavia oli noin joka kolmas (33 %) ja kolmea vierasta
kieltä taitavia joka neljäs suomalainen (25 %). Vähintään neljää vierasta kieltä ilmoitti
osaavansa joka kuudes (17 %) 18–64-vuotias.
11 Aikuiskoulutustutkimus 2006 (3.6.2008)
12 Peruskoulussa kahta oppilaalle vierasta kieltä opiskelleet olivat vuonna 2005 arviolta keskimäärin jonkin verran yli 40 vuotiaita.
13 EU:n 1+2 malli (äidinkielen lisäksi osataan vähintään kahta vierasta kieltä) ei siis ole toteutunut, kun tilastoissa ovat mukana aktiivisen väestön vanhimmat ikäluokat. (White Paper on
Training, KOM 95, marraskuu, 1995, neljäs yleistavoite).
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Eniten osattu kahden kielen yhdistelmä oli odotetusti englanti ja ruotsi. Näitä molempia
kieliä ilmoitti osaavansa kolme viidestä (62 %) 18–64-vuotiaasta. Määränä tämä tarkoittaa
yli kahta miljoonaa suomalaista. Seuraavaksi yleisimmät kahden osatun kielen yhdistelmät olivat englanti ja saksa sekä saksa ja ruotsi. Joka kolmas (33 %) 18–64vuotias ilmoitti osaavansa englantia ja saksaa tai ruotsia (”svenska”).
Kuvio 6 osoittaa, että yleisimmin vieraista kielistä osattiin odotetusti englantia (82 %)
ja ruotsia (noin 66 %), ja saksan osaajia oli 33 %. Ranskaa vieraana kielenä osasi 11 %,
venäjää ja espanjaa kumpaakin noin 6 %. Kuvio osoittaa myös, että vieraiden kielten
osaaminen on lisääntynyt odotetusti erityisesti englannin kielessä. Ajankohtaisen
kielikoulutuspoliittisen keskustelun kannalta voidaan todeta, että myös ruotsin
kieltä (”svenska”) ainakin jossakin määrin osaavien määrä oli tällä 10 vuoden ajanjaksolla lisääntynyt kymmenen prosenttiyksikköä. Muiden kielten osalta osaamisen
kasvu on ollut selvästi vähäisempää.
Englannin vahvaa asemaa maassamme osoittaa se, että sitä osattiin eniten ja
parhaiten. Edellä kuvatun taitotasoluokituksen perusteella taitavia englannin
kielenkäyttäjiä oli omasta mielestään noin joka viides (n. 20 %) 18–64-vuotias
suomalainen. Itsenäisesti englantia ilmoitti osaavansa joka kolmas (33 %). Jossakin
määrin ehkä odottamaton tulos oli, että Tilastokeskuksen mukaan miehet ja naiset
arvioivat itsensä taitaviksi kielenkäyttäjiksi englannin kielen osalta yhtä usein, mutta
itsenäisiä kielenkäyttäjiä oli sitä vastoin naisten keskuudessa enemmän kuin miesten
keskuudessa. Sen sijaan henkilön pohjakoulutus ja ikä vaikuttivat paitsi englannin
kielen osaamisen yleisyyteen niin myös osaamisen tasoon. Pitkän pohjakoulutuksen saaneet sekä nuoret 18–34-vuotiaat arvioivat englannin kielen osaamistasonsa
korkeammaksi kuin lyhyemmän pohjakoulutuksen omaavat ja 35 vuotta täyttäneet.
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KUVIO 7. Englannin kielen osaaminen eri kielitaitotasoilla iän mukaan vuonna 2006 (18–64-vuotias väestö) (Tilastokeskus 3.6.2008)

Tilanne on hyvin erilainen kun tarkastellaan ruotsin (”svenska”) osaamistasoa:
Tilastokeskuksen selvityksen mukaan (3.6.2008) itseään taitavana kielenkäyttäjänä
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piti vain neljä prosenttia 18–64-vuotiaista suomenkielisistä eikä määrä vaihdellut
iän mukaan. Noin joka neljäs piti itseään sekä itsenäisenä (25 %) että perustason
kielenkäyttäjänä (25 %). Ikä oli yhteydessä itsearvioituun ruotsin kielen taitoon:
n. 40 % alle 25-vuotiaista arvioi ruotsin taitonsa olevan itsenäisen kielenkäyttäjän
tasolla, 25–54-vuotiaista noin joka 25 %, mutta 55 vuotta täyttäneillä osuus oli enää
17 %. Vastaavasti perustason kielenkäyttäjien osuudet vähenivät 18–24-vuotiaiden
34 prosentista yli 54-vuotiaiden 17 prosenttiin. Tilastokeskuksen mukaan naiset arvioivat ruotsin kielen taitonsa paremmaksi kuin miehet: 34 % arvioi osaavansa ruotsia
vähintään itsenäisen kielenkäyttäjän tasolla, miehistä vain 21 %. Pohjakoulutus
heijastui myös ruotsin kielen osaamiseen. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneista 7
% prosenttia arvioi olevansa taitava ruotsin kielen käyttäjä ja lähes puolet ilmoitti käyttävänsä ruotsia vähintään itsenäisesti. Osuudet olivat selvästi suurempia kuin keskiasteen ja perusasteen tutkinnon suorittaneiden keskuudessa.
Tilastokeskus raportoi, että muiden vieraiden kielten (saksan, ranskan, venäjän)
osaaminen keskittyi pitkälti korkeintaan perustason kielenkäyttöön.
Tilastokeskuksen aikuiskoulutustutkimukseen sisältyvä kielitaitokartoitus tuo erittäin
arvokkaan panoksen kielikoulutusta koskevaan tietopohjaan. Vaikka se perustuu
itsearviointiin, se antaa erittäin hyvän perustan kielitaidon tason seurantaan, joka
kattaa kokonaista puoli vuosisataa.
Tiedossa olevien perusopetuksen ja lukion kielten opiskeluosuuksien pohjalta
voidaan ennakoida, että aikuisväestön (18 – 64-vuotiaat) arvioituun kielitaitoon tulee
lähivuosina muutoksia. Englantia osaavien suhteellinen määrä ja osaamisen taso
nousee entisestään, ruotsia osaavien määrä kasvaa, mutta taso laskee ja saksaa osaavien määrä laskee. Espanjaa osaavien määrä kasvaa.
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3.

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen
kehittämishankkeen tavoitteet ja toimintatavat

Tässä raportissa kuvataan toimintaa ja tuloksia niissä kunnissa ja kouluissa, jotka
saivat Opetushallitukselta valtionavustusta kielten opetuksen monipuolistamiseen
keväällä 2009.
Perusopetuksen kieltenopetuksen kehittämistavoitteena on, että nykyistä useammalla
oppilaalla on jatkossa mahdollisuus opiskella englannin lisäksi myös muita vieraita
kieliä mahdollisuuksien mukaan jo perusopetuksen alaluokilla.
Tavoitteeseen pyritään
-

tukemalla opetuksen järjestäjiä kieliohjelman monipuolistamisessa ja
tarjoamalla mahdollisuuksia kieltenopetuksen laadun parantamiseen.

Tavoitteen saavuttamista arvioidaan tässä seurantatutkimuksessa
-

-

-

esittelemällä toiminta- ja valtionavustuksien käyttösuunnitelmissa, jotka
hankkeessa mukana olleet kunnat ja yksityiskoulut ovat toimittaneet
Opetushallitukselle keväällä 2009, nimettyjä tavoitteita ja niihin pääsemiseksi
ehdotettuja ratkaisuja,
raportoimalla väliraporteissa, jotka on toimitettu Opetushallitukseen
vuodenvaihteessa 2009–10, esitettyjä em. tavoitteiden täsmennyksiä sekä
niissä kuvattuja toiminnan tuloksia, sekä
täydentämällä jo saatuja tietoja koordinaattoreille ja kuntien ja oppilaitosten
hallinnollisille yhteyshenkilöille syksyllä 2010 suunnattujen kyselyjen
vastausten pohjalta.

Seurannan avulla haetaan vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
1) Millaisia toimenpiteitä kunnat/koulut ovat toteuttaneet muiden vieraiden kielten
kuin englannin valintojen lisäämiseksi?
2) Millaisin toimenpitein kieltenopetuksen laatua on pyritty parantamaan?
3) Millaista tietoa löytyy valintojen lisääntymisestä (vähenemisestä) tai muuta
näyttöä kiinnostuksen kasvusta (vähenemisestä)?
4) Mitä kunnissa ja kouluissa tehdään eri tavoin kuin ennen?
5) Käykö ilmi toimintaa edistäviä tai vaikeuttavia tekijöitä? Millaisia?
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3.1

Hanketoimijat

Kuten esipuheessa mainittiin, valtion erityisrahoitusta perusopetuksen kieltenopetuksen kehittämistoimintaa varten sai hankerahoituksen ensimmäisessä vaiheessa
48 kuntaa ja 5 yksityiskoulua. Kuntien osalta kehittämistyön oli tarkoitus olla
koko kunnan, ei yksittäisen koulun hanke.

KUVIO 9. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisrahoitusta saaneet kunnat14 vuonna 2010.
(Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot. Käsikirja 28, Tilastokeskus; Opetushallitus)

14 LISÄKSI MUKANA OVAT SEURAAVAT YKSITYISET KOULUT, KIELIKOULUT JA HARJOITTELUKOULUT: Aurinkorannikon suomalainen koulu; Avokas ry Rauman Freinet-koulu;
Espoon kristillinen koulu; Helsingin ranskalais-suomalainen koulu; Helsingin Rudolf Steiner
-koulu; Helsingin saksalainen koulu; Helsingin Suomalainen yhteiskoulu; Helsingin normaalilyseo; Hämeenlinnan normaalikoulu; Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu; Joensuun normaalikoulu; Jyväskylän normaalikoulu; Jyväskylän seudun steinerkoulu; Kajaanin
normaalikoulu; Kulosaaren yhteiskoulu; Lapin yliopiston normaalikoulu; Lappeenrannan
seudun steinerkoulu; Moskovan suomalainen peruskoulu; Oulun normaalikoulu; Rauman
normaalikoulu; Pietarin suomalainen peruskoulu; Savonlinnan normaalikoulu; Suomalaisvenäläinen koulu; Suomen kristillinen yhteiskoulu; Tampereen normaalikoulu; Tarton
suomalainen koulu; Turun normaalikoulu;Vasa övningsskola; Viikin normaalikoulu
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Sekä kunnissa että kouluissa tuli olla hankkeelle paikallinen koordinaattori sekä
hallinnon vastuuhenkilö. Koordinaattoritapaamisissa, joita järjestettiin kaksi kertaa
vuodessa, korostettiin, että opetuksen järjestäjän / hallinnon tuli sitoutua hankkeeseen ja että koordinaattorin tuli myös saada työlleen tukea: siitä, mitä tämä
tarkoitti, tuli keskustella. Toimijoiksi suositeltiin myös työparia ja ohjausryhmää.
Ensimmäisen vaiheen kehittämistoimintaan osallistui myös yhdeksän harjoittelukouluja, joiden tuli antaa pedagogista tukea erityisesti omilla lähialueillaan sekä
kolme kielikoulua: Suomalais-venäläinen koulu, Helsingin ranskalais-suomalainen koulu ja Helsingin saksalainen koulu. Näiden tuli antaa kielikohtaista tukea
ja verkostoitumisapua.

3.2

Opetushallituksen hankkeelle suuntaama tuki

Valtionavustukset perusopetuksen järjestäjille
Opetushallitus jakoi vuonna 2009 kolme miljoonaa euroa valtionavustuksena
niille perusopetuksen järjestäjille, jotka halusivat kehittää keinoja lisätä myös
muiden vieraiden kielten kuin englannin opiskelua. Lisäksi toimintaan osallistuivat opetusministeriön rahoituksella aiemmin mainitut yliopistojen harjoittelukoulut ja kielikoulut.
Valtionavustuspäätöstä tehtäessä kiinnitettiin huomiota seuraaviin hakemusten
kohtiin:
 miten hyvin paikallisen kieliohjelman monipuolistamistavoitteet ja -toimet oli
suunniteltu ja perusteltu,
 miten hakemuksessa kuvattu toiminta edisti vieraiden kielten opetuksen kehittämistä ja vastasi toiminnalle asetettuja tavoitteita ja painopisteitä,
 miten laadukas vakiinnuttamissuunnitelma oli ja
 miten kattavaa suunniteltu toiminta oli alueellisesti ja paikallisesti.
Rahoituksen käytöstä oli annettu seuraavat ohjeet:
Avustusta ei saa käyttää
 normaalista opetuksesta koituviin menoihin kuten opettajan palkkaan tai oppikirjoihin
 kerhotoiminnan rahoittamiseen.
Avustusta saa käyttää
 toiminnasta koituviin täydennyskoulutus-, tiedotus-, matka-, majoitus- ja sijaiskulujen maksamiseen sekä materiaalien ja välineiden hankintaan
 koordinaattorin palkkaukseen 50 % (toinen 50 % on kunnan korvattava)
Valtakunnallinen täydennyskoulutus ja verkostoitumisen tukeminen
Kehittämistoimintaan osallistuneiden kuntien ja koulujen opettajille räätälöitiin mittava, vuoden kestävä täydennyskoulutusohjelma, jonka toteutti Turun
yliopiston täydennyskoulutuskeskus (ks. liite 6). Koulutettavien määrä kiintiöitiin
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kunnan koon mukaan (enintään 22 opettajaa / kunta). Koulutukseen olivat oikeutettuja kaikki kunnan kielten opettajat, eivät vain hankkeeseen osallistuvat. Etusija
oli peruskouluissa toimivilla saksan, ranskan, venäjän ja muiden vähän opiskeltujen kielten opettajilla. Opinnot suoritettiin monimuoto-opiskeluna tietoverkkoja
hyödyntäen. Kontaktiopetus (4 x 2 pv) järjestettiin samanaikaisesti kolmella paikkakunnalla (Helsinki, Kuopio, Oulu). Etäopiskelu oli verkko-opiskelua, jota tuettiin verkkomateriaalilla, ohjauksella ja palautteenannolla. Koulutuksen käyttöön
luotiin Moodle-oppimisalusta, jonka lisäksi hyödynnettiin sosiaaliseen mediaan
perustuvaa Ning-yhteisötyökalua (http://kieltenopetverkossa.ning.com/).
Täydennyskoulutuksen lisäksi Opetushallitus järjesti koordinaattoreille neljä
tapaamista, joihin nämä oli velvoitettu osallistumaan. Heille oli myös perustettu
Ning-verkostoon oma keskusteluryhmä.

Valtakunnallinen medianäkyvyys ja kiinnostuksen herättäminen kieltenopiskeluun
Oppilaiden ja vanhempien innostamiseksi uusiin kielivalintoihin Opetushallitus
avasi internetissä www.kielitivoli.fi -sivuston. Siellä tarjotaan käyttäjille pelejä,
joiden avulla voi kehittää omaa sanavarastoaan vieraissa kielissä ja samalla
mahdollistetaan myös kevyt kilpailu kavereiden kanssa. Sivusto tarjoaa myös
faktatietoa kielistä ja niiden opiskelusta sekä kiinnostavia knoppeja vieraista
kielistä ja maista.
Kuudennen luokan syksyllä 2010 aloittaneille koululaisille järjestettiin 15.11.2010
päättynyt kaksivaiheinen Kieli-Talent-kilpailu. Oppilaiden tehtävänä oli ideoida
vähintään kahden oppilaan ryhmissä esitys, joka liittyi jollakin tavalla joko Kielitivoli -hankkeen kieliin tai maihin, joissa näitä kieliä puhutaan. Esitystapa oli
vapaa ja esityksen kesto enintään 3 minuuttia. Koulun oma raati valitsi esityksistä voittajan ja Opetushallituksen raati valitsi kilpailijat, jotka kohtasivat toisensa
koulujen välisessä finaalissa Habbo Hotelissa 15.11.2010.
Opetushallitus osti myös medianäkyvyyttä mm. Habbo Hotelista, IRC -galleriasta,
Aku Ankasta, Ilta-Sanomista sekä Tempus- ja Opettaja-lehdistä (ks. liite 7).
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4.

Hankkeen tavoitteisiin perustuva kehittämistyö
kunnissa ja kouluissa

Opetushallitus edellytti kunnilta ja yksityisiltä oppilaitoksilta, jotka olivat hakeneet valtionavustusta perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämiseen
vuosille 2009 – 2010 ja joille oli myönnetty hankeavustusta huhtikuussa 2009,
valmiiksi strukturoidun toiminta- ja valtionavustuksen käyttösuunnitelman laatimista. Siinä tuli nimetä kehittämistoiminnan tavoitteet sekä niille asetetut määrälliset (esim. tavoiteltu ryhmäkoko, opetusryhmien ja oppilaiden lukumäärä) tavoitteet. Vuosien 2009–10 vaihteessa Opetushallitukseen tuli toimittaa väliraportti
toiminnan tuloksista. Siinä tuli määritellä mm. hankkeen tavoitteet sekä niiden
toteutumisen aste ja toteuttamistapa. Väliraportissa tuli myös selvittää työnjakoa
ja aikataulua sekä hankkeeseen siihen mennessä käytetty rahoitus (koottu väliraporttien tietojen perusteella liitteeseen 8).
Useat hanketoimijat hakivat ja saivat hankeavustusta toiselle rahoituskaudelle.
Tämä raportti kattaa kuitenkin vain ensimmäisen rahoituskauden 2009 -2010
toiminnot.
Koska oli oletettavaa, että kehittämishankkeen vaikutus esimerkiksi kielivalintoihin ei olisi arvioitavissa runsaan puolen vuoden hanketoiminnan jälkeen
vuosien 2009 – 2010 vaihteessa, katsottiin tarpeelliseksi toimittaa hankekuntien
ja -koulujen hallintovirkamiehille ja koordinaattoreille palautekyselyt (ks. liitteet
2-5), joista kävisi ilmi kevään 2010 aikana toteutetut toimenpiteet sekä alkusyksyllä 2010 alulle pantu konkreettinen opetus, hankittujen laitteistojen käyttö sekä
eri toimintojen tuottamat positiiviset ja mahdolliset negatiiviset tulokset.
Seurantaraportin laatijoiden ja Opetushallituksen kieltenopetuksen asiantuntijoiden yhdessä laatimat palautekyselyt toimitettiin lokakuun 2010 alussa erikseen kuntien ja yksityisten perusopetuksen järjestäjien hankekoordinaattoreille
sekä kuntien sivistystoimen ja yksityisten oppilaitosten johdolle Opetushallituksesta saatujen yhteystietojen perusteella. Koordinaattoreita pyydettiin tarvittaessa
neuvottelemaan ohjausryhmän jäsenten / kollegoiden kanssa. Kyselyvastaukset
pyydettiin toimittamaan sähköisen Webropol-lomakkeen kautta seurantatyöryhmälle 18.10.2010 mennessä.
Vastauksia saatiin seuraavasti:
 kuntien hallinnolliset yhteyshenkilöt
 yksityiset perusopetuksen järjestäjät/
hallinnolliset yhteyshenkilöt
 kuntien hankekoordinaattorit
 yksityiset perusopetuksen järjestäjät/
hankekoordinaattorit
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36/48 75 %
4/5
80 %
46/48 96 %
5/5
100 %

Jokainen vastaaja ei vastannut jokaiseen kysymykseen. Joskus vastaukseksi on
merkitty pelkästään viiva tms.
Tässä raportissa on tavoitteita, toimintaa ja tuloksia kuvattaessa käytetty alkuperäisen toimintasuunnitelman tietojen sijasta pääasiassa väliraportin tietoja,
koska tavoitteet näyttivät selvästi täsmentyneen erityisesti sanamuotojen suhteen,
mutta eivät kuitenkaan poikenneet toimintasuunnitelmasta niin oleellisesti, että
niitä olisi ollut tarpeen kommentoida. Niissä tapauksissa, joissa palautekysely on
antanut uudempaa tietoa kuin väliraportti, jälkimmäinen on korvattu tai sitä on
täydennetty edellisellä.
Kehittämishankkeen avulla pyrittiin löytämään sellaisia kielivalikoiman monipuolistamiseen liittyviä ehdotuksia ja ratkaisuja kuntien ja koulujen kieliohjelmaan,
joiden toteuttamista voidaan jatkaa senkin jälkeen, kun valtion erityisavustus
päättyy. Tärkeänä monipuolistamistavoitteena pidettiin sitä, että muita(kin) kieliä
kuin englantia valittaisiin ala-asteella alkaviksi A1- ja A2-kieliksi ja että aloitettujen kielten opiskelua (A2- ja B2) ei keskeytettäisi nivelvaiheissa eli siirryttäessä
alakoulusta yläkouluun ja yläkoulusta toisen asteen oppilaitoksiin.
Hankkeen painopistealueiksi valikoituivat toimintasuunnitelmien perusteella
seuraavat tavoitteet:
 Kiinnostuksen herättäminen kielten opiskelua kohtaan
 Muun kuin englannin valitseminen A1-kieleksi
 A2-kielen opiskelun aloittaminen ja sen jatkaminen
 B2-kielen opiskelun aloittaminen ja sen jatkaminen
 Kielivalintojen jatkumo toisen asteen koulutukseen
 Ryhmäkoon alentaminen keinona monipuolistaa kielivalikoimaa
 Etäopetuksen aloittaminen / tukeminen keinona kieliryhmien perustamiseen
 Opetuksen laadun parantaminen
 Verkostoituminen
Edellisten lisäksi tavoitteiksi oli asetettu mm. maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oman äidinkielen opetus, heidän opettajiensa koulutus sekä näiden opettajien integroiminen kouluyhteisöön. Joissakin kunnissa pyrittiin tarjoamaan vieraskielistä opetusta ja useilla toimijoilla oli tavoitteena kansainvälisten yhteyksien
kehittäminen. Näiden tavoitteiden toteutumisesta raportoitiin kuitenkin niukasti.
Painopistealueet ryhmiteltiin seuraavien alalukujen otsikoiden alle: 4.1 Kiinnostuksen herättäminen kieltenopiskeluun (Tiedotus, Kielisuihkutus ja lyhytkurssit),
4.2 Kielivalintojen toteutumista tukevat toimenpiteet (Ryhmäkoon alentaminen,
Etäopetuksen aloittaminen / tukeminen) ja 4.3 Kielivalintojen monipuolistumista
tukevat toimenpiteet (Muun kuin englannin kielen valitseminen A1 kieleksi, A2
- kielen opiskelun aloittaminen ja sen jatkaminen, B2-kielen opiskelun aloittaminen ja sen jatkaminen, Kielivalintojen jatkumo toisen asteen koulutukseen,
Vieraskielinen ja maahanmuuttajaoppilaiden oman äidinkielen opetus sekä
Opetuksen laadun parantaminen).
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4.1

Kiinnostuksen herättäminen kieltenopiskeluun

Tiedotus
Hankkeen alussa pääasialliset suunnitellut keinot, joilla halutaan herättää lisää
kiinnostusta kielten opiskeluun, ovat olleet oppilaille ja huoltajille suunnatun
tiedotuksen tehostaminen ja oppilaille järjestetyt mahdollisuudet tutustua uusiin
kieliin. Käytännöllisesti katsoen jokaisessa hankekunnassa ja -koulussa nämä
ovat olleet ensimmäisiä toimenpiteitä. Etenkin suuremmissa kunnissa tavoitteena oli panostaa kunnan kieliohjelman muokkaamiseen ja sen esittelemiseen
koulutoimen verkkosivuilla, painettujen esitteiden tai DVD-tallenteiden avulla.
Näin pyrittiin takaamaan se, että koko tarjonta on valitsijoiden tiedossa. Erityisen
tärkeätä tämä on ollut niissä tapauksissa, jolloin kieltenopetusta on ollut tarkoitus
varhentaa tai valikoimaan on lisätty uusia kieliä.
Toimintasuunnitelmissa käsitettä ”kielenopetuksen varhentaminen” on tulkittu eri
tavoin: kielisuihkujen, kielikerhojen tms. järjestämisenä ennen varsinaisten kielivalintojen tekemistä tai vakavina aikeina siirtää kieliohjelmassa opetuksen alkaminen esimerkiksi yhtä vuotta aikaisemmaksi. Koska suurin osa hankkeen toimijoista on tulkinnut varhentamisen olevan pääasiassa suihkutustyyppistä, myös
tässä tutkimuksessa sanaa käytetään heidän valitsemassaan merkityksessä. Varsinaisen kielenopetuksen aloittamisajankohdan aikaistamista käsitellään tarvittaessa
luvuissa ”Muun kuin englannin valitseminen A1-kieleksi” (s. 33) ja ”A2-kielen
opiskelun aloittaminen ja sen jatkaminen” (s. 35).
Useat hankekoulut aikoivat laatia omia kotisivuja tai uudistaa entisiä Tiedotus
oli pyritty saamaan houkuttelevaksi mm. iskevien otsikoiden ja sloganien avulla,
esimerkiksi Seinäjoen ”Komiasti vierailla kielillä” tai Salon ”Erotu eduksesi venäjän
kielellä”. Tekniikan käyttöönoton lisäksi huoltajille, usein myös oppilaille, järjestetyt eri tavoin toteutetut tiedotustilaisuudet olivat laajasti suunnitelmissa. Niissä
pyrittiin tiedottamaan kielitaitovarannon merkityksestä esimerkiksi työelämässä,
ja suunnitelmissa oli kutsua kuntapäättäjien lisäksi paikallisia yrityselämän edustajia kertomaan kielitaidon tarpeesta heidän edustamissaan yrityksissä. Toimintasuunnitelmissa oli myös mainittu mm. teatteriesitys (kulttuurin ja kielen yhdistäminen) sekä huoltajille suunnatut pika-alkeiskurssit.
Syksyn 2010 kyselytutkimuksen kysymyksen 14 ”Millaista omaa tiedotusta
kunnassanne / oppilaitoksessanne on ollut? Tilaisuuksia vanhemmille? Oppilaille?
Omia esitteitä, nettisivuja tms? Näkyvyyttä paikallisessa mediassa, millaista?
Muuta, mitä?” vastausten perusteella varsinainen tiedottaminen on hoidettu
pääsääntöisesti verkkosivujen tai esitteiden / tiedotteiden avulla tai oppimisympäristöjen (esim. Fronter, Kulosaaren yhteiskoulu) kautta. Tiedotus on ollut joko
koulu- tai hankekohtaista tai sivuille on päässyt opetustoimen pääsivujen kautta.
Verkossa olevat esitteet ovat olleet kokonaisia kielivalintaoppaita kielipolkuesittelyineen tai kielikohtaista tiedotusta. Suuri osa vastaajista ilmoitti tuottaneensa
painettuja esitteitä, joiden informaatio oli kohdistettu sille kouluasteelle, jonka
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valintoja oli pyritty vauhdittamaan. Yhdessä kunnassa kielivalintaopas jaettiin jo
esikoululaisille.
Suosituin vanhemmille suunnattu tiedottamisen tapa oli valinnaisaine- tai kielivalintailta. Ne ovat saattaneet olla koulu-, kunta- tai kaupunginosakohtaisia ja
tietoa on jaettu erikseen ala- tai yläkoulun oppilaiden vanhemmille. Nimensä
mukaisesti niissä on tiedotettu kielivalintamahdollisuuksista. Yhdessä kunnassa
oli päätetty olla järjestämättä vanhempaintilaisuuksia, koska vanhemmat eivät käy
niissä. Kolmessa kunnassa oli käytössä niissä koostettu DVD. Kunnan / koulun
/ tietyn kielen esitteiden lisäksi tilaisuuksissa jaettiin Kielitivoli-esitettä, ja niihin
oli saatettu kutsua ulkopuolisia vierailijoita puhumaan kielitaidon merkityksestä.
Itä-Suomen koulu järjesti venäjänkielisen tilaisuuden kaksikielisyydestä yhdessä
Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa. Myös tiedottamisessa toteutui verkottuminen: esimerkiksi Oulu ja Helsinki olivat laatineet yhteisesitteen espanjan opiskelusta.
Media näyttää suhtautuneen yleensä myönteisesti hankekoulujen tarjoamaan
tietoon. Koordinaattoreista ¾ oli saanut paikallislehden kiinnostumaan, ja myös
maakuntalehdet olivat ottaneet vastaan tietoa hankkeesta. Oppilaiden matkakertomukset ja koulujen kielisuihkutus olivat päässeet eniten esille. Tietoa hankkeesta
ovat jakaneet myös paikallisradiot, Ylen radiouutiset ja TV2-maakuntauutiset,
Ruotsin Sisu-radio sekä myös ruotsinkielinen valtalehtemme Hufvudstadsbladet.
Erilaista yleisölle näkyvyyttä saavutettiin esimerkiksi Lahdessa: Harvinaisten
kielten tärkeyttä korostettiin Finlandia -hiihdon ja Salpausselän kisojen aikaan
eri yritysten näyteikkunoissa. Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa) järjesti
puolestaan yhteisen Kielitivoli -tapahtuman Narinkkatorilla.
Joissakin kunnissa oppilaita on kutsuttu yhdessä huoltajiensa kanssa tiedotustilaisuuksiin. Valtaosaltaan heille on kuitenkin jaettu tietoa koulussa. Suosituin
tiedotusmuoto on ollut kielisuihkutus, jossa on käytetty sekä kunnassa laadittua
että Kielitivoli-materiaalia.
Koordinaattorit ovat myös tiedottaneet hankkeesta ja sen edistymisestä opetustoimen viranhaltijoille sekä alakoulujen rehtoreille, jotka ovat avainasemassa
viestin eteenpäin viemisessä. Esimerkiksi Helsingissä hankkeesta on kerrottu
viraston sisäisessä lehdessä ja Oulussa opetustoimen Intranet-sivustolla. Myös
muita yhteiskumppaneita on pidetty ajan tasalla. Koulun / kunnan sisäisestä
tiedottamisesta on huolehdittu esim. VESO -päivillä.
Vastaukseksi kysymykseen 13 ”Miten valtakunnallinen tiedotuskampanja Kielitivoli on palvellut tavoitteidenne toteutumista? Millaista palautetta tiedotuskampanjasta olette saaneet oppilailta / huoltajilta? Miten itse arvioitte Kielitivoli -pelejä ja
-sivuja (www.kielitivoli.fi)?” saatiin, että oppilaat pitivät niistä. Joidenkin vastaajien
mielestä sivut jäivät tuntemattomiksi vanhemmille, mutta näiltä oli tullut myös
toisenlaista palautetta: osa vanhemmista innostui käymään sivuilla lastensa tukena.
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Myös opettajat pitivät sivustoa onnistuneena. Useiden koulujen verkkosivuilta oli
linkki Kielitivoli-sivustolle, mikä helpotti pelien käyttämistä. Todettiin kuitenkin,
että sivusto oli myöhässä, joten siitä ei ollut apua ensimmäisinä tiedotuksen aloittaneille kunnille. Sivujen toivottiin olevan käytettävissä hankkeen päätyttyäkin.
Valtakunnallisen tiedotuskampanjan onnistumisesta oltiin kahta mieltä. Osaksi
katsottiin, että se oli saanut melko vähän huomiota, että kommentteja oli tullut
heikosti ja että kampanja ei ollut kovin näkyvä eikä auttanut kouluja markkinointiponnisteluissa. Toisaalta mainittiin, että kampanja antoi hyvin näkyvyyttä
hankkeelle ja että oppilaat olivat huomanneet esimerkiksi Aku Ankka -lehdessä
olleet mainokset. Habbo Hotel sai yhden kielteisen kommentin. Kieli-Talent taas
oli yhden vastaajan mielestä hauska kokonaisuus, mutta toisen mielestä vaikea
hahmottaa eikä palkinto ollut houkutteleva.
Erilaiset tiedottamisen muodot ovat tulleet kuntiin jäädäkseen päätellen vastauksista koordinaattoreiden kysymykseen 20 ”Onko hankkeen aikana kunnassanne
toteutettu toimenpiteitä, joilla on saavutettu hyviä tuloksia ja joita aiotaan jatkaa
myös rahoituksen päätyttyä?” antamista vastauksista. Kontaktit paikallislehteen
halutaan säilyttää, samoin verkkosivut ja tilaisuudet, joissa informoidaan monipuolisen kielitaidon tärkeydestä. Vanhempainillat katsotaan käyttökelpoiseksi
tiedotus- ja vaikuttamisväyläksi. Yhdessä kunnassa tiedotuksen perillemeno pyritään takaamaan sillä, että kielivalintailtoihin osallistuminen on merkitty pakolliseksi opinto-oppaaseen.
Yksityiskoulujen koordinaattorit näyttävät asettaneen tavoitteensa sellaisiksi, että
niiden suunnassa voidaan edetä jatkossakin. Hanketuen avulla aloitettu oppimateriaalin kehittäminen varmistaa työn jatkuvuuden keveämminkin resurssein
(Kulosaaren yhteiskoulu, Itä-Suomen koulu, Aurinkorannikon koulu), laitteiston
hankinta mahdollistaa etäopetusryhmien toiminnan jatkuvuuden (Tampereen
kristillinen koulu), Aurinkorannikon koulu jatkaa yhteistyötä ruotsalaisen ja espanjalaisten koulujen kanssa Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu odottaa saavansa
Monikieli-kerhon vakiinnutetuksi tulevaisuudessa.
Hallinnollisilta yhteyshenkilöiltä kysyttiin: ”Miten huolehditaan siitä, että oppilaat ja vanhemmat saavat riittävästi tietoa monipuolisten kieliopintojen merkityksestä?”( kysymys 16) Uusina toimintoina edellä esitettyjen lisäksi mainittiin
kielivalinnat sisältävän peruskouluoppaan jakaminen jo tulevien 1.-luokkalaisten
vanhemmille. Yksityiskoulujen ja kuntien hallinnollisen yhteyshenkilöiden vastaukset eivät poikenneet toisistaan. Erään kunnan vastauksessa kuitenkin todettiin: ”Koulun johtajan tehtäviin kuuluu esitellä koulussa annettavaa opetusta
tasapuolisesti ja opetussuunnitelman toteuttamisesta vastaa koulun johtaja. Yhtä
aineryhmää ei voi nostaa muiden aineryhmien yläpuolelle.”
Kunnissa ja oppilaitoksissa oli laadittu runsaasti verkkosivuja ja painettuja esitteitä. Perinteisissä vanhempain- ja kielivalintailloissa panostettiin myös kielitaidon merkityksen korostamiseen. Media oli saatu kiinnostumaan suhteellisen
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hyvin. Opetushallituksen tuottama Kielitivoli oli menestys, mutta muu valtakunnallinen tiedotus ei niinkään tavoittanut kohderyhmäänsä. Tiedotuskampanjoita
aiotaan jatkaa myös tulevaisuudessa.
Kielisuihkutus ja lyhytkurssit
Kielisuihkutuksella tarkoitetaan lyhyitä opetustuokioita, joiden aikana oppilaille
pyritään antamaan esimakua uudesta kielestä. Se kohdistuu tavallisesti 2.-, 3.- tai
7.-luokkalaisiin, jotka ovat valitsemassa 3. tai 8. luokalla alkavaa A1- tai valinnaista A2- tai B2 -kieltä.
Kouluissa annettavan tiedotuksen laajuus on vaihdellut kielituokiosta kieliviikkoon, ja tilaisuudet on voitu nimetä kieliradoiksi, -kiertueiksi, kieli- tai teemapäiviksi. Opettajat ovat hoitaneet tiedotusta myös joko omilla tunneillaan (saksaa
ruotsin tunnilla tai vierasta kieltä opinto-ohjaustunneilla). Saksan valintoja on
edistetty DVD:n ”Miksi saksaa?” avulla ja jakamalla Goethe-instituutin ”pinssejä”.
Aalto-ryhmän Kielibussi 15oli vieraillut tai sen vierailua odotettiin muutamassa
kunnassa. Lieksassa järjestettiin julistekilpailu, jonka voittaja toimi tehokkaana
mainoksena kielten opiskeluun. Maaningalla järjestettiin tapas -kurssi espanjan
valintojen lisäämiseksi sekä tilaisuus, jossa eri kielten valinnaisryhmät esittivät
ko. kulttuuriin liittyvää ohjelmaa. Ylivieskassa taas oli rekrytoitu oman kunnan
kieltenopiskelijoita huolehtimaan kielisuihkutuksesta; siellä annettiin 5 tunnin
mittaisia kielisuihkuja 5.- 6. -luokkalaisille. Sodankylässä on annettu kielisuihkutusta ranskan, saksan, venäjän ja saamen kielissä, Tampereella yliopistoyhteistyön
avulla kielisuihkuja 30 alakoulun 2. -luokkalaiselle ja Helsingin Suomalaisessa
Yhteiskoulussa pika-alkeet ranskan ja venäjän kielissä vanhemmille. Turussa suihkuteltiin leikkien ja laulaen saksaa, ranskaa, venäjää, ruotsia, englantia, suomea,
arabiaa, kiinaa, espanjaa japania, kurdia, somalia ja viittomakieltä. Aurinkorannikon koulussa annettiin ”Opi alkeet”-tietoiskuja. Helsingin tiedotusmateriaaliin
sisältyy ladattava kuvasanakirja sekä julisteita ja tarroja seitsemällä kielellä sekä
Viehko16-koiran kaavat pehmolelun ompelemista varten. Sosiaalisen median
mahdollisuuksia on hyödynnetty osassa hankkeita: Viehko-hanke löytyy myös
Facebookista osoitteella Helsingin Kielitivoli Viehko. Kielivalintoja käsiteltiin
myös aamunavauksissa sekä järjestämällä näyttelyitä koulun käytäville ja seinille.
Kunnissa ja oppilaitoksissa oli kehitetty runsaasti erilaisia lyhytkurssiratkaisuja,
joista seuraavassa muutamia esimerkkejä. Sievissä pidettiin kolme yhdeksän
viikon kielikerhojaksoa kolmasluokkalaisille, jolloin oppilaat oppivat saksaa,
venäjää ja ruotsia tai italiaa. Savonlinnassa tarjottiin 7. luokan oppilaille valinnaisaineena venäjän tutustumiskurssia (19 h) ja Kerimäellä espanjan lyhytkurssia.
Mynämäessä aiottiin tarjota italian ”kurkistuskurssia” ja Nummi-Pusulassa japanin
lyhytkursseja.
15 Kielibussi on kieltenopettajista koostuvan Aalto-ryhmän hanke, jonka tavoitteena on
innostaa 7.-luokkalaisia saksan, ranskan ja venäjän opiskeluun yliopisto-opiskelijoiden johdolla.
16 Helsingin kehittämishankkeen nimi on Viehko.
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Ehkä tehokkaimmaksi tiedottamisen muodoksi todettiin eripituiset, eri tavoin ja
eri nimillä järjestetyt kielisuihkutustilaisuudet, jotka osoittautuivat onnistuneiksi
markkinointitapahtumiksi. Niitä myös kyetään jatkamaan ilman suuria taloudellisia resursseja.

4.2

Kielivalintojen toteutumista tukevat toimenpiteet

Vieraan kielen valitsemista estävät tai ainakin vaikeuttavat kuntien päättämät
korkeat ryhmäkoon minimimäärät. Tätä ongelmaa on pyritty tavallisimmin
ratkaisemaan sillä, että tiettyä kieltä opiskellaan tietyssä koulussa, jota oppilaat
käyvät tai jonne heidät kuljetetaan. Esteeksi nousevat kuitenkin joko kuljetuksista kunnille aiheutuvat kustannukset tai se, että vanhemmat eivät halua lastensa
joutuvan siirtymään toiseen kouluun kielen tuntien ajaksi, kuten Kotka raportoi.
Pienissä kunnissa tällainen keskittäminen ei kuitenkaan toimi siksi, että valintoja
saattaa kokonaisuudessaan olla aivan liian vähän. Yhdeksi uudeksi ratkaisuksi
on nähty koulujen varustaminen nykyaikaisella teknologialla, mikä mahdollistaa
etäopetuksen antamisen.
Ryhmäkoon alentaminen ja ryhmien muodostuminen
Toimintasuunnitemassaan 17 kuntaa ilmoitti pyrkivänsä A2-kielten minimioppilasmäärän alentamiseen. Kuudessa kunnassa toivottiin voitavan perustaa opetusryhmä, jos valitsijoita on vähintään 10. Näistä joissakin minimimäärä oli aikaisemminkin ollut tämä. Kahdeksassa kunnassa oppilasmäärän toivottiin olevan 11 - 15.
Vantaalla raja oli ollut 18, rehtorin päätöksellä 16, mutta näistä luvuista pyrittiin
alaspäin. Kotkassa, jossa oli olemassa ryhmien yhdistämismahdollisuus lähikoulujen kesken, tavoiteltiin 12 - 18 oppilaan (venäjän) kielen ryhmiä. Väliraportin
mukaan ryhmäkoko alennettiin siellä 15 oppilaasta 12 oppilaaksi lukuvuodeksi
2009 – 2010. Turussa lähiryhmätavoite A2 -kielessä oli 14 - 30 oppilasta, kun taas
etäopetusryhmiä ehdotettiin perustettavaksi 10 oppilaalla. Espoossa tavoitteena
oli alentaa yhdeksässä pilottikoulussa saksan, ranskan ja ruotsin ryhmäkoko 10
oppilaaseen aikaisemmasta 14:sta.
Alle 10 oppilaan B2-kielen ryhmiin pyrittiin 11:ssa kunnassa. Näistä useat ilmoittivat tavoitteekseen 6-8 oppilasta. Kahdessa kunnassa rajaksi oli asetettu 15 oppilasta. Espoossa etäopetuksena tarjottavissa B2 -kiinassa ja -espanjassa minimirajaa
ei ollut suunniteltu. Maaningalla toivottiin päästävän B2 -espanjan opetuksessa 6-8
oppilaan minimikokoon (aikaisemmin 10). Imatralla tavoite oli asetettu 8 oppilaaseen B2 -ranskassa, -venäjässä ja -saksassa. Joensuussa ryhmien koon todettiin
riippuvan resursseista.
Kun koordinaattoreilta kysyttiin: ”Onko hankkeen aikana kunnassanne toteutettu toimenpiteitä, joilla on saavutettu hyviä tuloksia ja joita aiotaan jatkaa
myös rahoituksen päätyttyä?” (kysymys 20), neljä kuntakoordinaattoria mainitsi
alennetun ryhmäkoon säilyttämisen tai ainakin joustavuuden lisäämisen ryhmien
kokoa päätettäessä yhdeksi niistä toimenpiteistä, joita toivotaan voitavan jatkaa
vielä hankkeen päättymisen jälkeen.
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Hallinnollisille yhteyshenkilöille esitettiin kysymys: ”Jos aloittavien kieliryhmien minimikokoa on alennettu, aiotteko säilyttää alennetut ryhmäkoot myös
jatkossa?” (kysymys 14). Vastaajista 8/35 lähti siitä, että alennettu ryhmäkoko
säilytetään. Ratkaisua puolsi samoin kahdeksan muuta yhteyshenkilöä, kuitenkin
sillä edellytyksellä, että rahoitus järjestyy tai että ammattijärjestön kanssa päästään
sopimukseen.
Yhdeksässä tapauksessa ryhmäkokoa ei ollut alennettu, mikä oli johtunut esimerkiksi siitä, että koko oli ollut jo hankkeen aikanakin pieni tai joustoa oli löytynyt.
Yksi kunta ilmoitti, että minimimäärää ei ole tarvinnut laskea, koska valitsijoita
on ollut riittävästi. Alarajaa ei ole myöskään katsottu tarpeelliseksi alentaa silloin,
kun ryhmäkoko koskee koulunkäyntialuetta, jolta oppilaita kootaan lähikouluille
opiskelemaan. Yhdessä kunnassa oli tehty alentamispäätös, mutta käyttöönottoa
oli siirretty kunnan heikon taloudellisen tilanteen vuoksi. Yksi kunta katsoi, että
hankkeen rahoilla ei minimikokoa voinut alentaa. Tässä suhteessa kaikki kunnat
olivat samassa asemassa, sillä opetuksen maksamiseen hankerahoitusta ei saanut
käyttää.
Kielten ryhmien minimioppilasmäärän alentaminen oli tavoitteena 28/48
kunnalla (A2, 17 kuntaa; B2, 11 kuntaa). B2 -kielessä tavoiteltiin pienempiä
ryhmäkokoja kuin A2-kielessä.
Useat vastaajat raportoivat ryhmien tai valintojen lisääntymisestä tai ainakin
säilymisestä ennallaan. Kaikista vastauksista ei kuitenkaan selvinnyt, muodostuiko alentamisen seurauksena useampia ryhmiä. Etäopetuksen mahdollistuminen edesauttoi luonnollisesti valintojen toteutumista pienemmälläkin ryhmäkoolla. Muutaman kunnan kohdalla ei ollut vielä havaittu toimenpiteiden
vaikutuksia, mutta niiden oletettiin olevan jatkossa myönteisiä.
Etäopetuksen aloittaminen / tukeminen
Peräti 37/48 kuntaa sekä yksi yksityiskoulu oli asettanut tavoitteekseen jonkinasteisen etäopetuksen kehittämisen. Koulujen lähtökohdat ovat luonnollisesti olleet
hankkeeseen hakeuduttaessa erilaiset. Laitehankintojen ja etäopetuksen toteutumisvaiheiden kirjo on näin ollen huomattava.
Syinä teknologiahankintoihin mainitaan esimerkiksi pyrkiminen pienten kuntien
alakoulujen tasaveroiseen mahdollisuuteen A2-kielten opiskeluun ja B2-kielten
ryhmien muodostamiseen saman kunnan eri koulujen yhteistyöllä, seutukunnallisen yhteistyön aloittaminen, harvinaisiksi luettavien kielien (kuten kiina tai
japani) opiskelun mahdollistaminen, opetusmenetelmien monipuolistaminen ja
kansainvälinen yhteistyö.
Taulukossa 1 esitetään kooste vastauksista, jotka saatiin kuntien hallinnollisilta
yhteyshenkilöiltä syksyllä 2010 esitettyihin kysymyksiin: annetaanko kunnan
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peruskouluissa etäopetusta, mitä laitteita ja ohjelmia käytetään ja onko niihin
käytetty hankerahoitusta (kysymykset 6, 7, 817).
Muissa yhteyksissä ilmeni, että Utsjoella opetetaan venäjää videoneuvotteluna
Nuorgamiin, Raasepori ostaa Eiran aikuislukiolta espanjan kurssin ja Enontekiö
saa ranskan opetusta Helsingin normaalikoulusta. Varkaus neuvottelee Pieksämäen kanssa yhteistyöstä kielten virtuaaliopetuksesta.
Talousarvioihin merkityistä määrärahavarauksista päätellen18 varsinaisia etäopetuslaitteistoja on hankittu tai oltiin hankkimassa seitsemään kuntaan (Akaa, Kerimäki, Kuopio, Nummi-Pusula, Rovaniemi, Savonlinna ja Varkaus). Ilmoitetut
summat ovat kuitenkin sillä tavoin epätarkkoja, että yhteissummaan on saatettu
lukea mm. ATK-apua, koulutusta, verkko-opetustapaamisia ja palvelumaksuja.
Määrärahaa on lisäksi varattu
 laitteiden uusimiseen/asennukseen,
 opetuksen käynnistämiseen, asiantuntijapalveluihin, palvelumaksuihin
 etäopetusmateriaalin laatimiseen
 koulutus-, matka- ja majoitus- sekä sijaiskuluihin
 etäopetuksen aiheuttaman lisätyön korvauksiin
Väliraportissa ilmoitetut muun opetusteknologian hankintaan käytetyt määrärahat
olivat suuruusluokaltaan 600 – 11 000 euroa. Suurimmilla summilla oli tarkoitus
hankkia videoneuvottelulaitteet sekä kehittää niiden käyttöön liittyviä työtapoja
(10 000 EUR, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu), luoda virtuaaliympäristö
kansainvälisen yhteisopetuksen mahdollistamiseksi (10 000 EUR, Suomen kristillinen koulu) ja aloittaa etäopetuskokeilu useassa koulussa (11 000 EUR, Oulu).
Seuraavaksi suurimmilla summilla, 7500 euroa (Raasepori) oli tarkoitus laitehankintojen ja -asennuksen lisäksi kattaa etäopetusmateriaalista sekä Eiran aikuislukion kunnalle tuottamasta etäopetuksesta aiheutuvat kurssimaksut. Kemijärvi /
Sodankylä sekä Lappeenranta olivat budjetoineet à 6000 euroa käytettäväksi A2ja B2-kielten opetuksen tukemiseksi pienissä kouluyksiköissä. Muiden kuntien
keskimääräinen määrärahatavoite oli noin 2600 euroa.

17 Kysymys 6: ”Annetaanko kielten opetusta kuntanne peruskouluissa etäopetuksena /
virtuaalisesti? Jos annetaan, niin missä kielissä, missä oppimäärissä ja kuinka monelle
opetusryhmälle?” Kysymys 7: ”Jos vastasitte myöntävästi kysymykseen 3 (7), tarkentakaa:
Mitä laitteita ja ohjelmia käytetään etä/virtuaaliopetuksessa? Onko e.m. laitteet rahoitettu
perusopetuksen vieraiden kielten opetukseen myönnetyllä valtionavustuksella?” Kysymys
8: ”Jos vastasitte myöntävästi kysymykseen 3 (7), tarkentakaa myös: Miten vastuukysymykset etä/virtuaaliopetuksessa on järjestetty? Kuka on luokassa etäopetusta saavien oppilaiden
kanssa?”
18 Määrärahavaraus 17 000 - 42 000
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TAULUKKO 1. Eri kunnissa etäopetuksena opetettavat kielet, oppimäärät, ryhmien lukumäärä, laitteet ja ohjelmat ja
niiden rahoitus sekä opetuksen vastuuhenkilöt.
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Hankittaviksi aiottuina laitteina on mainittu
 kuuntelulaitteet, kuulokkeet, kuulokemikrofonit,
 Web-kamerat, dokumenttikamerat
 älytaulut
 salkkumikrot
 ohjelmistot, päivitykset, lisenssit
 kieliluokkien yleinen varustaminen (oppimisympäristön luominen)
Etäopetuksen kehittäminen oli tavoitteena 37/48 kunnalla ja yhdellä yksityiskoululla. Koordinaattorit raportoivat positiivisesta trendistä kielivalinnoissa. Hankerahoitusta oli käytetty sekä laitehankintoihin, ohjelmistoihin ja niiden päivitykseen että laitteiden käyttö- ja opetuksen toteuttamiskoulutukseen.

4.3

Kielivalintojen monipuolistumista tukevat toimenpiteet
ja saavutetut tulokset

Perusopetuksen kielitaidon monipuolistamisponnistelut aloitettiin jokaisessa
hankekunnassa tiedotuksen tehostamisella, mikä tuotti ilmeisen hyvän tuloksen
niissäkin kunnissa, joissa ryhmäkoon alentamiseen ei ryhdytty tai katsottu kyettävän. Täydennyskoulutus näytti innostaneen opettajia monipuolistamaan opetuskäytänteitään, mikä on saanut oppilaat kiinnostumaan kieltenopiskelusta. Valittu
täydennyskoulutustapa toi mukanaan opettajien verkostoitumismahdollisuuden,
mikä osaltaan tuki uusien opetuskäytänteiden omaksumista.
Muun kuin englannin kielen valitseminen A1-kieleksi
Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulun pääasiallinen hanketavoite oli venäjän
opetuksen aloittaminen esikoulussa tai 1. luokalla. Tällöin ryhmässä olisi sekä
suomalaisia että venäjää äidinkielenään puhuvia oppilaita. Helsingissä pyrittiin saamaan muodostettua varhennetun A(1)-saksan ryhmä. Tampereella oli
aikaisemminkin tarjottu englantia, espanjaa, ranskaa, ruotsia, saksaa ja venäjää
A1-kielenä. Nyt harkitaan mm. A1- ja A2-kielten ryhmien yhdistämistä, ellei erillisiin ryhmiin saada riittävästi oppilaita. Lahdessa oli jo aikaisemmin ollut ruotsin,
ranskan, saksan ja venäjän ryhmät, ja hankkeen avulla pyrittiin vakiinnuttamaan
valinnat. Kuopiossa oli tavoitteena saada A1-saksan ja -ranskan ryhmät alkamaan
lukuvuoden 2011-2 alussa. Oulu mainitsi tavoitteena olevan A1- kielten valintojen
monipuolistamisen yleensä. Imatralla tehtiin yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston
soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston kanssa laatimalla 2.
luokan oppilaiden vanhemmille kysely kiinnostuksesta opiskella A1-kieliä. Kieliohjelman muutos oli tarkoitus tehdä vastausten pohjalta. Lisäksi Sodankylässä /
Kemijärvellä haluttiin säilyttää A1-saamen opetus.
Muun kuin englannin kielen valitsemiseen A1-kieleksi pyrittiin lähinnä isommissa
kunnissa.
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A2 - kielen opiskelun aloittaminen ja sen jatkaminen
Toimintasuunnitelmassaan 15 kuntaa ilmoitti pyrkivänsä joko aloittamaan (tarjoamaan) tai vakiinnuttamaan saksan kielen opetuksen A2-kielenä. Samaan tavoitteeseen pyrki ranskan kielen osalta 11, venäjän 8 ja espanjan opetuksen osalta 3
koulua. Utsjoki aikoi ottaa kieliohjelmaansa norjan kielen opetuksen yhteistyössä
norjalaisen koulun kanssa luokka-asteilla 1-6.
A2-kielen valintoihin haluttiin vaikuttaa mm. lisäämällä kiinnostusta ja valitsijoiden määrää, mahdollistamalla ja monipuolistamalla kielivalintoja, vahvistamalla jo valittujen kielien asemaa sekä vähentämällä keskeyttämistä. Tuloksena
oli esimerkiksi Helsingissä uusi A2-venäjän ryhmä. Kaksi kuntaa ilmoitti suhteellisen täsmällisen määrällisen tavoitteen: vähintään yksi ryhmä jokaiseen isoon
kouluun, ja vuosittain 2-3 ryhmän lisäys. Tampereella on tehty päätös tarjota
ainoaksi A2-kieleksi englanti, mikä olikin alkuperäinen A2-kielen luomisen malli.
Rovaniemi pyrkii siirtämään A2 -kielen opetusta alkavaksi 4. luokalla.
Opetushallitus vertasi syksyllä 2010 hankekuntien / koulujen (POP -kunnat)
ja muiden kuntien/koulujen neljäsluokkalaisten A2 -kielten valintojen määrää.
Kuvio 10 osoittaa, että hankkeen alettua vuonna 2009 POP -kunnissa valittiin
A2 -kieleksi aikaisempaa useammin englanti (ero 1,1 prosenttiyksikköä), mikä
osoittanee sen valintojen vähenemistä A1 -kielenä. Saksan valinnat olivat pysyneet ennallaan. Mielenkiintoista on, että Kielitivoli-kunnissa ja -kouluissa ruotsi
on kiilannut A2-kielten kärkeen saksan ohi. Englannin jälkeen eniten lisääntyi
ruotsin valinneiden määrä, vaikka ero ranskaan ja saksaan ei ollut suuri.
A2-kielen aloittaneet, POP-kunnat ja muut kunnat
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4-luokkalaisista
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KUVIO 10. Kielten POP -hankkeen tuloksia: keväällä 2009 valtionavustusta saaneiden kuntien ja koulujen sekä muiden
kuntien ja koulujen A2-kielivalinnat vv. 2008–2009 (%). (Opetushallitus 6.10.2010.)

Muissa kunnissa A2 -englannin valitsijoiden määrä väheni vuodesta 2008 vuoteen
2009. Sekä ruotsin että saksan opiskelu vähenivät. Ranskassa ja venäjässä oli
hienoista nousua. Ryhmään ”Muut” kuuluu yhtenä suosittuna valintana luultavasti
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espanja, jonka opiskelun lisäämiseen useat kunnat ja koulut pyrkivät. Näiden
valinta on POP -kouluissa selvästi suurempi. Jos suunnitelmat toteutuvat, ryhmässä
”Muut” voidaan ennustaa selvää nousua vuoden 2010 tuloksia raportoitaessa.
Tarkasteltaessa vastauksia palautekyselyn koordinaattoreille ja hallinnollisille
yhteyshenkilöille yhteiseen kysymykseen 4, joka koski hankkeen valtakunnallisten ja paikallisten toimintojen vaikutusta mm. ryhmäkokoon, saatiin lisää tietoa
ryhmien toteutumisesta. Täydellistä luetteloa suunnitelmien tai palautekyselyn
perusteella on vaikea koota siksi, että osa vastaajista on saattanut kirjoittaa vain
kielen tai oppimäärän tai ei ole pitänyt ryhmien muodostumisen lukumäärän
tarkkaa ilmoittamista tässä yhteydessä tärkeänä. A2 -saksan ryhmiä on toteutunut
ainakin neljässä kunnassa, ranskan ja venäjän kahdessa ja espanjan yhdessä
kunnassa.
Toimintasuunnitelmassaan 37 kuntaa ilmoitti pyrkivänsä vaikuttamaan A2
kielten valintaan. Opetushallituksen syksyllä 2010 julkaisemien, vuosia 2008-09
koskevien tietojen perusteella A2-kielten valinnat näyttävät olleen vähäisempiä
muissa kuin POP -kunnissa, joiden ponnistelut valintojen lisäämiseksi ja monipuolistamiseksi ovat nähtävästi tuottaneet tulosta.
B2-kielen opiskelun aloittaminen ja sen jatkaminen
B2-kielten valikoiman monipuolistamista aiottiin tukea joko pyrkimällä siihen,
että jo olemassa olevat ryhmät jatkavat ja kyetään perustamaan myös samojen
kielten alkavia ryhmiä, pyrkimällä palauttamaan kieliohjelmaan kunnassa jo
aikaisemmin opiskeltu kieli tai laajentamalla kielten valikoimaa. Keinoina nähtiin
opiskelijamäärien kasvattaminen niin, että kunnan asettama ryhmäkoon alaraja
ylittyy, ryhmän minimikoon alentaminen, ja kuntien välinen yhteistyö esimerkiksi järjestämällä koulukuljetukset palvelemaan paremmin kieltenopetusta
tai turvautumalla etäopetukseen. Toimintasuunnitelmissaan kunnat ja koulut
ilmoittivat pyrkivänsä tarjoamaan B2-oppimäärän mukaisia kieliä seuraavasti:
Kyseisiä kieliä tarjoavien kuntien ja
yksityiskoulujen lukumäärä

espanja

ranska

saksa

venäjä

6

15

18

15

Jämsä aikoi tarjota italiaa tai vaihtoehtoisesti jotakin muuta kieltä kysynnän
mukaan. Kulosaaren yhteiskoulun tavoitteena oli tarjota sekä japania että kiinaa;
väliraportissa oli päädytty vain japaniin. Kerimäellä ei saatu toivottua venäjän
ryhmää kokoon, kun taas ainakin Salossa, Savonlinnassa, Lahdessa ja Saarijärvellä
syntyivät uudet B2-venäjän ryhmät. Kaikkien kuntien suunnitelmista ei kuitenkaan käy ilmi, minkä kielen/kielten valintaa aiotaan lisätä.
Opetushallitus vertasi syksyllä 2010 myös B2-kielten valintoja POP -kunnissa ja
muissa kunnissa.
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B2-kielet: POP-kunnat ja koulut ja muut kunnat ja koulut
% 8- ja 9- luokkalaisista
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KUVIO 11. Kielten POP -hankkeen tuloksia: keväällä 2009 valtionavustusta saaneiden kuntien ja koulujen sekä
muiden kuntien ja koulujen B2 -kielivalinnat vv. 2008–2009 (%). (Opetushallitus 6.10.2010.)

POP-kunnissa on hankkeen alkamisvuonna 2009 ollut havaittavissa hienoista
laskua niin ranskan kuin saksankin valinnoissa. Venäjän kieli ja ”muut” ovat
hieman lisänneet suosiotaan. Erot ovat kuitenkin kovin vähäisiä. Kuten muualta
raportista voi todeta, useat kunnat aikoivat panostaa etäopetuslaitteiden hankkimiseen edistääkseen B2 -kielen valintoja. Laitehankintoja ja niihin liittyvää koulutusta ei kuitenkaan ollut juurikaan ehditty toteuttaa vielä ensimmäisenä hankevuonna. Luvuista ei kuitenkaan voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä
siksi, että niissä on mukana noin puolet sellaisia oppilaita, jotka ovat alkaneet
kielen opiskelun jo syksyllä 2008 eli ennen hankkeen alkua. Muissa kunnissa
ranskan ja saksan valinnat ovat pysyneet ennallaan, kun taas venäjän ja ryhmän
”muu” osuus on noussut.
Palautekyselyn kysymyksen 4 pohjalta selvisi, että B2-venäjän ja -saksan ryhmät
toteutuivat ainakin seitsemässä kunnassa, espanjan ja ranskan ryhmät kahdessa ja
italia yhdessä. Ryhmiä syntyi ehkä useammassakin kunnassa, mutta raportoinnin
epätarkkuuden vuoksi se ei selviä aineistosta.
Näyttää siis siltä, että vaikka vuoden 2009 aikana B2-kielten valitsijamäärien
lisääminen ei ole onnistunut kovin hyvin, valintoja on onnistuttu lisäämään
seuraavana hankevuonna 2010.
Kielivalintojen jatkumo toisen asteen koulutukseen
Useat kunnat ovat lähteneet siitä, että kunnan kieliohjelma kattaa sekä perusopetuksen että toisen asteen kielikoulutuksen. Tavoitteena on ollut, että perusopetuksessa aloitettujen A2 - ja B2 -kielten opetus jatkuisi tavalla tai toisella. Useissa
ohjausryhmissä oli kaikkien osapuolten edustajia. Kaikkien tahojen yhteisenä
tavoitteena on kieltenopetuksen jatkumon ja monipuolistamisen varmistaminen.
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Tähän on kehitetty erilaisia ratkaisumalleja, joista yleisin on ollut keskitetyn tiedottamisen tehostaminen. Erityistä huolta on kannettu oppilaiden motivoinnista B2
-kielen opiskelun jatkamiseen. Ongelma näyttää olevan yhteinen niin pienille
kuin suurillekin kunnille.
Helsingissä haluttiin varmistaa A-espanjan, -venäjän ja -viron jatkuminen lukiossa.
Perusopetuksen ja jopa oman kunnan lukion kieltenopetuksen jatkumon ovat
saattaneet estää koulujen työjärjestyksissä eri aikoihin sattuvat opetusjaksot.
Niinpä ainakin Espoossa pyritään ratkaisemaan perusopetuksen valinnaisainepalkin synkronoiminen lukion tuntikiertokaavioon.
Hallinnollisten yhteyshenkilöiden kysymyksessä 12 kysyttiin: ”Miten turvaatte
perusopetuksessa alkavien kieliopintojen jatkumon toiselle asteelle (muut kielet
kuin englanti ja toinen kotimainen)?”. Kaikissa kunnissa (36 vastaajaa) suhtauduttiin myönteisesti aloitettujen kielten opiskelun jatkamiseen. Viisi vastaajaa esitti
kuitenkin varauksen riittävän isoista ryhmistä ja yksi totesi, että jatkamisen periaate ei aina toimi käytännössä. Kaksi kuntaa mainitsi turvautuvansa lobbaukseen
riittävän isojen ryhmien aikaansaamiseksi. Neljässä kunnassa on valmius jatkaa
kielten opiskelua etäopetuksena hyvinkin pienissä ryhmissä. Kuudessa tapauksessa aiotaan turvautua yhteistyöhön yläasteen/lukion/kansalaisopiston/ammatillisen oppilaitoksen kanssa muodostamalla yhteisiä opiskeluryhmiä; yhdessä tapauksessa todettiin ammattiin opiskelevien voivan ottaa kursseja lukiosta. Suurissa
lukioissa on yleensä siinä määrin tuntikehystä, että pienetkin kieliryhmät ovat
mahdollisia. Paikkakunnilla, joilla tai joiden läheisyydessä on useampia lukioita,
tiedotetaan valintaoppaissa, missä lukiossa mitäkin kieltä voi opiskella. Maakuntaliitto tukee B3 -venäjän opiskelua Savonlinnassa, mutta sielläkin ryhmäkoolla
on merkitystä. Sodankylässä lukion B2 -kielen ryhmien vähimmäisoppilasmäärää
on laskettu. Kaustisella on jo aikaisemmin paneuduttu jatkumon toteuttamiseen:
”Olemme järjestäneet yhteisiä venäjän, saksan ja ranskan kursseja niinä vuosina,
jolloin yläkoulun kyseisiä aineita ei B2 -kielinä aloiteta. Lukion yksi kurssilinja ja
yläkoulun valinnaispalkkilinja ovat olleet lukujärjestyksessä täsmälleen samaan
aikaan ja yläkoulun 8. -luokkalaiset ovat voineet osallistua lukion ensimmäisen
B3 -kielen kurssille. 9. luokalla vastaavasti he ovat voineet jatkaa samalla periaatteella lukion toisen kurssin suorittamista ja sitten lukiossa ovat voineet suoraan
valita kielen alkamaan 3. kurssista lähtien.”
Useiden kuntien kieliohjelmiin on sisällytetty tai aiotaan sisällyttää perusopetuksen ja toisen asteen kielikoulutus. Kielenopetuksen jatkumon varmistamisen
edellytykseksi nähdään keskitetty tiedotus. Perusopetuksen ja lukioiden yhteistyötä
saattavat vaikeuttaa työjärjestysten yhtenäistämisongelmat.
Vaikka kieltenopetuksen jatkumoon suhtaudutaan myönteisesti, hallinnolliset
yhteyshenkilöt muistuttavat ryhmien muodostumisen viime kädessä riippuvan
kuntien taloudellisista resursseista.
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Vieraskielinen ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden omien äidinkielten opetus
Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämishankkeessa mukana
olevat opettajat eivät ole kovin suuressa määrin ottaneet tavoitteeksi kehittää
vieraskielistä tai maahanmuuttajataustaisten oppilaiden äidinkielten opetusta.
Helsingissä kehitetään ensimmäiseltä luokalta alkavaa suomi-viro-, suomi-venäjäja suomi-ranska-opetusta sekä seitsemänneltä luokalta alkavaa suomi-espanjaja suomi-venäjä-opetusta. Tavoitteena oli lisäksi saada alkamaan suuremmat
ryhmät syksyllä 2010 suomi-espanja- ja suomi-kiina-opetuksessa. Espoossa annetaan englanti-suomi-opetusta; nämä oppilaat eivät voi olla mukana varsinaisessa englannin opetuksessa. Kuopiossa tavoitteena on alkaa antaa yläkoulussa
opetusta englannin kielellä. Vantaalla valmistellaan sellaisia malleja kielikylpy- ja
kaksikieliseen opetukseen, jotka sopisivat käytettäviksi kunnan kaikissa kouluissa.
Kokkolassa laajennetaan CLIL19 -(kielikylpy)opetusta venäjään ja espanjaan aloittamalla näiden kielten suihkutus esiopetusvaiheessa tai 1. luokalla, minkä jälkeen
oppilaat ovat valmiit siirtymään CLIL -opetukseen yläkoulussa.
Maahanmuuttajien äidinkielten opettaminen oli tavoitteena Turussa, Oulussa,
Raaseporissa ja Lempäälässä. Turussa opetetaan 23 maahanmuuttajakieltä, ja
hankkeessa on tähän mennessä keskitytty oppimateriaalin kokoamiseen ja yhtenäistämiseen. Harkinnassa on myös maahanmuuttajataustaisten oppilaiden omien
äidinkielten opettajien pedagogisten valmiuksien kehittäminen ja heidän integroimisensa muuhun kielenopettajakuntaan. Oulusta ei ole raportoitu tuloksista
tai toimenpiteistä. Raaseporiin on saatu karenin (Myanmar) kielen kurssi yhteistyössä Kemin kanssa ja myös viron opettaminen äidinkielenä on suunnitelmissa.
Lempäälä hankkii venäjän ja arabian opetusta ostopalveluna yhteistyössä Tampereen (VIRTA -hanke20) seudun kanssa ja sekä Imatra että Vihti harkitsevat venäjän
opettamista äidinkielenä.
Vieraskielinen ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden omien äidinkielten
opetus eivät olleet kovin monien hankekuntien tavoitteiden joukossa.
Opetuksen laadun parantaminen
Koordinaattoreille esitettiin kysymys ”Hankkeessa on valtakunnallisena tavoitteena myös kieltenopetuksen laadun kehittäminen. Millä toimenpiteillä olette
pyrkinyt edistämään sitä? Millaista lisäarvoa tämän hankkeen kautta on saatu
laadun kehittämiseen?” (kysymys 10). Vastauksissaan kuntakoordinaattorit
katsovat opetuksen laatua kehitetyn pääasiassa Opetushallituksen tarjoaman
täydennyskoulutuksen sekä koordinaattoritapaamisten (30/46 mainintaa) ja
niiden seurauksena syntyneiden verkostoitumismahdollisuuksien (6 mainintaa)
sekä opetusteknologian hankintojen (15 mainintaa) ja autenttisuuden lisääntymisen (11 mainintaa) kautta. Kolme ensin mainittua liittyvät toisiinsa niin, että
19 CLIL -lyhenne tulee sanoista ‘Content and Language Integrated Learning’, joka voidaan
suomentaa sisällön ja kielen yhdistäväksi oppimiseksi.
20 Tässä VIRTA -hankkeessa keskitytään maahanmuuttajataustaisten oppilaiden äidinkielten
opetukseen.
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koulutuksessa saadaan tietoa myös opetusteknologisista sovelluksista ja niiden
haltuunotosta opetuksessa. Tätä tietoa välitetään myös verkostokeskusteluissa
yhä useampien opettajien tietoon, mikä johtaa opetusmenetelmien monipuolistumiseen ja vastaavasti opetuksen laadun vahvistumiseen.
Autenttisuuden lisääntymistä tukivat niin vieraskielisiin kouluihin (esim. ranskalais-suomalainen koulu) ja ulkomaiden kulttuurikeskuksiin kotimaassa (esim.
Goethe -instituutti) kuin ystävyyskouluihin ulkomailla suuntautuneet oppilasvierailut ja kouluissa vierailleet vieraan kielen puhujat. Imatralla vierasta kieltä
kuultiin kahdessa koulussa, Juupajoella ja Kolarissa saksankielinen opettaja piti
tunteja ja Lempäälällä oli käytettävissään saksankielinen vaihto-opettaja koko
vuoden. Salossa vieraili koululaisryhmä ystävyyskaupungista Venäjältä. Kannuksessa yläkoulun oppilaat kävivät kirjeenvaihtoa saksalaisten koululaisten kanssa.
Oppilaille on järjestetty myös tilaisuuksia käydä katsomassa vieraalla kielellä
esitettyjä elokuvia, teatteriesityksiä ja revyitä.
Koulut olivat solmineet kansainvälisiä yhteyksiä tai vahvistaneet entisiä. Esimerkiksi Saarijärvellä ja Lempäälässä oli vireillä Comenius-hanke21, Seinäjoella
eTwinning22-hanke ja Enontekiöllä, Utsjoella ja Kolarissa toimi pohjoismainen
rajayhteistyö. Porvoossa pyritään kehittämään yhteyksiä Pietariin. Rovaniemellä
oli yhteyksiä Saksaan, Espanjaan, Englantiin, Ruotsiin ja Unkariin ja Savonlinnalla
yhteistyötä saksalaisen ja tanskalaisen koulun kanssa. Yksityiskoulujen koordinaattorit (4/5) korostivat autenttisten kohtaamisten merkitystä.
Oppilaat olivat saaneet tilaisuuksia konkreettiseen vieraan kielen käyttöön myös
opintoretkillä. Ylöjärven A2 -saksaa samoin kuin Juupajoen B2 -saksaa opiskelevat
oppilaat tekivät matkan Saksaan, ja Kulosaaren yhteiskoulun oppilaille järjestettiin samassa maassa leirikoulu. Kotkasta 6. -luokkalaiset tekivät matkan Pietariin, Porvoosta 8. -luokkalaiset ystävyyskaupunkiin Venäjälle. Nummi-Pusulasta
8. luokka kävi Ranskassa, Maaningalta tehtiin opintoretki Espanjan Alicanteen
ja Sodankylästä käytiin Itävallassa, Pariisissa ja Pietarissa. Helsingin suomalainen
yhteiskoulu järjesti useita leirikouluja ja opintomatkoja.
Opetushallituksen hankerahoitus on tukenut autenttisuuden lisääntymistä myös
siten, että kouluihin on ollut mahdollista hankkia eri maiden kulttuuria esitteleviä DVD-tallenteita, lehtiä ja musiikkia ym. Aurinkorannikon koulu mainitsee
Lingowalk-ohjelman käytön.
Kysymyksessä 11 koordinaattoreilta tiedusteltiin, miten Opetushallituksen
järjestämä, valtakunnallinen täydennyskoulutusohjelma on tukenut hanketta
21 Comenius – Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma kouluille. Sen tavoitteena on
auttaa nuoria ja opetushenkilöstöä ymmärtämään Euroopan kulttuurien ja kielten monimuotoisuutta sekä näiden arvoa. http://www.cimo.fi/ohjelmat/comenius
22 eTwinning on Euroopan komission hanke, jolla halutaan antaa mahdollisimman monille
opettajille ja oppilaille mahdollisuus tutustua ja työskennellä muiden EU –maiden kollegoiden kanssa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.
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/ vastannut tarpeita. Valtaosa koordinaattoreista katsoi, että valtakunnallinen
täydennyskoulutusohjelma (ks. liite 6) on tukenut hanketta ja vastannut tarpeita.
Se on ollut tärkeä osa hankekokonaisuutta ja antanut laajempaa perspektiiviä kieltenopetukseen, vaikuttanut positiivisesti asenteisiin ja lisännyt motivaatiota sekä
halukkuutta muuttaa asioita suunnittelemalla. Onnistuneina sisältöinä mainittiin
autenttisuuden lisääminen, teknologiset uutuudet, hyvät käytänteet sekä sosiaalinen media. Konkreettisena oppimateriaaliapuna mainittiin Kielitivoli-pelit.
Koulutusohjelma ja hankkeen toteutus ovat kulkeneet käsi kädessä ja tukeneet
toisiaan esimerkiksi raportoinnissa ja uusien toimenpiteiden suunnittelussa.
Koulutusohjelma on myös pannut miettimään omia käytänteitä ja mahdollistanut
usean opettajan täydennyskoulutuksen, mihin muuten ei olisi ollut varaa. Katsottiin myös, että hanketta ei olisi ilman koulutusta saatu viedyksi eteenpäin. Koordinaattoritapaamiset ovat olleet tarpeellinen tuki koordinaattoritehtävässä toimineille.
Joissakin vastauksissa moitittiin massaluentojen teoreettisuutta. Myös luentojen
taso koettiin vaihtelevaksi. Toisaalta esitettiin myös toivomus, että vastaavanlaiseen megakonferenssiin olisi toivottavaa saada mahdollisuus osallistua kerran
vuodessa. Koulutuksen yhteydessä toivottiin mahdollisuuksia kokeilla perusteellisemmin esiteltyjä tietoteknisiä sovelluksia. Koulutuksen alkuun esitettiin luentoa
budjetin seuraamisesta ja projektinhallinnasta.
Muu koulutus on koordinaattorivastausten mukaan useimmiten liittynyt jollakin
tavalla verkko-/virtuaali/ -etäopetukseen tai verkottumiseen (Kysymys 12:
Millaista muuta täydennyskoulutusta olette sisällyttäneet hankkeen toimintaan?
Mitä aiheita muussa täydennyskoulutuksessa on käsitelty?). Joissakin kunnissa
on kouluttauduttu Moodle- tai Pedanet-oppimisalustan käyttöön ja jossakin on
perehdytty Opit-oppimisympäristön hyödyntämiseen. Vähemmän yksilöitynä
koulutuksena mainitaan atk-/TVT -koulutus, tietotekniikan käyttö opetuksessa
(verkkokurssi), opettajan verkkotyökalut, laitekoulutus, digitaalisen median
käyttökoulutus, digiosaajakoulutus, älytaulukoulutus, virtuaalilaitteiden käyttö,
TIEKE-koulutus, median käyttö kieltenopetuksen apuna sekä sosiaalisen median
(verkko)koulutus. Usea kunta mainitsi etäopetuskoulutuksen, jota Kuopiossa oli
suunnattu myös koulunkäyntiavustajille ja Kemijärvellä koulutukseen sai osallistua opettajia yli ainerajojen. Yksi kunta mainitsi iLinc-videokonferenssiohjelman
perus- ja lisäkoulutuksen, yksi Google Docs-ohjelmaan perehdyttämisen (tavoitteena yhteisten asiakirjojen muokkaus). Myös verkkosivujen tekemiseen ja päivittämiseen, Photostory-ohjelman käyttöön ja pelien käyttöön opetuksessa oli saatu
koulutusta. Turku ja sen lähikunnat olivat järjestäneet kaksi koulutusristeilyä,
joissa aiheina olivat sosiaalinen media, aktivoivat työtavat, kansallinen kansainvälisyys, verkkomateriaalin hyödyntäminen oppikirjan ohella, kielikasvatuksen tuki
ja uudet teknologiat, saksan fonetiikkakoulutus sekä ranskanopettajien koulutus.
Turussa pyritään myös lisäämään maahanmuuttajataustaisten oppilaiden äidinkielten opettajien pedagogista täydennyskoulutusta.
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Kansainvälisiin hankkeisiin liittyi hyvin monien mainitsema eTwinning-koulutus.
jonka tavoitteena on kouluyhteistyön kehittäminen Euroopassa. Koulutusta oli
saatu alkaneista tai vireillä olevista Comenius-hankkeista ja kulttuurien välisestä
viestinnästä. Itä-Suomen koulun venäjän opetusta tuki Venäjä -verkosto ja ranskan
opetusta KIEKURA -verkosto. Raumalla oli pidetty kieli- ja kansainvälisyyspäivä
ja Imatralta osallistuttiin Pietarissa järjestettyyn pedagogiseen konferenssiin, jossa
etsittiin malleja yhteistyöhön ja etäopetukseen. Utsjoella järjestetyssä koulutuksessa ”Eväitä kansainväliseen vuorovaikutukseen” käsiteltiin kulttuurien välistä
kielikasvatusta, suullista viestintää ja kokeita, eurooppalaista kielisalkkua sekä
suullista oppimiskansiota. Nummi-Pusulan opettajat olivat saaneet koulutusta
Saksassa ja Ranskassa. Aiheina olivat pedagogiikka, ko. maiden kulttuuri sekä
älytaulun ja internetin käyttö opetuksessa.
Selkeämmin pedagogiikkaan painottuvaa koulutusta edustivat seuraavat otsikot:
 arviointi
 toiminnalliset metodit alakoulussa
 sadutuskoulutus alakoulun opettajille
 kielisuihkutus
 kieltenopetus pienissä kouluissa
 kielikohtainen täydennyskoulutus
 oppimis- ja muististrategiakoulutus
 erityistä tukea tarvitsevat oppilaat
 suullisen kielitaidon aktivointi
 monikielisyyskoulutus, -didaktiikka23
 opetussuunnitelmien monipuolistaminen
 kielen opetussuunnitelman avaaminen yleiseurooppalaiseen viitekehykseen
perustuen
 uusi kielikasvatus.
Viidessä kunnassa ei ollut annettu (vielä) muuta koulutusta. Yksi kuntakoordinaattori ei tiennyt tilannetta.
Täydennyskoulutusohjelman yhteydessä on ollut Kieltenopet verkossa24 - toiminto.
Koordinaattoreille osoitetussa kysymyksessä 17 tiedusteltiin: ”Täydennyskoulutusohjelman yhteydessä on ollut Kieltenopet verkossa -toiminto. Oletteko käyttänyt
sitä? Kuvailkaa kokemuksianne ja verkoston merkitystä omalle työllenne.” Koordinaattorien mukaan sivusto on otettu vastaan erittäin positiivisesti ja sen toivo23 Monikielisyysdidaktiikan koulutussarja toteutettiin lv. 2009-10 osana Opetushallituksen
rahoittamaa, Opetusalan koulutuskeskus Educoden toteuttamaa Promoling- /Suomalaisen
kielikoulutuksen monipuolistaminen-täydennyskoulutushanketta
24 Kieltenopet verkossa-verkosto (http://kieltenopetverkossa.ning.com/ ) on perusopetuksen
vieraiden kielten opettajille ja opetuksen kehittäjille suunnattu ja kaikille avoin valtakunnallinen verkosto, joka on otettu käyttöön Opetushallituksen rahoittamassa ja Turun yliopiston yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, Oulun yliopiston, Åbo Akademin ja Lingonet Oy:n
kanssa toteuttamassa valtakunnallisessa kieltenopettajien Kielitivoli-täydennyskoulutuksessa
2009-2010.
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taan jäävän käyttöön hankkeen päätyttyä. Vastaajista noin 80 % raportoi verkkoa
hyödynnetyn usein ja suurin osa ei-käyttäjistä mainitsi, että käytön oli estänyt vain
aikapula. Yhdessä kunnassa suunnitellaan jopa vastaavanlaisen verkon luomista
omien opettajien keskinäiseen yhteydenpitoon. Kaksi vastaajaa oli sitä mieltä, että
sivustosta ei ollut merkittävää hyötyä.
Kun koordinaattoreilta kysyttiin ”Onko hankkeen aikana kunnassanne toteutettu
toimenpiteistä, joilla on saavutettu hyviä tuloksia ja joita aiotaan jatkaa myös
rahoituksen päätyttyä?” (kysymys 20), suuri osa heistä mainitsi kunnissa aiottavan
jatkaa verkostoitumista niissä monissa muodoissa, joista oli jo saatu kokemusta.
Kokoontumisia oman koulun ja kunnan eri koulujen kieltenopettajien kesken
jatketaan ja yhteyttä aiotaan pitää myös naapurikuntien kanssa. Kaksi kuntaa,
Mynämäki ja Kaustinen, ovat saaneet aikaan yhteistyötä ruotsinkielisten Raaseporin ja Kruunupyyn yläkoulujen kanssa ja Enontekiö jatkaa rajayhteistyötä norjalaisten (Skibotn) ja ruotsalaisten (Karesuando) naapurikuntiensa kanssa samoin
kuin Kolari ruotsalaisen Pajalan kanssa. Muitakin jo muodostuneita kansainvälisiä
yhteyksiä kehitetään ja oppilaiden vierailuja niin kotimaan tapahtumiin, vieraskielisiin kouluihin ja kulttuuri-instituutteihin toivotaan voitavan jatkaa.
Koordinaattorit ovat kokeneet Kieltenopet verkossa-sivuston (Ning-verkosto)
reaaliajassa toimivaksi nopeaksi neuvonpitovälineeksi. Opettajat ovat kokeneet
saavansa verkkokeskusteluista esimerkiksi vinkkejä ja vertaistukea, apua oppikirjan valintaan ja tietoa pistetaulukoista sekä elokuvaviikoista ja retkistä. Erityisen
tärkeäksi on koettu verkostoitumismahdollisuus Ning- ja Moodle verkostoissa. Ne
ovat toimineet forumeina, jolla koulutuksessa saadut uudet tuulet ja teknologiat
ovat jalostuneet toimintamalleista konkreettisiksi käytänteiksi esimerkiksi kielivalintojen ja tiedotusmateriaalin laadinnassa. ”Verkosto on hyvä väline viestittämään
erityyppisistä ongelmista/kysymyksistä sekä valaisemaan mitä kaikkea eri puolilla
maata tapahtuu, kuinka erilaisia projektimme ovatkaan.”
Hankekunnat ja -koulut ovat muodostaneet laajoja verkostoja paikallisesti ja
seudullisesti. Yhteistyökumppaneita ovat olleet esimerkiksi














oman kunnan ja lähikuntien ala- ja yläkoulut
paikkakunnan / lähikunnan lukio(t)
ammattiopistot
kansalaisopistot
normaalikoulut
kielikoulut
kesäyliopistot
ammattikorkeakoulut
Aino -keskus
kulttuuri-instituutit
ystävyysseurat
SUKOLin paikallisyhdistykset
ELY -keskukset
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 aluehallintovirastot
 yliopistot, täydennyskoulutuskeskukset
 suurlähetystö(t)
Joukko kuntia tekee yhteistyötä Turun opetustoimen VIRTA (virtuaaliset
alueresurssit)25 -hankkeessa. Kotka tekee rannikolla sijaitsevien naapurikuntiensa
kanssa yhteistyötä Rantaviiva -hankkeessa. Oulu ja Espoo toteuttivat yhdessä
laatukyselyn ja Saarijärvellä on yhteistyötä Jyväskylän kaupunginteatterin kanssa.
Jämsä on verkostoitunut Aurinkorannikon koulun kanssa ja Nummi-Pusula rovaniemeläisen koulun kanssa. Oulun hankeryhmän yksi yhteistyökumppani on
alueen OPO-verkosto
Opetuksen laadun parantamiseen liittyy myös oppimateriaalin laadinta, minkä
kautta täydennetään olemassa olevaa tarjontaa tai tyydytetään hankkeen ansiosta
syntyneitä uudenlaisia tarpeita. Kyselytutkimuksen kysymyksen 18 ”Onko osana
hanketta laadittu oppimateriaalia? Jos, niin millaista?” vastaukset osoittivat, että
eniten materiaalia oli laadittu kielisuihkutustilanteisiin esikouluun ja 3. luokalle.
Se oli yleensä tarkoitettu oppilaille, mutta eräässä kunnassa oli suunnitteilla myös
tilanteeseen soveltuva opettajan materiaali. Muita esimerkkejä kielisuihkutusmateriaaleista ovat Raahen ranskan ja saksan kuvasanakirjat lapsille, jotka eivät vielä
osaa kieltä lainkaan, Turun ”Kielireppu”, joka esittelee 10 eri kieltä (mukana myös
maahanmuuttajaoppilaiden äidinkieliä), johon liittyy didaktinen opas ja kaikille
avoin nettisivusto sekä Mikkelin ”Kielirata”, johon on laadittu suhteellisen tarkat,
eri käyttötarkoituksiin muokattavat ohjeet.
Opetussuunnitelman mukaisen opiskelun avuksi on Kotkassa laadittu ”
Matrjoshki”-harjoituskirjanen (rakenteet, sanasto) alakoulun venäjää opiskeleville
oppilaille. Espanjassa sijaitsevan Aurinkorannikon koulun opettajat kommentoivat
Opetushallituksen tuottamaa espanjan oppikirjasarjaa. Kemissä on motivointikeinoksi tarkoitus alkaa laatia pelejä. Oulussa toteutetaan Moodle-alustalle temaattisia opintokokonaisuuksia eri kieliin (saksa, ranska. englanti, italia) joko ala- tai
yläluokille. Kokkolassa laaditaan CLIL-koulutuksessa opetusmateriaalia konkretisoimaan eurooppalaista viitekehystä. Digiosaajakoulutuksessa taas valmistuu
digimateriaalia kielenopetuksen tueksi. Turussa, jossa opetetaan 23 kieltä, on
pyritty yhtenäistämään maahanmuuttajaoppilaille tarkoitettua opetusmateriaalia
kokoamalla sitä verkkosivuille. Tarkoitus on myös selkiyttää materiaalin valmistamisen ja tuottamisen toimintatapoja.
Materiaalia on laadittu myös opettajille. Mikkelissä on kehitelty ideoita sosiaalisen
median käyttöön ja Varkaudessa laadittu laitteiden käyttöön ottoa helpottavaa
materiaalia.
Vastatessaan muihin kuin em. kysymyksen 18 ne koordinaattorit, joiden kunnissa
käytetään etäopetusta, mainitsivat materiaalia laaditun tähän tarkoitukseen. Tässä
yhteydessä vain kaksi kuntaa mainitsi etäopetuksen: Nummi-Pusulassa oli laadittu
25
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Tavoitteena on luoda etätoimintaan perustuva malli mm. A2 –kielten opetukseen.

japanin kielen etäopetusmateriaalia ja Rovaniemellä etätuntien ohjelmat viedään
ennakolta verkkoon.
Verkostoitumisesta on ollut apua tässäkin yhteydessä: ”ei, mutta on hyödynnetty
muiden hankkeessa olevien tekemiä materiaaleja.”
Opetuksen laadun parantamisessa keskeisellä sijalla ovat olleet Opetushallituksen
täydennyskoulutus, koordinaattoritapaamiset sekä kunnissa ja oppilaitoksissa
järjestetyt koulutustilaisuudet. Koulutustapahtumia on kiitetty valtaosaltaan
onnistuneiksi: jo yksin koulutukseen pääsy on motivoinut monia. Erityisen onnistuneiksi ja hyödyllisiksi on koettu verkostoitumismahdollisuus, mikä on lisännyt
niin kansallista kuin kansainvälistä verkottumista..
Koska hankkeeseen on liittynyt uusia toimintoja – esimerkiksi tiedotuksen suuntaaminen uusia väyliä käyttäen ja kielen opetuksen alkaminen aikaisempaa
useammilla vuosiluokilla ja eri koulumuodoissa – myös erilaisen oppimateriaalin
tarve on kasvanut. Siihen on pyritty vastaamaan tuottamalla omaa oppimateriaalia.
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5.

Toimijoiden arviointia hankkeesta

Seuraavissa alaluvuissa esitetään hallinnollisen yhteyshenkilöiden (5.1) ja
kuntien / oppilaitosten koordinaattorien (5.2) vastauksia kysymyksiin, jotka
koskivat perusopetuksen kielenopetuksen kehittämishankkeen arviointia. Luvussa
5.3 vertaillaan sekä yhdyshenkilöille ja koordinaattoreille yhteisiin kysymyksiin
annettuja vastauksia että sellaisiin kysymyksiin annettuja vastauksia, joiden
rinnastamisen voi odottaa antavan kiintoisaa tietoa mahdollisten tulevien hankkeiden suunnitteluun.

5.1.

Kuntien ja oppilaitosten hallinnolliset yhteyshenkilöt

Hankekauden tärkeimmät / tarpeellisimmat toiminnot
Hallinnollisia yhteyshenkilöitä pyydettiin arvioimaan hankkeen onnistumista
kysymyksessä 5: Mikä tai mitkä hankekauden toiminnoista (vrt. hakemuslomake 1.2–1.7.) on ollut / ovat olleet kunnassanne / oppilaitoksessanne tärkein /
tärkeimmät tai tarpeellisin/tarpeellisimmat? Miksi?
Kysymykseen vastasi 35/48 kuntien ja 4/5 yksityisten oppilaitosten hallinnollista
yhteyshenkilöä. Ensi- ja toissijaiset maininnat yhteenlaskettuina (ks. taulukko 2)
kunnissa arvostettiin opettajien saama (täydennys)koulutus korkeimmalle. Seuraavaksi eniten mainintoja saivat etäopetuksen mahdollistuminen ja tietoisuuden
lisääminen vieraiden kielten merkityksestä sekä tiedottaminen. Ensimmäistä pidettiin tärkeänä niin isoissa kuin pienissäkin kunnissa, sillä molemmissa se palvelee
kielivalikoiman monipuolistamalla tarjoamalla mahdollisuuden opetuksen antamiseen entistä pienemmissä ryhmissä. On myös mahdollista, että maininnat A2ja B2 -kielten aloittamisesta/monipuolistamisesta ovat etäopetusmahdollisuuden
lisääntymisen ansiota, mutta tätä ei vastauksista voi suoraan päätellä.
Tietoisuuden lisääminen vieraiden kielten merkityksestä ja tiedottaminen samoin
kuin kielisuihkut ja -maistiaiset voitaneen katsoa saman asian eri puoliksi. Ensimmäinen pohjustaa kielivalintoja laajentamalla oppilaiden, huoltajien, kuntapäättäjien ja median näkemyksiä siitä, että globalisoituvassa maailmassa ei yksi lingua
franca enää riitä. Toisen avulla osoitetaan valintamahdollisuudet ja motivoidaan
niiden hyödyntämiseen. Kielisuihkujen tiedotusarvo on konkreettinen: osoitetaan, että kielten opiskelu voi olla sekä hauskaa että helppoa.
Hallinnolliset yhteyshenkilöt olivat todenneet myös opettajien verkostoitumisen
merkityksen opetuksen laatua lisäävänä toimintana. Tässä toiminnassa koordinaattorit ovat olleet avainasemassa. B2-kielen aloittaminen / säilyminen / monipuolistaminen on myös saanut hallinnon yhteyshenkilöiden tuen.
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TAULUKKO 2. Kuntien hallinnollisen yhteyshenkilöiden mainitsemat tärkeimmät perusopetuksen kieltenopetuksen
kehittämishankkeen toiminnot. Suluissa olevat luvut ovat toissijaisia mainintoja.

Tärkein toiminto
Opettajien koulutus
Etäopetuksen mahdollistuminen
A2-kielen aloittaminen
B2-kielen aloittaminen / monipuolistaminen
Tiedottaminen
Ryhmäkoon alentaminen
Seutukunnallisen yhteistyöryhmän syntyminen tietotekniikan avulla
Kielisuihkut, -maistiaiset
Koordinaattorin toiminta verkostoitumisen lisääjänä
Tietoisuuden lisääminen vieraiden kielten merkityksestä
Kielivalikoiman monipuolistaminen
Yhteistyö 2. asteen koulujen ja vapaan sivistystyön kanssa
Venäjän opetuksen kehittäminen
Kansainvälisten suhteiden luominen
B2-venäjän aloittaminen

Mainintoja / 35

7 (4)
4 (3)
4
3
4 (3)
2 (2)
2
2 (3)
3 (3)
1 (2)
1
1
1
(2)
(1)

Ryhmäkoon alentamistoiveet saivat ehkä odotettua harvempia mainintoja verrattuna siihen, miten paljon sitä yleisökeskusteluissa vaaditaan (esim. Opettaja-lehti
44 - 45, 5.11.2010, s. 16, 19). Mainintojen harvalukuisuus saattaa myös johtua siitä,
että vaikka ryhmäkoon alentaminen olikin ehkä ollut yksi hankkeeseen hakeutumisen tavoitteista, nykyisessä taloudellisessa tilanteessa siihen ei ole kuitenkaan
aina ollut kunnissa mahdollisuuksia.
Useimmilla hankkeeseen osallistuneilla kunnilla oli useita hanketavoitteita, kun
taas eräät olivat tyytyneet realistisesti korostamaan vain jotakin hanketta, jonka
toteutumista on luonnollisesti pidetty tärkeimpänä. Vastauskato on huomattava
(27 %), joten yhteensä painotukset olisivat voineet olla toisenlaisiakin.
Yksityiskoulut pitivät tärkeimpinä hanketoimintoina selkeästi omaan erikoisluonteeseensa painottuvaa toimintaa. Aurinkorannikon koulu pitää tärkeänä saada
käyttöönsä eri vuosiluokilta espanjan opiskelun aloittaville oppilailleen soveltuvaa oppimateriaalia. Tiivistä yhteyttä ulkomailla toimiviin sisarkouluihin pitävä
Suomen Kristillinen koulu taas korostaa etäopetuksen ja siinä käytettävien materiaalien kehittämistä. Kulosaaren yhteiskoulu panostaa kielenoppimiseen tarinateatterin26 keinoin.

26 Tarinateatteri on improvisaatioteatteria, joka perustuu yleisön kertomiin ajatuksiin, tunteisiin
ja tarinoihin. http://www.tarinateatteri.net/main/page_tarinateatteri.html
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Kunnissa hankkeen tärkeimmäksi toiminnoksi arvioitiin opettajien koulutus.
Seuraavaksi tärkeimmiksi nousivat etäopetuksen mahdollistuminen ja tiedotus.
Kysymykseen vastasi kuitenkin vain ¾ kuntien hallinnollisista yhteyshenkilöistä.
Kielivarannon monipuolistamisen kirjaaminen kunnan toimintastrategioihin
Hallinnolliset yhteyshenkilöt vastasivat kysymykseen 13: Onko kielivarannon
monipuolistamistavoite kirjattu kunnan toimintastrategioihin? seuraavasti:
Vastaajien lukumäärä
(N = 35)

Kyllä
19

Ei
6

Ei vielä
7

Ei tarpeen
2

Ei osaa sanoa
1

Taulukon kyllä -sarakkeeseen on kirjattu myös ne maininnat, joissa todetaan
kielivarannon monipuolistamistavoite merkityksi kunnan kieliohjelmaan tai
koulun opetussuunnitelmaan / toiminnan suunnitteluun. Useat mainitsevat tavoitteen sisältyvän strategiasuunnitelmissa kansainvälisyyden kehittämiseen, mutta
varsinaisesta kielenopetuksen monipuolistamisesta niissä ei tällöin ilmeisesti ole
mainintaa. Yksi ilmoittaa monipuolistamisen olevan ”valtuustoon nähden sitova
tavoite”.
Ei tarpeen -sarakkeeseen merkityt kaksi kuntaa toteavat, että kunnan kielitarjonta
on jo monipuolinen. Valintoja pyritään kuitenkin lisäämään.
Kielivarannon monipuolistamishanke oli kirjattu 19/35 tapauksessa kunnan
toimintastrategiaan / kunnan kieliohjelmaan / koulun toiminta - tai opetussuunnitelmaan. Strategiasuunnitelmissa se näyttää sisältyvän usein otsikon ”kansainvälisyys” alle.
Hallinnollisten yhteyshenkilöiden muita kommentteja
Hallinnollisista yhteyshenkilöistä 16 halusi kommentoida hanketta. Näistä kuusi
ilmaisi ilonsa järjestetystä hankkeesta, siinä mukana olosta ja kunnan saamasta
tuesta. Yksi heistä toivoi erilaisten koulutukseen liittyvien asioiden (Kielitivoli,
Ning ja Moodle, OPH:n tietosivut) saamista näkyviin keskitetysti kaikkien tietoisuuteen ja saataville.
Hankerahoitukset todettiin liian lyhytjänteisiksi, koska kunnat lakkauttavat
mielellään toimintoja rahoituksen päätyttyä. Rahoitukselle toivottiin jatkoa.
Yhdessä kunnassa oli laskettu, mitä yhden A2 -kielen lisääminen tulee maksamaan ja toivottiin kielivalikoiman monipuolistumisen näkyvän tulevaisuudessa
myös valtionosuuksissa. Toisessa todettiin, että tuntijako, jossa valinnaisaineita
on vähän, on omiaan syömään kielten valintoja. ”Lahjakkaatkin lapset haluavat
päiviinsä taito- ja taideaineita ja tämä vähentää kielten mahdollisuuksia. Lisäksi
kuljetuskouluissa ei ole mahdollista tarjota kieliä ”ylimääräisenä”.
Kielivalikoiman laajentamiseen otettiin kantaa toisellakin tasolla: ”Ruotsin kielen
opetus koko ikäluokalle on resurssien haaskausta. Tulisi sallia poikkeamia valta-
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kunnallisesta säännöstä kuntien niin halutessa. Samoin virkamiesten ruotsin
kielen vaatimus koko maata koskien on vanhentunut. Itä-Suomessa lähes kaikille
olisi hyötyä venäjän kielestä. Sitä osaavat vain todella harvat. Jatkossa huomiota
venäjän kielen opetuksen laajentamiseen varsinkin itäisessä Suomessa.”
Yksi vastaaja ehdotti, että palautekysely olisi ollut aihetta tehdä väittämien
muodossa.
Hankkeeseen sisältyneet opettajien avuksi kehitetyt aineistot toivottiin tallennettaviksi yhteen paikkaan ja niistä informoitavan valtakunnallisesti. Kielivalikoiman
monipuolistumisen myötä nähtiin valtionosuuksien lisääntyminen tarpeelliseksi.
Yläkoulun niukkojen valintamahdollisuuksien katsottiin vähentävän vieraiden
kielten valintoja. Yhden ehdotuksen mukaan ruotsin kielen opiskelu tulisi voida
korvata venäjän kielellä Itä-Suomessa.

5.2

Koordinaattorit

Koordinaattoreita pyydettiin arvioimaan oman työnsä kannalta hankkeen
onnistumista sekä sitä tukeneita ja vaikeuttaneita toimintoja, kouluyhteisön ja
hallinnon hanketyöhön osoittamaa tukea, hanketyön aiheuttaman työmäärän
ennakoinnin onnistumista ja työstä saatuja korvauksia sekä yleensä hankkeen
toimivuutta ja organisointia.
Hankkeen onnistuminen sekä sitä tukeneet ja vaikeuttaneet toiminnot
Taulukkoon 3 on koottu kuntakoordinaattoreiden kysymyksiin 5, 6 ja 7 antamia
vastauksia. Vaikka kysymykset koskivat tavoitteita, taulukkoon on poimittu vain
kunkin koordinaattorin ensimmäiseksi mainitsema tavoite, tuki tai este. Vapaista
vastauksista oli usein vaikea päätellä, milloin kommentti tuli sijoittaa esimerkiksi otsikon ”kansainvälisyys”, milloin” oppilaiden kiinnostuksen herättäminen”
alle. Kyselyissä tulisikin tulevaisuudessa pyrkiä terminologian yhtenäistämiseen.
Mukana ei ole myöskään niitä vastauksia, joissa todetaan kaikkien tavoitteiden
toteutuneen joko kokonaan tai osittain.
Taulukko 3 on koottu siten, että sarakkeiden alussa ovat useimmin mainitut asiat ja
lopussa vähiten mainintoja saaneet, mikä ilmenee myös sarakkeesta N (= mainintojen lukumäärä) Kutakin saraketta tulee siis lukea erikseen ylhäältä alas
eikä rinnastaa esim. kolmen vierekkäisen sarakkeen ensimmäisten rivien
vastauksia.
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TAULUKKO 3. Yhdistelmä koordinaattorien kysymyksiin 5, 6 ja 727 antamista vastauksista.

Missä tavoitteissa on
onnistuttu

N

Mikä on tukenut
onnistumista

N

Mikä on vaikeuttanut
onnistumista

N

Kielivalintojen määrän
lisääntyminen

8

Koordinaattorin /
Ryhmän oma innostus

14

Opettajien / Rehtorien
asenteet

12

Tiedotus
Ryhmien lukumäärän
lisääntyminen
(x

7

OPH:n rahoitustuki

10

7

Koulutoimen / Rehtorin
5
tuki

Koulutus

3

Hyvä suunnittelu, selkeät
4
tavoitteet

Kielivalikoiman
laajentaminen

4

Kotikielen opetus (karen
(Myanmarin kieli), venäjä,
viro, saame)

4

Ryhmäkoon alentaminen

3

Verkostoituminen
Etäopetus
Oppilaiden kiinnostuksen
lisääminen
Kansainvälistyminen

2
2

Koulutus

3

Lisääntynyt tiedotus

3

Verkostoituminen

2

Laitehankinnat

2

Ryhmäkoon alentaminen 1

Ajankäyttöongelmat
Etäopetuksen ongelmat
(laitteet, yhteydet,
avustajat)
Koulutoimen
päätöksenteon hitaus
Oppilaat (pojat, ei
valintahaluja, heikko
taso)
Median
kiinnostumattomuus

10
6
4
3

3

Kollegojen vaihtuminen 2
Taloudellisten resurssien
1
puute
Työjärjestyksen
1
laatimisongelmat

2
1

x) Ei ole täysin selvää, oliko kyse ryhmien lukumäärän lisääntymisestä vai opiskelun turvaamisesta.

Tiedotus -otsikon alle on koottu sekä painettujen esitteiden, verkkosivujen että
kielisuihkutus-maininnat. ”Verkostoituminen” kattaa sekä kunnan sisäisen että
kuntien välisen yhteistyön. ”Opettajien /Rehtorien asenteet” sisältää rehtorien
lisäksi sekä kielten että muiden aineiden opettajien kielteiset asenteet. Lukujärjestysongelmat olisi voinut liittää myös ”Rehtorien asenne” -otsikon alle. ”Ajankäytön
ongelmat” ovat saattaneet johtua joko siitä, että koordinaattori työllistyi liikaa,

27 Kysymys 5. ”Missä omaan toimintasuunnitelmaanne kirjatuissa tavoitteissa on onnistuttu?” Kysymys 6. ”Mikä on mielestänne tukenut tavoitteissa onnistumista?” Kysymys 7.
”Onko jossakin ollut vaikeuksia? Jos on, niin kuvatkaa, mikä on vaikeuttanut tavoitteiden
saavuttamista.”

54

(ohjaus)ryhmän kokoontumiseen ei liiennyt aikaa tai että etäisyydet vaikeuttivat
yhteisiä kokoontumisia.
Muutamat otsikot esiintyvät sekä ”Onnistuminen” että ”Onnistumisen tuki” -sarakkeissa. Näitä ovat mm. ”Verkostoituminen”, ”Koulutus” ja ”Laitteet”. Riippuu näkökulmasta ja tavoitteista kumpi on syy ja kumpi seuraus. Jos tavoitteena on ollut
saada oman kunnan ja / tai lähikuntien opettajat yhteistyöhön, verkostoituminen
on merkitty ensimmäiseen sarakkeeseen. Jos taas on havaittu, että verkostoitumisen kautta on saatu opetuksen laatua kehitetyiksi, verkostoituminen on ollut
sen tuki.
Vastauksista on voinut lukea, että ohjaus/hankeryhmä toimii tehokkaasti, mutta
muut / muiden koulujen opettajat eivät ole kovin kiinnostuneita / aktiivisia. Joskus
rehtori vaikuttaa välinpitämättömältä, mutta koulutoimi tukee tai päinvastoin
Kouluyhteisön ja hallinnon hanketyöhön kohdistama tuki
Koordinaattoreille osoitettiin myös kaksi tarkennettua kysymystä kouluyhteisön
ja kunnan / oppilaitoksen hallinnon hanketyöhön kohdistamasta kiinnostuksesta
ja tuesta. Kysymys 15: Kuinka suuri osa kuntanne peruskouluista on mukana
toiminnassa ja millä tavoin mukana olevat koulut osallistuvat toimintaan?
Kysymys 16: Arvioikaa, missä määrin hankkeeseen osallistuvat kielten opettajat
kuntanne kouluissa toimivat yksin ja missä määrin he saavat tukea koko kouluyhteisöltä ja rehtorilta.
Toimintaan osallistumista koskeva kysymys on relevantti ainoastaan kuntien
kouluja käsiteltäessä, koska yksityiskoulupuolen toimijat ovat kaikki itsenäisiä
kouluja. Kehittämishankkeeseen ovat saattaneet osallistua joko kunnan kaikki
koulut tai vain osa niistä. Silloin, kun koordinaattorit ovat maininneet hankekoulujen nimet, ei voi päätellä, mitkä koulut ovat yläkouluja ja mitkä alakouluja
samoin kuin ei myöskään sitä, kattaako luettelo kunnan kaikki koulut. Näin ollen
osallistuvien koulujen lukumäärästä ei voi esittää täsmällistä tietoa. Vaihtelua
kuitenkin on.
Yleisin tilanne on todennäköisesti se, että kunnan kaikki peruskoulut osallistuvat
hankkeeseen, toiset aktiivisemmin, toiset vähemmän aktiivisesti. Muita variaatioita ovat edellisen lisäksi
 yksi tai useampi yläkoulu
 yksi tai useampi yläkoulu sekä yksi tai useampi alakoulu
 kaikki alakoulut.
Muutamia mainintoja oli myös siitä, että yläkoulun koordinaattorin tarkoituksena
oli saada jokin tai joitakin alakouluja mukaan seuraavana vuonna. Syynä siihen,
että kunnan kaikki alakoulut eivät osallistuneet hankkeeseen, on saattanut olla
esimerkiksi se, että koulut ovat niin pieniä, että niissä ei opeteta A2 -kieltä.
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Suurin osa vastaajista katsoi, että kielenopettajat toimivat pääasiassa yksin. Koordinaattori pitää yhteyttä ohjaus/hankeryhmään, johon useimmiten kuuluu yksi
kielenopettaja kustakin hankkeeseen osallistuvasta koulusta sekä opetustoimen
edustaja. Kunnissa, joiden tavoitteena on perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen kielenopetuksen nivominen yhteen, ohjausryhmään on katsottu itsestään
selvästi kuuluvan myös lukion opettaja ja mahdollisesti myös vapaan sivistystyön
edustaja.
Varsinaisen nimetyn ohjausryhmän kanssa yhteistyötä tekevät myös ne opettajat,
jotka kunnasta osallistuvat Opetushallituksen tarjoamaan täydennyskoulutukseen,
vaikka heidän omissa kouluissaan ei hanketyötä varsinaisesti tehtäisikään. Näyttää
kuitenkin siltä, että joissakin kunnissa hankeavustus on ymmärretty tarkoitetun
kaikkien kunnan kieltenopettajien koulutukseen, kun taas joissakin katsotaan
sitä voitavan kohdentaa vain hankeopettajien koulutukseen. Tarkkoja lukuja ei
vastauksista selviä. Vaikuttaa siltä, että osassa kuntia koulutusta tarjotaan kaikille,
osassa ei. Ne opettajat, jotka eivät osallistu hankkeeseen eivätkä koulutukseen,
eivät myöskään ole kovin kiinnostuneita yhteistyöstä.
Rehtorien tuki hanketoimijoille vaihtelee tiedotteiden välittämisestä innokkaaseen
hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Moni koordinaattori kaipaisi rehtorin
voimakkaampaa panosta. Erityisen tärkeänä pidettiin rehtorin jäsenyyttä hankkeen ohjausryhmässä, sillä sen katsottiin lisäävän sekä rehtorin kiinnostusta että
tietämystä.
Kouluyhteisön tuen todettiin samoin vaihtelevan; suurempi osa koordinaattoreista koki kuitenkin saavansa sitä tältä taholta. Yksityiskouluissa sekä rehtorin
että kouluyhteisön tuki näyttää vankemmalta.
Opettajien, kouluyhteisöjen ja opetustoimen hallinnon tuki koordinaattorien
työlle vaihteli suuresti. Yleisesti ottaen tukea kaivattiin lisää ja erityisen tärkeänä
pidettiin sitä, että rehtorit olisivat aktiivisia toimijoita hankkeissa.
Hanketyön toimivuuden ja organisoinnin arviointia
Kysymykseen 19 ”Oletteko arvioineet kunnassanne itse hanketyön toimivuutta
ja organisointia? Jos olette, niin millaisia johtopäätöksiä olette tehneet?” suurin
osa koordinaattoreista vastasi hankkeiden edenneen suunnitelmien mukaisesti.
Vaikka kaikkia tavoitteita ei ehkä ollut vielä saavutettu, oltiin kuitenkin toiveikkaita sen suhteen, että niihin päästään myöhemmin. Tavallaan kehittämishankkeen tavoite oli siis saavutettu, koska tarkoitus oli löytää käytänteitä, jotka toimisivat vielä rahoituksen päätyttyäkin.
Hanketyötä oli yleisimmin arvioitu koordinaattorin ja ohjausryhmän keskuudessa
esimerkiksi kokousten jälkeen. Samalla saatettiin suunnitella korjausliikkeitä
toiminnan parantamiseksi. Vain Rovaniemellä arviointi näyttää olleen johdonmukaisesti jatkuvaa ja sitä tehdään sekä toiminnasta että sen toteuttamisesta koulu- ja
kuntatasolla. Kolmetoista koordinaattoria vastasi, että toimintaa ei ollut arvioitu.
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Organisaatio ei kaikissa tapauksissa ollut täysin onnistunut, mikä on saattanut
johtua siitä, että työnjaosta ja / tai korvauksista ei ollut sovittu alussa riittävän
tarkasti. Organisaation toimivuuden kannalta pidettiin myös tärkeänä, että hankkeen taustalla olisi aloitteellinen rehtori ja sivistystoimi, koska tämä taho kuitenkin
päättää niin ajankäytöstä kuin kehittämishankkeiden suuntaamisestakin. Tätä
näkemystä vahvistaa erään koordinaattorin kommentti hankkeen sujumisesta
hyvin, ” kiitos koulutoimen esimiehen ja sihteerin”. Myös koordinaattorin oman
innostuneisuuden merkitystä korostettiin.
Hankeryhmät ovat vastauksista päätellen toimineet hyvin, mutta muita opettajia
on paikoin ollut vaikea saada mukaan. Vastauksista ei käy ilmi, tarkoitetaanko
”opettajalla” hanketyön tai ohjausryhmän ulkopuolella olevia kieltenopettajia vai
muiden aineiden opettajia, ts. kouluyhteisöä. Joihinkin muihin kysymyksiin annetuista vastauksista kävi kuitenkin ilmi, että alakoulujen opettajat olivat yleensä
innostuneita hankkeesta.
Yksityiskoulut arvioivat hanketyön olleen toimivaa ja organisoinnin onnistunutta. Resurssi/Aikapula näkyy tosin täälläkin. Aurinkorannikon koulu toivoi
(ymmärrettävästi) tietoa koulutuksista ja tapahtumista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Niissä kunnissa, joissa hanke oli kohdennettu yhteen tai ainakin harvoihin tavoitteisiin, on ymmärrettävästi päästy tavoitteiseen tai lähemmäs niitä. Yleisvaikutelmana voinee todeta, että hanketyö, huolimatta siitä, että se on aikaa vievää ja
raskasta oman työn ohella, on antanut toiminnalle ryhtiä ja tavoitteellisuutta.
Ensimmäisen hankekauden 2009–10 aikana hanketyötä oli yleisimmin arvioitu
koordinaattorin ja ohjausryhmän yhteisissä kokouksissa, joissa suunniteltiin
myös tarvittavia korjausliikkeitä. Organisaatio ei aina ollut toiminut toivotulla
tavalla johtuen pääasiassa työnjaon epätarkkuudesta. Tärkeänä pidettiin sitä,
että hankkeen taustatukena olisi aloitteellinen rehtori ja / tai sivistystoimi.

5.3

Hallinnollisten yhteyshenkilöiden ja koordinaattorien
vastausten vertailua

Sekä hallinnollisilta yhteyshenkilöiltä että koordinaattoreilta kysyttiin, miten he
olivat kokeneet valtakunnallisten ja paikallisten toimintojen vaikuttaneen hankkeeseen. Molemmilta kysyttiin myös, vaikkakin hieman erilaisin sanamuodoin,
mikä oli tukenut ja kenties vaikeuttanut toimintaa.
Hankkeen valtakunnallisten ja paikallisten toimintojen vaikutus kielivalintoihin ja
opetusryhmien toteutumiseen
Sekä koordinaattoreita että hallinnon yhteyshenkilöitä pyydettiin arvioimaan
hankkeen yhteydessä toteutettujen toimintojen vaikutusta kielivalintoihin ja
opetusryhmien toteutumiseen Kysymys 4: ”Millä tavalla katsotte tämän hankkeen
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valtakunnallisten ja paikallisten toimintojen (esim. opettajien koulutus ja verkostoituminen, alennettu ryhmäkoon alaraja, tehostettu kampanjointi) vaikuttaneen kielivalintoihin ja opetusryhmien toteutumiseen?”
Useat koordinaattorit vastasivat kunnallisten tiedotuskampanjoiden vaikuttaneen positiivisesti kielivalintoihin ja opetusryhmien toteutumiseen. Näistä tuloksista raportoidaan luvussa 4.2 ”Ryhmäkoon alentaminen”. Kaksi koordinaattoria
mainitsi valtakunnallisena vaikutuskanavana (hyvän) koulutuksen ja yksi verkostoitumismahdollisuuden ja hankerahoituksen.
Hallinnolliset yhteyshenkilöt mainitsivat positiivisina paikallisina toimintoina
mm. opettajien aktivoitumisen ja valintojen ja ryhmien lisääntymisen erityisesti
laitehankintojen mahdollistaman etäopetuksen kautta. Kaksi kuntaa raportoi
valintojen vähenemisestä. Yhden kunnan hallinnollinen yhteyshenkilö katsoi,
että ”valtakunnalliset toiminnot ovat toimineet moottorina, mutta paikallisilla
toimenpiteillä on suurempi merkitys.” Toisen mielestä valtakunnallisten ja paikallisten toimintojen välisessä suhteessa ”kielenopettajien koulutusta tärkeämpää
ovat kuitenkin koulun ja koulutuksen järjestäjän ja valtakunnallisten normittajien toimet.”
TAULUKKO 5. Hankkeen valtakunnallisten ja paikallisten toimintojen vaikutus kielivalintoihin ja opetusryhmien toteutumiseen. Saman kunnan / yksityiskoulun koordinaattoreiden ja hallinnon vastaukset ovat rinnakkain.

Koordinaattorit

Hallinnolliset yhteyshenkilöt

Kunta /
Yksityiskoulu

Opetusryhmän koko laskettiin 8:aan. Sillä on
ollut vaikutusta opetuksen mahdollistamiseen.
Tehostettu kampanja näkyi pienenä A2- ja B2kielivalintojen nousuna viime keväänä.

Kielivalinnat ovat monipuolistuneet.
Valtakunnalliset toiminnot ovat
toimineet moottorina, mutta paikallisilla
toimenpiteillä on suurempi merkitys.
Opetusryhmien muodostumisessa
ei ole havaittavissa huomattavaa
muutosta. Suurin muutos on tapahtunut
kielenopetukseen yleisen asenneilmaston
kohdalla.

Seinäjoki

Koulutus ja verkostoituminen on piristänyt
opettajien otetta omaan työhön ja kielten
motivointiin. Ryhmäkoon alaraja A2-kielessä
varmistui vasta kielivalintojen jälkeen kev.2010.
Kielimaistiaiset ja valinnaisaineillat johtivat A2jaB2-kielten ryhmien syntymiseen.
Ryhmäkoon alentaminen on edesauttanut kahden
valinnaisryhmän muodostamista.

Kielivalintoihin ei vielä tässä vaiheessa ole tullut
suurta muutosta. Alennettu ryhmäkoon alaraja
toteutuu ensi vuonna.
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Joensuu

Opettajien kouluttaminen uudistamaan
Maaninka
kielenopetuksen sisältöjä ja menetelmiä ja
uutena etäopetuksen perusteiden ja uuden
tekniikan hyödyntäminen.
Markkinointi ja opettajien innokkuus
Vantaa
näkynyt selvästi: B2 -ryhmiä syntynyt
enemmän, vasta viime lukuvuonna luodut
lyhyet vieraiden kielten valinnaiskurssit
toteutuneet ja olleet suosittuja.

Pelkkä valikoiman laajentaminen on vaikuttanut
Ops muutoksessa. Kurkistukset venäjä ja Mynämäki
valintojen lisääntymiseen. Tiedotus paikallisesti
italia. Espanja B2 alkoi. Venäjä B2 toteutui.
toimivine vanhempainiltoineen tuotti tulosta.
Osassa kouluja lukijoiden määrä on selvästi noussut, Opettajien verkostoituminen lisääntynyt.
Vihti
osassa ei ole ollut vielä näkyvää vaikutusta.
Ryhmiä on perustettu ja kieliä valittu enemmän.

Opettajien koulutus ja verkostoituminen on ollut
erittäin hyvä ja hyödyllinen asia. Tehostettu tiedotus
kielitaidon merkityksestä on saanut aikaan lisää
kielivalintoja.
Hanke on vaikuttanut positiivisesti. Yläkoululle
muodostui ranskan saksan sekä venäjän ryhmä
kahdeksannelle luokalle. Kiinnostus kieliin on
hankkeen myötä lisääntynyt.

Kielisuihkujen ja kielten markkinoinnin
tehostaminen vaikutti viime kevään 7. luokkalaisten
valinnaisainevalinnoissa B2 -kielen runsaammilla
valinnoilla.
Uusia ryhmiä on muodostunut.

Oman koulumme kohdalla ei vielä näy lisääntyneinä
valintoina, mutta monien koulujen kohdalla näin on
jo käynyt.
Hankkeella on ollut suuri merkitys vieraiden
kielten esiin nostamisessa ja lasten/ huoltajien
kielitietoisuuden kasvattamisessa.

A2-ranskaa on valittu 4-5 luokilla jo kolmatta
kertaa.
Pitkällä aikavälillä uskomme, että vaikutus on
positiivinen.
Sekä ranskaan ja saksaan tuli suuret ryhmät
kahdeksannelle luokalle, japanin pienryhmä syntyi.

Kieliryhmiä on muodostunut enemmän, kun
ryhmäkokoa on laskettu 10 oppilaaseen
joissakin pilottikouluissa. Koordinaattori
erinomainen asia.
Saksan kielen valinnaisryhmä on alkanut
hyvänkokoisella ryhmällä (10 oppilasta) ja
mielestäni hankkeella on tähän
vaikutuksensa.
Kunnassamme venäjän A2 -kielen
ryhmän aloittamiseen vaikutti se, että
kielihankkeen rahoituksella pystyttiin
ostamaan toimivat laitteistot etäopetuksen
järjestämiseen. Tällä tavalla saimme
riittävän oppilasmäärän, että kielen
opetus voitiin järjestää. Markkinoinnin
tulokset eivät vielä näkyneet viime kevään
valintamäärissä.
Tässä vaiheessa valtakunnalliset ja
paikalliset toimenpiteet ovat lähinnä
herättäneet mielenkiintoa opettajien,
oppilaiden ja huoltajien keskuudessa.
Syksyllä 2010 käynnistyi ainakin 19 uutta
ranskan, saksan, espanjan ja venäjän
ryhmää.
Kielivalinnat eivät ole vielä varsinaisesti
monipuolistuneet, mutta ollaan voitu
toteuttaa pieniäkin ryhmiä yhteistyössä
lukion ryhmien kanssa.
Toiminta on ollut merkityksellistä.
Kieltenopettajien koulutusta tärkeämpää
ovat kuitenkin koulun ja koulutuksen
järjestäjän ja valtakunnallisten normittajien
toimet.
Ranskan A2- kielen opinnot on aloitettu 5.
luokalla kahdella isoimmalla yläkoululla.
Innostus ollut hyvä.
Kielivalinnat ovat lisääntyneet ja
monipuolistuneet.

Espoo

Juupajoki

Lieksa

Raahe

Helsinki

Kaustinen

Tampere

Himanka

Kotka
Nummi-Pusula
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Hyvä vaikutus työnantajan tahtoon kehittää
kieltenopetusta. Muu kuin suomi äidinkielenä
oppilaille hankittu etäopetukseen laitteita eri
kouluille (arabia, venäjä).
A2-kieli on pystytty aloittamaan pienilläkin
oppilasmäärillä, jopa 8 oppilaalla. Samoin B2 -kieli
on alkanut 8 oppilaalla.

Koulu on pieni, joten esim. alennetulla ryhmäkoon
alarajalla ei vaikutusta. Valtakunnan tason näkyvyys
myös lisäplussaa.
Kieltenopettajien aikaisempaa aktiivisempi
markkinointi kielivalintojen ja kielten opiskelun
tehostamiseksi . Näkyvyys paikallislehdessä.
Ei vielä tänä lukukautena olla voitu vaikuttaa
ryhmien toteutumiseen, koska kaupungin linjaus
on, ettei esim. A2-kieltä tarjota. Toinen syy oli se,
että saimme laitteet käyttökuntoon vasta koulun
aloituksen jälkeen, joten emme voineet vielä tarjota
keväällä ylimääräisiä kieliä.
Valtakunnalliset toiminnot: hyvä koulutus,
luonnollinen verkostoituminen, avustus. Kunnalliset
toiminnot: etäopetuslaitteiston hankkiminen kahteen
pienempään kouluun, opettajien tietotaito.

Ranskan ja saksan kieltä valittiin enemmän. Sen
sijaan venäjän kielen markkinointi ei tuottanut
toivottua tulosta.
Saksa, ranska ja venäjä toteutuivat B2-kielinä
yläkouluissa, kun kaksi koulua yhdistettiin yhtä
kieliryhmää kohden. Hanke painottui venäjän
kieleen.
Omassa kunnassani saksan, ranskan ja venäjän
kielisuihkut ovat kohdistuneet alakoulun 5. ja 6.
luokkalaisiin. Tempauksen tulokset tulevat näkyviin
vasta ensi kevään kielivalinnoissa, joten mitään
lukuja en pysty vielä antamaan oman kuntani
osalta.
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Lempäälä

On vielä liian aikaista sanoa, miten
Kemi
hanke vaikuttaa lasten valintoihin, koska
kokemuksia on vain 2010 keväältä. Kuntaja koulutoimen päättäjien asenteet ovat
muuttuneet myönteisemmiksi pienempiä
ryhmäkokoja kohtaan.
Enontekiö

Positiivisesti lisääntyen..

Kannus

Ohjaavat kuntia toimimaan oikeaan
suuntaan opetussuunnitelmauudistusta
odotellessa.

Varkaus

Ei ehkä vielä ole ollut vaikutusta. Mutta
Akaa
ensi vuoden talousarvioesityksessä on
esitys määrärahaan, jonka perusteella
aloitusryhmäkoko voitaisiin laskea
nykyisestä 18:sta 12:een. Mutta tämä siis
edellyttää valtuuston päätöstä.
Kerimäki

Positiivisesti, B2-kielivalintoja enemmän.

Salo

Opettajien koulutus on mahdollistanut eri
tavoin toteutetun etäopetuksen, jolla on
toteutettu todellinen valintamahdollisuus
kaikille oppilaille. (A2-kieli)

Ylivieska

Kielivalintojen määrä kasvoi. Tosin ryhmiä syntyi
Minimiryhmän koko on edelleen
saman verran kuin edellisenä vuonna. Ryhmäkokoa korkea (16 opp.). Opetusryhmän
ei saatu alennettua, eli se on edelleen 16.
kokoaminen eritasoisista luokista ja

Mikkeli

uutena etäopetuksen käyttöönotto ovat
parantaneet mahdollisuuksia. Kielten
opiskelun hajoaminen kolmeen B2- kieleen
on haasteellinen ja vaatii koulukohtaista
suuntaamista ja rehtorin pelisilmää,
jotta useampia ryhmiä saadaan koottua
suuremmassakin peruskoulussa.
A2-kielten valinnat vuosien mittaisen tauon jälkeen A2-kieliryhmät (2 kpl) käynnistyivät
Rauma
ajoitettiin samaan aikaan, kun hanke käynnistyi.
pitkän tauon jälkeen syksyllä 2009.
Vaikuttavuudesta ei voi vielä sanoa tässä vaiheessa. Tässä vaiheessa hankkeella ei ollut
vaikuttavuutta. Syksyllä 2010
käynnistyi myös kaksi A2-kielenryhmää.
Nämä oppilaat olivat saaneet käydä
kielitivolitapahtumassa talvella 2010.
Innokkuutta A2-kielivalintaan oli kuitenkin
edellisvuotta vähemmän.
B2-kielen ryhmiä kaupunkiin syntyi 5.
Olemme saaneet yläkouluihin B2 -kielen Imatra
valitsijoita lisää. Hanke on painottunut v.
2009–2010
ja 2010–2011 venäjän kielen
”mainostamiseen” ja tulos on ollut
positiivinen.
Opettajien koulutusjaksoilla ja verkostoitumisen
Tehostettu kampanjointi lisää kiinnostusta Sodankylä
kautta olemme saaneet paljon tietoa ja vinkkejä
kielien opiskeluun..
mm. uuden teknologian mahdollisuuksista.
Verkko opetus on mahdollistanut kieliryhmien
muodostamisen ryhmäkoon alarajasta huolimatta.
Opettajilla on kiire eivätkä kaikki ole siitä syystä
motivoituneita osallistumaan hankkeeseen.

Yläluokkien valinnaiset kieliryhmät tulivat
mahdollisiksi näin pienessä koulussa ja etäopetus
alkoi.
On saatu uusia kieliryhmiä perustettua kahteen
kokonaan uuteen kouluun vahvimmassa kieliä
opettavassa ala asteen koulussa kaikista tarjotuista
kielistä on saatu alkavat ryhmät.
Neljännen luokan keväällä 2010 saatiin aikaan
kolme A2- saksan ryhmää, kun edellisvuonna
ryhmiä ei tullut yhtään. Myös venäjän B2-ryhmä
saatiin syntymään. Verkostoitumalla olemme
saaneet vaihdettua ideoita, jotka ovat tehostaneet
markkinointia.

Etäopetusryhmiä on saatu syntymään
ranskan kieleen, asenneilmapiiri kieliä
kohtaan parantunut, verkostoitumista ja
kouluttautumista enemmän.

Turku

Raasepori

Porvoo

Neljännen luokan keväällä 2010 saatiin
Savonlinna
aikaan kolme A2- saksan ryhmää, kun
edellisvuonna ryhmiä ei tullut yhtään. Myös
venäjän B2-ryhmä saatiin syntymään.
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Sekä A1- että B2-kielten valitsijoiden määrä on
ollut kasvussa jo 2 vuotena. Olemme saaneet
harvinaisten kielten A1-ryhmät (joihinkin kouluihin
jopa 2 ryhmää /kieli) syntymään jokaiseen
tarjoavaan kouluun ja B2-kielten ryhmiä, valittuja
kieliä (pitkästä aikaa myös valittu venäjää) ja
oppilaita on aiempiin vuosiin verrattuna enemmän.
Ryhmäkoosta päättää sivistyslautakunta, joka ei
vielä ole käsitellyt ehdotusta B2-kielten ryhmäkoon
alentamiseksi.
Koulutuksen järjestäjä alensi hankkeen alettua
B2-kielen ryhmien ryhmäkokoa ja näin saimme
kouluumme alkamaan sekä saksan, ranskan että
venäjän ryhmät.
Hankkeen käynnissäoloaika tuntuu toistaiseksi liian
lyhyeltä vaikutusten tarkasteluun kunnolla. Valintoja
saimme kuitenkin lisättyä edellisvuosiin verrattuna
jonkin verran.

Vaikutus on tähän mennessä ollut positiiviseen
suuntaan sillä tavalla, että kiinnostus vieraisiin
kieliin on herätetty.
Hankkeen aikana on ylimääräistä vierasta kieltä
valinnut yli 80 oppilasta. Nämä oppilaat eivät
olisi voineet opiskella valitsemiaan kieliä ilman
etäopetusta.
Kielivalinnat ovat monipuolistuneet ja lisääntyneet,
valinnaiskielten (A2 ja B2) opetusryhmiä on
muodostunut huomattavasti aiempaa enemmän ja
useampiin kieliin.
Tehokkaan tiedottamisen ansiosta A2-kielen
tarjoaminen säilyy kunnassa. Myös rehtorit olivat
joustavia A2-kielen ryhmäkoon suhteen.

Lahti

Saarijärvi

Joihinkin kouluihin on markkinoinnin
Ylöjärvi
ja tiedotuksen kautta saatu syntymään
ryhmiä. Kielten näkyvyys on hieman
lisääntynyt, joten valintoja on ollut hieman
enemmän. Joka koulussa ei kuitenkaan ole
tarpeellinen määrä tullut täyteen.
Utsjoki

Etäopetuksen mahdollistaminen on
lisännyt valintoja.

Rovaniemi

Kielivalinnat ovat lisääntyneet ja
Kuopio
monipuolistuneet, ja kielten valinnaisryhmiä
on muodostunut huomattavasti enemmän
kuin aiempina vuosina.
Kunnassa opiskellaan saksan kieltä A2Oulunsalo
kielenä.
Kielen opiskelun tärkeydestä ja
merkityksestä on tehostetusti tiedotettu
alakoulun oppilaille ja huoltajille
Katson, että hankkeella on ollut vaikutusta.
Vaikutus tähän mennessä riippuu
Oulu
Tosin eri kunnissa on keskitytty eri asioihin 1.
toteutetuista toimenpiteistä. Esim.
toimintavuonna. Esimerkiksi suurissa kaupungeissa niissä kunnissa, joissa on panostettu
on keskitytty ensin rakenteiden uusimiseen
mainontaan, valinnat ovat varmasti
(valinnat-kieliryhmätoteutus mahdolliseksi)
lisääntyneet. Tiedotus (vltk ja paikallinen)
ja toisena toimintavuonna tullaan lisäämään
on selkeyttänyt asioita sekä tuonut
varsinaista kielimainontaa ja tiedotusta. Pienillä
kielivalinta-asiat keskiöön, ja sillä on
paikkakunnilla on ollut kyse lähinnä mainonnan
pitkäkestoista vaikutusta. Kritiikkiä
lisäämisestä ja tiedottamisen koordinoinnista, joten voisi esittää siitä, miten kunnat ovat
heillä tulokset näkyvät lyhyemmällä aikavälillä
suunnitelleet jatkotoimenpiteitä. Jos
Kielitivolilla on rahoitettu esim. oppilaiden
matkoja, miten käy jatkossa? Onko tulevia
rahoituskuvioita selvitetty tarpeeksi?
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Meillä ei muutoksia.
Lv 2010–11 valittiin kunnissa 83 % enemmän
esim. B2-kieliä. Valikoimat monipuolistuivat

Sievi
Suomussalmi,
Sotkamo,
Kajaani,
Kuhmo

Kunnassamme on hankkeen ansiosta saatu kahtena Hanke on mahdollistanut uusien B2vuonna peräkkäin alkamaan kielten ryhmiä, jotka ryhmien perustamisen.
muuten olisivat jääneet toteutumatta pienuutensa
vuoksi. Etäopetuskoulutuksen ansiosta ja
laitehankintojen avulla saimme kuntamme sisällä
ja yhteistyössä 2-3 valitsijaa per piste aikaiseksi
ryhmät, joiden koko vaihtelee 5stä 8aan. Viime
vuonna saksa ja venäjä, tänä vuonna ranska ja
saksa alkavana. Ryhmäkokojen alentaminen auttoi
myös asiaa, koska aikaisemmin alarajana oli ollut 9
oppilasta/ryhmä.

Kemijärvi

Omalla alueellamme tiivistänyt yhteistyötä
ala-asteen/ala-asteiden kanssa; jatkuvuuden
takaaminen alaluokilta yläluokille siirryttäessä

Tehostetun kampanjoinnin avulla olemme saaneet
aikaan B2 -kielivalintaryhmät saksaan ja ranskaan
koulussamme, jossa muutenkin luetaan paljon
kieliä.

Lukuvuoden 2009–10 aikana vaikutus valintoihin
on ollut melko pieni. Uskon, että vaikutus tulee
näkymään viiveellä. Opettajien verkostoituminen
ja erilaiset paikalliset kielitempaukset ovat
tuoneet näkyvyyttä asialle ja tämä varmasti lisää
kielivalintoja.

Valitettavasti vapaaehtoisten vieraiden
kielten valinnat laskivat hieman viime
keväänä aikaisempiin vuosiin verrattuna.
Kielivalintojen määrä ei ole lisääntynyt,
mutta B2-saksan ryhmän muodostaminen
neljällä oppilaalla oli helpompi perustella
muille opettajille (vähän tunteja, suuri
kilpailu valinnaisaineiden tunneista).
Positiivinen vaikutus ensinnäkin opettajien
tukemisen kautta: jaksavat paremmin
itsekin mainostaa kurssejaan ja keksivät
ratkaisuja pienten ryhmien ongelmiin.
Ryhmäkoon alaraja on yksityisenä kouluna
muutenkin päätettävissämme.
Uskon ja toivon, että ns. harvinaisten
kielten ryhmiä on perustettu enemmän,
ennen kaikkea B2-kielen ryhmiä. Myös
oppilaat ovat valinneet hieman aiempaa
ahkerammin näitä kieliä. Venäjän
kohdalta kentältä opettajilta on tullut
tietoa useammista valinnoista. Opettajien
koulutus ja verkostoituminen ovat
todennäköisesti helpottaneet joidenkin
opettajien työskentelyä.
Opettajien koulutuksella on ollut
suuri merkitys sekä opettajien oman
motivoitumisen että ammattitaidon
kehittymisen kannalta ja toisaalta myös
sen vaikutus oppilaiden valintoihin on ollut
ilmeinen.

Lappeenranta

Kolari

Helsinki,
Kulosaaren
yhteiskoulu

Helsinki,
Helsingin
Suomalainen
Yhteiskoulu

Lappeenranta,
Imatra,
Joensuu, ItäSuomen koulu
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Vanhemmat reagoivat viiveellä, mutta selvä
kiinnostuksen kasvu kielten opiskeluun on
havaittavissa ryhmäkoon suurentumisena ja
lisääntyneinä kyselyinä.
Innostus valita uusia kieliä on kasvanut, mutta
ryhmäkoossa muutos näkyy vasta, kun oppilaat
tulevat valinnaisten aineiden valintaikään. Lisäksi
lopputulos ei näy pelkästään omassa koulussamme,
koska oppilaat vaihtuvat koko ajan.

Tampere,
Tampereen
kristillinen
koulu
Mielenkiinto harvinaisempia kieliä
kohtaan on kasvanut jonkin verran, vaikka
ulkosuomalaisena kouluna oppilaiden
vaihtuminen on suurta ja hedelmät
korjataan ehkä enemmän Suomessa kuin
täällä.

Espanja,
Fuengirola,
Aurinkorannikon
koulu

Koordinaattorien mielestä paikallisista toiminnoista tärkein oli tiedottamisen
määrän ja laadun lisääminen sekä hankkeeseen osallistumisen vaikutus kuntapäättäjien halukkuuteen laskea ryhmäkoon alarajaa. Valtakunnallisista toiminnoista tärkeimmäksi mainittiin koulutus. Hallinnollisten yhteyshenkilöiden
mielestä valtakunnallista toimenpiteistä tärkeimpiä olivat tiedotuskampanja,
koulutus, verkostoituminen, opettajien aktivoituminen ja paikallisista (etäopetuksen mahdollistama) ryhmäkoon alentaminen, valintojen lisääntyminen ja opettajien aktivoituminen.

Koordinaattoreille suoritetut korvaukset, työmäärän arviointi ja hallinnollisten
yhteyshenkilöiden arvioita toiminnan jatkuvuudesta
Liitteeseen 9 on koottu koordinaattorien vastaukset kysymyksiin 8 ”Miten realistinen työmäärän ja työajan ennakointi kuntakohtaisten suunnitelmien toteuttamisessa on ollut (koordinaattorin vs, muiden hanketyöhön osallistuneiden
opettajien osalta)?” ja 9 ”Millaista tukea opettajat / koordinaattorit ovat saaneet
tavoitteiden toteuttamiseksi (opetusvelvollisuuden huojennus, lisätyökorvaus
tms.)?” sekä hallinnollisten yhteyshenkilöiden vastaukset kysymykseen 15: ”Miten
toiminnan koordinointi järjestetään rahoituksen päätyttyä?”
Koordinaattorien korvaukset kehittämistyöstä vaihtelevat päätoimisen koordinaattorin asemasta niihin seitsemään, jotka eivät saa lainkaan korvausta.
Yhdessä kunnassa korvaus oli 1 pv/viikko, minkä lisäksi koordinaattori saattoi
käyttää lisäpäiviä, joiden ajaksi hankerahoituksesta palkattiin sijainen. Toisessa
koordinaattori oli palkattu syksyksi 2009 yhdeksi päiväksi viikossa; tehtävä
muuttui keväällä 2010 kokopäiväiseksi. Eräässä kunnassa korvaus oli 7 h/viikko
keväällä 2010, mutta laski syksyllä neljään tuntiin.
Tunteina ilmoitetut korvaukset vaihtelivat kolmesta kahdeksaan. Eräässä tapauksessa hankkeella oli kaksi koordinaattoria, joista opettajan toimivalle suoritettiin
kahden tunnin korvaus. Rahassa ilmoitetut korvaukset vaihtelivat kahden vvt:n
korvauksesta (= 3 h toimistotyötä + 170 EUR/kk) tilanteeseen, jossa koordinaatto-
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rille suoritettiin 40 EUR/kk toukokuuhun 2010. Yhdessä tapauksessa koordinaattorin korvaus oli 13,49 EUR/h.
Myös muille opettajille kuin koordinaattorille suoritettiin korvausta yhdessä
kunnassa. Kolmessa tapauksessa koordinaattorin korvaus suoritettiin TVA -lisänä
ja yhdessä tapauksessa OAJ:n kanssa oli neuvoteltu paikallinen sopimus.
Muina korvaustapoina raportoitiin
 tukiopetuspalkkio
 kuukausittainen palkanlisä
 kuukausikorvaus-ylityölaskutus
 suoritus laskua vastaan
 kulukorvaus
Kahdeksan vastaajaa ilmoitti saavansa korvausta / olevansa palkattu. Seitsemässä
tapauksessa koordinointi oli osa sivistysjohtajan / opetuspäällikön / rehtorin
toimenkuvaa.
Osa koordinaattoreista ilmoittaa työmääränsä olleen kohtuullinen esimerkiksi
realistisesti mitoitetusta hankkeesta tai hyvästä suunnittelusta johtuen. Muutamat
toteavat oppineensa mitoittamaan tehtävänsä hankkeen kuluessa. Suurempi osa
vastaajista on kuitenkin ollut yllättynyt työmäärän ja tehtäväkentän laajuudesta.
Hallinnollisien yhteyshenkilöiden vastaukset koskien koordinoinnin jatkuvuutta
hankkeen päätyttyä poikkesivat toisistaan.
Kaikissa kunnissa ei ollut vielä tehty päätöstä koordinaattorin aseman säilyttämisestä Suurilla ja eräillä pienillä kunnilla oli selkeästi erilaiset tavoitteet. Pienissä
kunnissa katsottiin, että koordinaattorin tehtäviä ei sellaisenaan jatketa, koska
suunnittelupalaverit on helppo järjestää, ja tehtäviä hoitavat jatkossa rehtori(t),
rehtori ja kieltenopettaja(t) yhdessä tai sivistysjohtaja, jonka toimenkuvaan koordinointi on nytkin kuulunut. Korvauksista yksi kunta mainitsi, että opettajat
hoitavat koordinointia YT-työnä.
Helsingissä koordinaattori jatkaa ns. pedagogisena yhteyshenkilönä oman toimen
ohella 9 vvt:n resurssilla. Espoossa on ollut jo noin kymmenen vuoden ajan
konsultoiva opettaja, jonka tehtävä jatkuu, vaikka resurssit vähenevät kehittämishankkeen päätyttyä. Tampereella koordinointi ei jatku, vaikka tavoitteet säilyvät.
Selkeän rajallisen tavoitteensa, kieliohjelman uudistaminen, vuoksi Vantaa katsoo
tässä vaiheessa riittävän, että perusopetuksen johtaja pitää asiaa esillä talousneuvotteluissa. Turussa koordinoinnista huolehtivat ohjaava opettaja ja perusopetuspäällikkö. Kuopiossa jatkaa kieltenopetuksen vastuuopettaja 2 vvt:n korvauksella. Oulussa toimivat viestinnän ja kansainvälisyyden ohjaavat opettajat, joille
korvataan 2 pv / viikko, ja joille koordinaattorin tehtävät luontevasti siirtyvät.
Kotkassa jatkaa ohjausryhmä. Seinäjoella on valittu yhdysopettaja, jonka kanssa
toimii työparina kansainvälisistä asioista vastaava henkilö. Omalla kustannuksella
jatkaa viisi kuntaa, joista yhdessä koordinoidaan aika ajoin ja toisessa on sovittu
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TVA -korvauksen suorittamisesta. Varkaudessa kehitetään prosessiorganisaatiota,
jossa koordinaattorin asema turvataan.
Muita suunniteltuja ratkaisuja olivat:
 koordinoidaan edelleen osana perusopetuksen kokonaisuutta
 seudullista yhteistyötä tehden
 sisältyy opetuspäällikön työnkuvaan; yhteistyötä kieltenopettajien kanssa
 tietyt koulut toimivat kielten opetuksen ”resurssikeskuksina”
 pedagoginen sihteeri toimii aineryhmän sihteerinä.
Koordinaattorien korvaukset vaihtelevat suuresti eikä korvauksen aina katsottu
vastanneen tehtävien määrää.
Koordinoinnin jatkuminen hankerahoituksen jälkeen on vielä monilta osin auki.
Monenlaisia vaihtoehtoja koordinointiin käytettävästä ajasta sekä ratkaisuja
koordinoinnin järjestämisestä oli vireillä. Tehtäväkuvauksia ei esitetty; tosin ei
niitä ollut pyydettykään. Koska koordinaattorin toimintaa on kuitenkin useiden
kysymysten vastauksissa arvostettu, on aihetta odottaa, että tämä kehittämisen
kannalta tärkeä työ jatkuu jossakin muodossa.

Tavoitteisiin pääsemisen tuki
Sekä hallinnollisilta yhteyshenkilöiltä että koordinaattoreilta kysyttiin, mitkä
toimenpiteet tukivat hanketavoitteiden saavuttamista (kysymykset 9 ja 628).
Hallinnon edustaja mainitsi 16 tapauksessa 36:sta jonkin saman asian kuin koordinaattori.
Tavoitteisiin pääsemisen tukena mainittiin useimmiten hankerahoitus, jonka
turvin on voitu lähettää opettajia koulutukseen korvaamalla sijais- ja matkakulut
ja hankkia opetusvälineitä. Hankerahoituksen suhteellisen vapaa luonne taas salli
paikallisiin olosuhteisiin soveltuvien mallien räätälöimisen. Seuraavaksi suurin
määrä mainintoja koski idearikkaita ja työlleen omistautuneita koordinaattoreita
ja ohjausryhmien jäseniä sekä kaikkien projektin osapuolten hyvää yhteistyötä.
Yksittäisinä tavoitteisiin pääsemisen apuina mainittiin alennettu ryhmäkoko,
verkostoituminen, hyvä suunnitelma, opintomatka, innostunut tietohallinnon
osaaja ja yhteistyöverkoston muodostuminen koulujen välille. Yhdessä koulussa
innostuneet valinnaisryhmäläiset mainostivat tehokkaasti kielenopiskelua ja
toisessa kielisuihkutuksen hoitivat oman paikkakunnan kieliä opiskelevat tai
muuten hallitsevat nuoret.

28 Kysymys 9: ”Minkä katsotte tukeneen asettamienne hanketavoitteiden saavuttamista?”;
Kysymys 6: ”Mikä on mielestänne tukenut tavoitteissa onnistumista?”
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Tavoitteisiin pääsemisen esteitä
Sekä hallinnollisilta yhteyshenkilöiltä että koordinaattoreilta kysyttiin tavoitteisiin
pääsemisen esteistä (kysymykset 10 ja 729). Vastauksia saatiin 36 kunnasta, joista
kahdeksassa koordinaattori hoiti molempia tehtäviä, ja neljästä yksityiskoulusta,
joista yhden koordinaattori oli samalla myös hallinnollinen yhteyshenkilö.
Kuntien hallinnollisista yhteyshenkilöistä vain neljä mainitsi ongelmaksi saman
asian tai jonkin niistä asioista, jonka koordinaattorikin oli tuonut esille (vrt.
taulukko 3). Yhden yksityiskoulun hallinnollinen yhteyshenkilö oli kirjannut
saman ongelman kuin koordinaattori. Kunnassa ja yksityiskouluissa vaikeudeksi
nostettiin se, että opettajat tai ohjausryhmän jotkut jäsenet ovat välinpitämättömiä,
ts. eivät sitoudu hankkeeseen.
Yksi asioista, joista kunnan hallinnollinen yhteyshenkilö ja koordinaattori olivat
samaa mieltä, oli koulujen johtajat / rehtori, jotka suhtautuvat nihkeästi kielivalikoiman monipuolistamiseen joko asenteellisista syistä tai siksi, että se tuottaa
ongelmia työjärjestyksen laatimisessa. Tässä yhteydessä esitettiinkin Opetushallituksen suuntaan toive, että valtakunnalliseen hankkeen yhteydessä tästä aiheesta
tulisi antaa informaatiota koulujen johdolle. Kaksi muuta yhteistä ongelmaa olivat
rahoituksen vähyys ja teknologiaongelmat.
Hallinnon taholta tuotiin esille useita muita kielten valintaan vaikuttavia
ongelmia. Alakoulussa valittu vieras kieli vähentää valinnan mahdollisuuksia
yläkoulussa, josta edellisessä opetussuunnitelmauudistuksessa jo vähennettiin
valinnaisuutta. Tämä on yksi syy siihen, miksi vieraita kieliä ei valita yhtä paljon
kuin aikaisemmin ja miksi kielten opiskelusta luovutaan aiempaa useammin
varsinkin yläkouluun siirryttäessä. Venäjän valitsemista saattavat hidastaa huoltajien asenteet. Pienten kuntien ongelmana on, että oppilaita on yhteensäkin niin
vähän, että kielten opiskelu kiinnostaa vain suhteellisen harvoja motivointiyrityksistä huolimatta. Pitkien etäisyyksien aiheuttavat oppilaiden kuljetusongelmat
vaikuttavat samansuuntaisesti. Osa kouluista ei taas ole halukkaita lisäämään kieltenopetusta tiukan tuntikehyksen vuoksi. Myös koulutuspaikkakunnat koettiin
jossakin tapauksessa yhä liian etäällä oleviksi.
Etäopetusluokan valvonnan järjestäminen on saatettu kokea hankalasti ratkaistavaksi asiaksi mm. tulkittaessa virkaehtosopimuksia.30 Hanketavoitteita on pidetty
moninaisina ja hajanaisina ja nähty, että erityisesti yläkoulun opettajat ovat usein
ylityöllistettyjä eivätkä näin ollen ole pystyneet paneutumaan hankkeiden eteen29 Kysymys 10: ”Onko jokin vaikeuttanut asettamienne tavoitteiden saavuttamista? Kuvatkaa, mikä.”; Kysymys 7: ”Onko jossakin ollut vaikeuksia? Jos on, niin kuvatkaa, mikä on
vaikeuttanut tavoitteiden saavuttamista.”
30 ”Peruskoulussa voidaan antaa opetusta videoneuvottelulaitteiden välityksellä (ns. DINEopetus). Tällöin vastaanottavassa päässä on oltava opettaja valvomassa ja hän saa työstä
normaalin palkan. DINE-opetuksen korvaamisesta pitää tehdä paikallinen virkaehtosopimus.” (http://www.oaj.fi/pls/portal/docs/PAGE/OAJ_INTERNET/01FI/05TIEDOTTEET/03JUL
KAISUT/OAJ_VAIKUTTAA_WEB.PDF
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päin viemiseen riittävästi. Koordinaattorin katsottiinkin tarvitsevan selkeää palkallista työaikaa.
Tavoitteisiin pääsemisen esteiksi oli kirjattu mm. rehtorien haluttomuus kielivalikoimien monipuolistamiseen, mikä saattoi johtua asenteista, mutta usein työjärjestyksen laatimisen vaikeutumisesta. Valintoja estivät myös koulukuljetusten
järjestäminen sekä yläkoulun niukka valinnaisuus Koordinaattorit toivoivat
enemmän palkallista aikaa työlleen ja tukea koko ohjausryhmältä ja / tai kouluyhteisöltä. Toisaalta opettajat ovat ylityöllistettyjä hoitaessaan uudenlaista kehittämistyötä omien tehtäviensä ohella. Venäjän valintoja jarruttavat edelleen huoltajien asenteet.
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6.

Hyviä käytänteitä

Tässä luvussa on nostettu esille muutamia hyviä käytänteitä esimerkkeinä kuntien
ja koulujen toiminnasta hankkeiden eri painopistealueilta. Näille toiminnoille on
tunnusomaista, että käytäntöä on mahdollista jatkaa myös hankerahoituskauden
päättymisen jälkeen, ja ne ovat sovellettavissa myös muissa kunnissa ja kouluissa.
Kielisuihkutunnit 2.-luokkalaisille
Kohderyhmä(t)
2.-luokkalaiset

Sisältö ja tarkoitus

Tuloksia/
Kokemuksia

Kokeilussa mukana olevat koulut Tampereella: Etelä-Hervanta, Kanjoni, Linnainmaa ja
Nekala. Etelä-Hervannassa, Kanjonissa ja Linnainmaalla opetetaan saksaa, Nekalassa
ranskaa ja saksaa.
2.-luokkalaisille opetetaan ranskaa ja saksaa oppitunneilla jaksoina. Kielten tunnit ovat
osa kakkosluokkalaisten lukujärjestystä ja resurssi on tukiopetuksesta. Kun kieltenopettaja menee pitämään kakkosille kielitunnin, luokanopettaja antaa samaan aikaan tukiopetusta jollekin toiselle luokalle. Kieltenopettaja saa tunnista tukiopetuskorvauksen.
Kielisuihkutuntien tavoitteina on lisätä kieli- ja kulttuuritietoisuutta, antaa tietoa kielistä
sekä oppilaille että vanhemmille, poistaa ennakkoluuloja, antaa kokemuksia kieltenopiskelusta ja lisätä harvinaisempien kielten valintaa. Lisäksi kieltenopettaja tutustuu
kakkosluokkalaisiin ennen kielivalintaa.
Kielisuihkutunneilla opetetaan peruskielenkäyttötilanteita ja sanastoa pääosin toiminnallisin menetelmin. Oppilaat saavat kielikansion, johon kerätään tehtävämonisteita, ja
kansiossa kulkee myös kotitehtäviä koteihin. Näin vanhemmatkin saavat tietää, mitä
asioita on opittu kieltentunneilla. Oppikirjoja ei ole käytetty tunneilla.
Kakkosluokkalaiset ovat uteliaita ja avoimia oppijoita, ja he ottavat oppimansa heti
käyttöön. Oppilaat laulelevat oppimiaan lauluja, ja käytävillä kuulee erikielisiä tervehdyksiä. Laskemislorut ovat osa välituntileikkejä. Oppilaat ovat saaneet kokemusta kielten
opiskelusta, esim. miltä tuntuu puhua vierasta kieltä ja oppia uusia äänteitä ja sanoja.
Kakkosluokkalaiset ovat hyvässä iässä oppimaan uusia äänteitä, ja he kokeilevat ennakkoluulottomasti uutta. Esimerkiksi saksan kielen eri ässiä on opittu leikein: soinnillinen
s on ampiainen ja suhuässä on käärme. Hauskaa on ollut, kun koko luokka lentelee
amppareina tai luikertelee käärmeinä!
Kielisuihkutuntien aiheet on valittu lapsille läheisistä aiheista: eläimiä, harrastuksia,
mielivärejä, mieliruokia jne. Omakohtaisuus on tärkeää.

Opetuksen järjestäjä Tampereen kaupunki
Yhteyshenkilö
Kirsi Aaltonen-Kiianmies, Nekalan koulu
S-postiosoite
kirsi.aaltonen-kiianmies@saunalahti.fi
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Komiasti vierailla kielillä – Kielitivoli-hankkeen tiedottaminen Seinäjoella
Kohderyhmä(t)

Koulutoimi / kieltenopettajat, luokanopettajat, rehtorit , oppilaat, vanhemmat, muut
seinäjokiset

Sisältö ja tarkoitus

Kielitivoli-hankkeen alkaessa Seinäjoella yhdeksi keskeiseksi painopisteeksi tuli
käytännön sanelemana hankkeesta tiedottaminen.
Oman paikallisen hankkeemme sloganiksi muodostui ”Komiasti vierailla kielillä”, mikä
näkyy niin nettisivuilla, esitteessämme kuin mainosmateriaalissakin.
Ensinnäkin hankkeesta tuli tiedottaa koulutoimen sisällä, jotta ”uuden Seinäjoen” (2009
vuoden alusta Nurmo ja Ylistaro liittyivät Seinäjokeen) kaikki opettajat tasavertaisesti
olisivat hankkeesta tietoisia ja voisivat siihen osallistua. Alueellinen tasapuolisuus otettiin
huomioon myös hankkeen ohjausryhmää valitessa. Lisäksi pidettiin tärkeänä informoida
luokanopettajia valinnoista ja niihin ohjaamisesta. Lisäksi, jotta tieto kulkisi, teimme
ensimmäiset kieltenopettajien sähköpostilistat. Nyt ne on päivitetty ja meillä on erikseen
eri kouluasteiden opettajalistat, sekä yksi kaikki kieltenopettajat tavoittava lista.
Toiseksi, jotta kielivalintoja saataisiin lisää, tuli asiaa tehdä tutuksi myös oppilaille ja
heidän vanhemmilleen. Teimme paikallisen kieliesitteen, jota olemme jakaneet kieliinfoissa ja vanhempainilloissa. Lisäksi teimme koulutoimen sivuille hankkeelle omat sivut,
jotka palvelevat niin opettajia, kuin oppilaita ja heidän vanhempiaan.
http://koulu.seinajoki.fi/opetustoimi/kielitivoli/ Lisäksi olemme tuottaneet omaa
”mainosmateriaalia”; lyijykyniä ja muistitikkuja. Tilasimme myös Kielitivoli-kansioita
tähän käyttöön.

Tuloksia/
Kokemuksia

Kolmanneksi olemme aktiivisesti olleet yhteydessä paikallisiin lehtiin tiedottaen ja itsekin
lehtijuttuja tehden. Olemme saaneet tätä kautta paljon näkyvyyttä hankkeellemme.
Ohjausryhmän jäsenten valitseminen ympäri uutta kaupunkiamme on ollut onnistunut
asia: näin ohjausryhmän jäsen on ollut linkki omalle alueelleen ja tieto on kulkenut myös
hänen kauttaan. Lisäksi olemme saaneet erilaisia käytänteitä yhteiseen käyttöön ja
tulleet tutuiksi keskenämme. Tämä on siis palvellut monella tapaa kieltenopettajia.
Sähköpostilistat ovat olleet kovassa käytössä ja niiden hyöty on ollut suuri.
Oma kieliesite ja hankkeen nettisivut ovat olleet hyvä lisä kielivalintoihin opastaessa.
Molemmista löytyy Seinäjoen koulutoimen kielipolku, minkä avulla on helppo esittää
kielivalintoihin liittyviä asioita. Koko koulutoimen yhteinen 3. luokkalaisille suunnattu
kielivanhempainilta on nyt pidetty kaksi kertaa ja se tuntuu toimivan. Yläkouluissa
pidetään omat kieli-infot valinnaismessujen yhteydessä.
Lehtijuttujen avulla olemme saaneet yleistä julkisuutta niin hankkeelle, ja mikä
tärkeämpää, kielitaidon merkitykselle ja kielivalinnoille.
Lisäksi olemme saaneet koulutoimeen kieltenopettajien yhdyshenkilön, joka organisoi
esim. kielimaistiaiset, sekä toimii kieltenopettajien yhdyshenkilönä.
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Opetuksen järjestäjä Seinäjoen kaupunki
Yhteyshenkilö
Luokanopettaja, Kielitivoli-koordinaattori Sirkku Hietanen
S-postiosoite
sirkku.hietanen@edu.seinajoki.fi

Eri kielten pika-alkeet vanhemmille
Kohderyhmä(t)
Perusopetuksen 3.-9. luokkien oppilaiden vanhemmat ja heidän mukanaan syysmarkkinoillemme tulevat
Sisältö ja tarkoitus Järjestetään vähemmän opiskeltujen kielten (venäjä, saksa, ranska, espanja, italia)
pika-alkeiskursseja lähinnä PowerPoint-ohjelmalla. Alkeet kestävät puoli tuntia ja niitä
järjestetään kussakin kielessä kaksi kertaa. Syysmarkkinat ovat jokavuotinen tapahtuma
koulussamme ja siellä ovat paikalla lähes kaikki perusopetuksen oppilaiden vanhemmat.
Tähän mennessä alkeita on järjestetty neljänä vuonna.
Alkeissa opetetaan kielestä riippuen ääntämistä, yleisimpiä tervehdyksiä ja sanoja,
esim. venäjän kielessä käydään kyrilliset aakkoset läpi, opetellaan niiden ääntämistä ja
tunnistamista joillakin sanoilla.
Palkinnoksi opiskelusta vanhemmat ovat saaneet kyseisen kohdekielen herkkuja.
Koska kyseessä ovat syysmarkkinat, niin muiden tuotteiden ohella näitä pika-alkeitakin
mainostetaan ja osallistumisesta peritään pieni maksu, joka saattaa mennä jonkin luokan
kassaan.
Tuloksia/
Vanhemmat ovat mielellään osallistuneet näihin pika-alkeisiin, osa heistä on kerrannut
Kokemuksia
joskus aiemmin opiskelemaansa kieltä tällä tavoin, osa on todellakin opetellut ja oppinut
esim. kyrilliset aakkoset puolessa tunnissa. Opiskelijoita on riittänyt joka kerta mukavasti.
Suosittelemme järjestettäväksi koulujen tapahtumien yhteyteen – minialkeet on helppo
toteuttaa ja tuovat vanhemmille iloa!
Opetuksen järjestäjä Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Yhteyshenkilö
Marja Jegorenkov
S-postiosoite
marja.jegorenkov@syk.fi
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B2-venäjän kielen valintojen lisääminen yläkoulussa
Kohderyhmä(t)

Yläkoulun oppilaat, erityisesti 7-luokkalaiset

Sisältö ja tarkoitus

Vuosittain pidetään venäjän kieleen ja kulttuuriin liittyvä teemapäivä ennen valinnaisaineiden valintaa. Tarkoituksena on lisätä kiinnostusta venäjän kieltä ja kulttuuria kohtaan,
vähentää ennakkoluuloja ja herättää myönteisiä mielikuvia Venäjää kohtaan.
Salossa on pidetty esimerkiksi teemapäivänä Slaavilainen päivä, joka sisälsi venäläiseen
kulttuuriin tutustumista monesta eri näkökulmasta. Ohjelmaan osallistui koko koulu. Ohjelmaa valmisteli venäjän ryhmä, koulun venäjän kieltä äidinkielenään puhuvat oppilaat
ja koulunkäyntiavustaja. Ohjelma kesti viikon ajan.

Tuloksia/
Kokemuksia

Ohjelma:
1) Venäjän ryhmä teki eripuolille koulua tietoiskuja venäjän kulttuuriin ja kieleen liittyvistä piirteistä (mm. musiikista, muodista, juhlista).
2) Koulun vitriini koristeltiin viikoksi mm. erilaisilla venäläisillä posliineilla ja astioilla,
kirjoilla ja korteilla.
3) Koko viikon oli mahdollista osallistua venäläisistä arvoituksista koostuvaan kilpailuun.
Parhaat palkittiin seuraavan viikon aamunavauksessa salissa.
4) Slaavilaisena teemapäivänä ohjelmaan kuului Venäjästä kertova aamunavaus.
5) Venäjän ryhmä esitteli lyhyen valmistamansa PowerPoint- esityksen ystävyyskoulumatkasta Venäjällä.
6) Koulun salissa esiintyi nuorisomusiikkiin ja tanssiin erikoistunut venäläissuomalainen
tanssi- ja lauluryhmä Turusta.
7) Ruokalassa jälkiruokana oli rahkapullia.
8) Koululehti kirjoitti tapahtumasta jutun.
Slaavilainen päivä onnistui kokonaisuutenaan erittäin hyvin ja oppilaat olivat aidosti
kiinnostuneita teemapäivän lisäksi myös viikon esillä olleista tietoiskuista ja esineistä.
Tanssi- ja lauluryhmä saivat oppilailta ja opettajilta paljon positiivista palautetta. Lisäksi
venäläiset rahkapullat olivat harvinainen mieleen jäävä kokemus oppilaiden mielestä.
Ainoa miinus oli se, että paikallinen media ei ehtinyt paikalle tekemään juttua. Teemapäivä vähensi selvästi ennakkoasenteita ja herätti huomaamaan, että teemapäiviä tarvitaan
tasaisesti joka vuosi, jotta pysyviä tuloksia voidaan tulevaisuudessa saada aikaan.
Teemapäivien hyöty on siinä, että niitä voidaan muokata sisällöllisesti hyvin paljon.
Ohjelma voidaan räätälöidä esimerkiksi koko päivän kestäväksi tai lyhemmäksi. Ohjelma
voidaan valmistaa myös vain osalle oppilaista, esimerkiksi vain 7-luokkalaisille. Näin
aikatauluja, rahoitusta ja voimavaroja voidaan myös säännöstellä tilanteen mukaan.
Teemapäivän onnistumisen vuoksi päätimme laajentaa teemapäiviä vuonna 2011 kaikkiin Salon keskustan yläkouluihin. Uutena teemana on Maatuskapäivä. Tarkoituksena on,
että kuudella eri materiaalilla kokeillaan tehdä erilaisia maatuskoja. Käytettävät materiaalit ovat tilkut, muovailuvaha, sokerimassa, lumi, kierrätysmateriaalit ja pahvi. Samalla
tutustutaan maatuskojen historiaan ja venäläisiin kirjaimiin. Tarkoituksena on, että päivän
päätteeksi koulut ovat koristeltuina sadoittain maatuskoilla.
Salon kaupungin venäjän ryhmän (15 oppilasta) toteutumiseen voidaan nähdä vaikuttavan yhtenä osa-alueena venäjän kieleen liittyvät teemapäivät.
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Opetuksen järjestäjä Salon kaupunki
Yhteyshenkilö
Tanja Kukkula
S-postiosoite
tanja.Kukkula@salo.fi

Kieltenopettajien vertaismentorointipäivät
Kohderyhmä(t)
A2- ja B2-kielten opettajat
(saksa, ranska, ruotsi, - espanja ei toteutunut)
Sisältö ja tarkoitus Kieltenopettajien (saksa, ruotsi, ranska) ideoiden ja materiaalin jakamiseen omistettu
päivä:
Kutsu lähetettiin sähköisesti verkoston opettajille sekä lukion opettajille. Mukana
lähetettiin ennakkotehtävä, joka oli valmisteltava ja tuotava sen mukaisesti tarpeelliset
materiaalit tilaisuuteen.
Päivän aikana jaettiin kielellisiä ja pedagogisia vinkkejä, markkinointi- ja motivointiideoita, onnistumisen kokemuksia sekä muuta vertaistukea.Kierrätettiin itse luotua ja
muualta hankittua materiaalia (sensuroimatta ja salailematta omia luomuksiaan) ja
annettiin sitä muiden käyttöön. Päivän aikana pidettiin pöytäkirjaa, johon kirjattiin vinkit
ym. Ensimmäinen ryhmä (saksan opettajat) lähettivät oman muistionsa kaikille ja seuraava ryhmä (ruotsi) lisäsi omat havaintonsa eri värillään ja viimeinen ryhmä (ranska)
omalla värillään. Koostettu ideapankki on sähköisenä saatavilla ja se on myös lähetetty
osallistuneille kielten opettajille.
Tarkoituksena oli syventää yhteistyöverkostoamme ja luoda koulujen välistä me-henkeä
myös opettajien keskuuteen. Lisäksi tavoitteena on koko hankkeen hengen mukaisesti
kehittää opetusta ja monipuolistaa menetelmiä. Tämä oli helppo ja vakiinnuttamiskelpoinen tapa tehdä se.

Tuloksia/
Kokemuksia

Hyvät materiaalit ja vinkit saatiin kaikkien käytettäväksi (tuo mukanasi – vie mennessäsi – periaatteella) ja tämä koettiin erityisen antoisaksi.
Kokemukset olivat erittäin positiivisia ja toiminnon tarkoitus toteutui toivotulla tavalla.
Vertaismentorointia on toivottu jatkettavaksi ja näin myös tehdään.

Saatiin aikaan mm.: kieltenopettajien oma ideapankki; uusia ideoita markkinointiin ja
motivointiin sekä opettajien jaksamisen tukemiseen (hyvien ja huonojen kokemusten
jakaminen ja vertaistuki sekä -neuvonta); opetussuunnitelman päivitystä ja yhteisten
kansainvälisyyshankkeiden suunnittelua; lisää nivelvaiheiden yhteistyötä ja käytänteiden
yhdistämistä (usein valinnaiskieli lopetetaan nivelvaiheessa)
Opetuksen järjestäjä Ylöjärven kaupunki
Yhteyshenkilö
Koordinaattori Jenni Kiiskinen
S-postiosoite
jenni.kiiskinen@ylojarvi.fi
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Verkko-opetuksen kehittäminen kahden kunnan yhteistyönä
Kohderyhmä(t)
B2-kielen opiskelijat Kemijärven Hillatien koululla ja Sodankylän Aleksanteri Kenan
koululla.
Sisältö ja tarkoitus B2-saksan opetus Sodankylästä Kemijärvelle iLincin välityksellä.

Tuloksia/
Kokemuksia

Ryhmät on yhdistetty, jotta opetuksen toteuttamiseen vaadittava ryhmäkoko saavutettaisiin ja harvinaisemman kielen opetusta voitaisiin tarjota kouluissamme.
Opettajan näkökulmasta opetusmuoto on haastava pelkkään luokkaopetukseen verrattuna ja vaatii paneutumista. Näyttäisi kuitenkin, että kieltä opitaan näinkin, varsinkin, jos
oppilaat ovat motivoituneita. Paikan päällä olevat oppilaat ovat opetusmuodon kokeneet
pääsääntöisesti hyväksi. Samanlaisia kokemuksia on myös etäoppilailla.

Opetuksellisesti tämä toimintamuoto vaatii tavallistakin enemmän järjestelmällisyyttä ja
epävarmuuden sietokykyä.
Yhteydet kannattaa testata hyvissä ajoin ennen tuntien alkua, sekä laatia jonkinlainen
ohjelmarunko etukäteen, jonka avustajat voivat toteuttaa etäpäässä, mikäli yhteydet
eivät pelaa. Pienin askelin kannattaa aloittaa ja edetä hiljalleen haastavampiin toimiin,
kun toiminnot tulevat tutuiksi.
Opetuksen järjestäjä Sodankylän kunta
Yhteyshenkilö
Leena Kuntonen, leena.kuntonen@sodankyla.fi
S-postiosoite
Kemijärven kunta
Eija Rae, eija.rae@kemijarvi.fi

Syntyperäisten vieraan kielen puhujien hyödyntäminen koulun eri tapahtumissa ja toiminnassa
Kohderyhmä(t)
kaikki Saarijärven koulut
Sisältö ja tarkoitus Olemme koko hankkeen ajan hyödyntäneet Jyväskylän yliopiston läheisyyttä. Olemme
pyytäneet ulkomaalaisia opiskelijoita vierailulle kouluihimme. Järjestimme mm suuren
noin 700 oppilasta käsittäneen toimintapäivän, jossa vieraili eri kulttuurien edustajia
Euroopan maista, Afrikasta, Etelä- ja Pohjois-Amerikasta ja Aasiasta.
Järjestimme teemaviikon alakoulussa eri kielten ja kansallisuuksien ympärille. Kaikissa
pienemmissä alakouluissamme kiersi ranskan suihkutus Helsingin ranskalaisen koulun
tekemänä.
Tuotamme kielipäiviimme syntyperäisiä puhujia tai kieltä tänä päivänä opiskelevia nuoria.
Meillä on Comenius-projekti meneillään, se tuottaa kontakteja oppilaille muihin maihin.
Koulussamme myös vierailee opettajia ja rehtoreita muualta maailmasta tutustumassa
opetukseen ja hallintoon. Viimeisimmät ovat Australiasta ja Belgiasta. Meillä on tällä
hetkellä unkarilainen opettaja harjoittelemassa ja olemme aloittamassa ystävyyskoulutoiminnan unkarilaisen koulun kanssa, mm. oppilas- ja opettajavaihtoa.
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Tuloksia/
Kokemuksia

Aikomuksemme on jatkaa vieraiden tuottamista yliopistolta kouluumme hankkeen loputtuakin, sillä tavoin pidämme yllä tietoisuutta laajemmasta maailmasta.
Vierailut ja kontaktit eri maiden kouluihin antavat perspektiiviä kehittää omaa koulua.
Oppilaille kokemukset muista kouluista ja muiden maiden kouluista kasvattavat luottamusta siihen, että he itse asiassa saavat kohtuullisenhyvät lähtökohdat koulustaan.
Koulun kansainväliset kontaktit ovat pääosin oppilaita varten, mahdollistavat heille
kokemuksia ja laajempaa oppimisympäristöä.

Omaan kouluumme suuntautuvat vierailut otetaan aina avosylin vastaan ja niitä pyritään
lisäämään.
Opetuksen järjestäjä Saarijärven kaupunki
Yhteyshenkilö
Sirpa Autio
S-postiosoite
sirpa.autio@saarijarvi.fi
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Päättäjien suora informointi
Kohderyhmä(t) sivistyslautakunta ja kaupunginhallituksen edustaja
Sisältö ja tarkoitus Tarkoitus:
Tuoda päättäjille suora ja ajanmukainen tieto hankkeen koko kuvasta.
Ensimmäinen tiedotus järjestettiin kun toimintaa oli ollut vajaan vuoden verran ja konkreetteja tuloksia oli käsillä.
Lautakunnalle kerrottiin kaikki hankkeeseen liittyvä: syyt ryhtyä hankkeeseen, tavoitteet,
suunniteltu toiminta, mukana olevat oman sivistystoimen yksiköt, eri yhteistyötahot, rahoituksen koko kuva, tulevat suunnitelmat ja jo toteutuneet konkreetit seikat eli toiminnan
tulokset.

Tuloksia/
Kokemuksia

Kunta /
Yksityiskoulu
Yhteyshenkilö
S-postiosoite
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Seuraava tiedotustilaisuus pidetään kevättalvella 2011, kun 1.toimintakausi on saatettu
loppuun ja raportti siitä tehty Oph:lle.
Kokemus kunnallisten päättäjien suorasta tiedottamisesta on ollut myönteistä. Nykyisessä
tiukan talouden tilanteessa kaupunkimme kuten muutkin seuraavat erittäin tarkasti rahankäyttöä ja syntyvää tulosta.
Päättäjät ottivat hyvin positiivisesti ja hyväksyen vastaan suoran tiedon toiminnan järjestäjältä. Lautakunnan jäsenet ymmärsivät kielenopetuksen laajentamisen merkityksen.
Saarijärven kaupunki
Sirpa Autio
sirpa.autio@saarijarvi.fi

7.

Yhteenveto tuloksista ja johtopäätöksistä /
Sammandrag av resultat och slutsatser

Perusopetuksen kielten opetuksen kehittämistyön tavoitteeksi määriteltiin, että
nykyistä useammalla oppilaalla on jatkossa mahdollisuus opiskella englannin
lisäksi myös muita vieraita kieliä mahdollisuuksien mukaan jo peruskoulun
alaluokilla.
Näyttää siltä, että A2-kielen osalta tavoitteessa edettiin jo ensimmäisenä syksynä,
mikä käy ilmi seuraavasta kaaviosta:
A2-kielen aloittaneet, POP-kunnat ja muut kunnat
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Kaavio kertoo, että ensimmäisessä vaiheessa mukaan lähteneissä kunnissa ja
kouluissa A2-kieltä opiskeltiin jo ennen hankkeeseen hakeutumista (2008 POP)
yleisemmin (26,8 % 4-luokkalaisista) kuin muissa kunnissa ja kouluissa (15,5 %
4-luokkalaisista, 2008 muut). Seuraavana syksynä, vuonna 2009 POP-kunnissa
ja kouluissa A2-kieltä opiskelevien 4-luokkalaisten määrä oli noussut 30,2 %:iin,
kun se oli muissa kunnissa ja kouluissa oli laskenut 14,1 %:iin. On kuitenkin
muistettava kaavioon sisältyvä virhelähde: osa erityisesti haja-asutusalueiden
kunnista aloittaa A2-kielen opetuksen vasta 5. vuosiluokalla, ja tästä syystä ero
POP-kuntien ja koulujen ja toisaalta muiden kuntien ja koulujen välillä saattaa
näyttää hiukan suuremmalta kuin se on todellisuudessa.
Kaaviosta käy ilmi myös, että POP-kunnissa ja –kouluissa nousua on tapahtunut
A2-ruotsin, ranskan ja venäjän valinnoissa. Myös A2-englannin opiskelu on lisääntynyt näissä kunnissa ja kouluissa, mikä viittaa siihen, että A1-kieleksi on valittu
aiempaa enemmän muita kieliä kuin englantia. Mielenkiintoista on, että ruotsi on
noussut hankekunnissa selkeästi suosituimmaksi A2-kieleksi saksan ohi. Muissa
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kuin POP-kunnissa ja –kouluissa on hienoista nousua vain A2-ranskassa ja venäjässä, kun taas muiden kielten opiskelu A2-kielenä on vähentynyt.
B2-kielten opiskelussa ei ollut syksyllä 2009 vielä havaittavissa muutoksia, jotka
voitaisiin tulkita hanketoiminnasta johtuviksi.
Hankkeen käynnistyessä määriteltiin, että kielten opiskelun monipuolistumistavoitteeseen pyritään:
 tukemalla opetuksen järjestäjiä kieliohjelman monipuolistamisessa ja
 tarjoamalla mahdollisuuksia kieltenopetuksen laadun parantamiseen
Opetushallitus tuki hankekuntia ja –kouluja (ks. s 21 – 22)
 jakamalla niille valtionavustusta
 tarjoamalla täydennyskoulutusta (4 x 2 pv), johon liittyy www.kieltenopetverkossa.ning.com -yhteisöpalvelu
 järjestämällä vuosittain kaksi kaksipäiväistä koordinaattoritapaamista
 avaamalla Internetissä www.kielitivoli.fi –sivut, joilla voi pelata saksan-,
ranskan-, venäjän- ja espanjankielisiä pelejä ja saada kieliin liittyvää tietoa
 ostamalla hankkeelle medianäkyvyyttä ja järjestämällä Kieli-Talent-kisan
kuudesluokkalaisille
Hankkeeseen hakeutuneet kunnat ja koulut määrittelivät lisäksi omat tavoitteensa
ja toimintatapansa, joilla tavoitteisiin pyrittiin. Keskeisiä painopisteitä tavoitteiden
saavuttamiseksi olivat (ks. s. 23 – 39)










Kiinnostuksen herättäminen kielten opiskelua kohtaan
Muun kuin englannin valitseminen A1-kieleksi
A2-kielen opiskelun aloittaminen ja sen jatkaminen
B2-kielen opiskelun aloittaminen ja sen jatkaminen
Kielivalintojen jatkumo toisen asteen koulutukseen
Ryhmäkoon alentaminen keinona monipuolistaa kielivalikoimaa
Etäopetuksen aloittaminen / tukeminen keinona kieliryhmien perustamiseen
Opetuksen laadun parantaminen
Verkostoituminen

Seuraavaan taulukkoon on koottu tiivistetysti keskeiset tulokset sekä tärkeimmät
tavoitteiden saavuttamista edistäneet tai hankaloittaneet tekijät koordinaattoreiden
ja hallinnollisten yhdyshenkilöiden vastausten pohjalta. Eroa ei ole tehty siinä,
onko kyseessä ollut Opetushallituksen määrittelemä yleinen tavoite vai paikallisesti määritelty spesifimpi tavoite (esimerkiksi kielten opiskelun monipuolistaminen etäopetuksen avulla).
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Tavoitteiden saavuttamista edisti:
Tavoitteisiin sitouduttiin kaikilla tasoilla
 Koordinaattori (yleensä joku kielten opettajista) ja hallinnollinen yhdyshenkilö sitoutuivat tavoitteisiin ja
toimivat hyvässä yhteistyössä.
 Koordinaattorin työtä tuki ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii opetuksen järjestäjän edustaja.
 Koordinaattorille varattiin riittävästi työaikaa ja perustettiin mahdollisesti pieni työryhmä koordinointityötä
suunnittelemaan
 Rehtorit ja opettajat asennoituivat toimintaan myönteisesti

Paikallinen kieliohjelma oli hyvin suunniteltu
 Kunnan kieliohjelma ja kielipolut olivat selkeästi suunnitellut ja jatkumo asteelta seuraavalle varmistettu.
 Minimiryhmäkoon alarajaa laskettiin tarvittaessa A2- ja B2- kielissä niin, että eri kielten ryhmiä syntyi
aiempaa enemmän.
 Kielivarannon monipuolistamistavoite kirjattiin kunnan toimintastrategiaan / kieliohjelmaan tai koulun
toiminta- tai opetussuunnitelmaan.
Tiedotukseen panostettiin
 Vanhemmille ja laajemmallekin yleisölle suunnattiin huolella suunniteltu paikallinen tiedotuskampanja:
vanhempainillat, erilaiset tempaukset, teemapäivät ja – viikot, paikallis- ja maakuntalehtien jutut sekä
paikallisradioiden ohjelmat., koulu- ja kuntakohtaiset verkkosivut, erilaiset esitteet.
 Tiedotusta suunnattiin tarpeen mukaan myös kuntapäättäjille ja alakoulujen rehtoreille
Oppilaat ja joskus myös vanhemmat saivat tutustua eri kieliin ennen valinnan tekemistä
 Järjestettiin erilaisia lyhytkestoisia tutustumistilaisuuksia, esimerkiksi teemapäiviä, joissa oppilaat saivat
hiukan kosketusta kuhunkin tarjolla olevaan kieleen.
 Järjestettiin kielisuihkuja ja eri kielten lyhytkursseja.
 Tutustumismahdollisuuksia tarjottiin eri vaiheissa alkaen varhaiskasvatuksesta.
 Joskus myös vanhemmille tarjottiin eri kielten pikakursseja.
 Oppilaat ja vanhemmat ohjattiin Opetushallituksen tuottamien Kielitivoli-pelien pariin (www.kielitivoli.fi)
Otettiin teknologia avuksi:
 Toteutettiin kielten opetusta etäopetuksena.
 Parannettiin opetusteknologista varustusta (esim. kosketustaulut).
Hankittiin kielten opettajille täydennyskoulutusta:
 Lähetettiin kielten opettajia Opetushallituksen tuottamaan ja Turun yliopiston Koulutus- ja
kehittämiskeskuksen toteuttamaan täydennyskoulutukseen.
 Osallistuttiin Opetushallituksen järjestämiin koordinaattoritapaamisiin.
 Järjestettiin koulutusta paikallisesti vastaamaan omia täydennyskoulutustarpeita.
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Käytettiin vertaistukea ja verkostoiduttiin:
 Kielten opettajat kirjautuivat www.kieltenopetverkossa.ning.com –yhteisöpalvelun käyttäjiksi.
 Hyödynnettiin Opetushallituksen tarjoamaan täydennyskoulutusohjelmaan ja koordinaattoritapaamisiin
sisältyneet verkostoitumismahdollisuudet.
 Verkostoiduttiin paikallisesti ja/tai alueellisesti esim. peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, vapaan sivistystyön oppilaitosten ja korkeakoulujen kesken.
 Luotiin muita verkostoja tai hankittiin yhteistyökumppaneita kotimaasta (esim. ystävyysseurat) ja ulkomailta (opintoretket, yms.).
Tavoitteiden saavuttamista vaikeutti:
 Elleivät rehtorit ja opetuksen järjestäjä olleet sitoutuneita tavoitteisiin, koordinaattorin työ hankaloitui,
hän ei saanut tarvittavaa tukea asian edistämiseen, eikä työhön ollut aina varattu riittävästi aikaa.
 Etäopetuksen käynnistäminen saattoi osoittautua hankalaksi: laitevalintojen tekeminen oli vaikeaa,
ilmeni teknisiä ongelmia, yhteydet katkeilivat, etäopetuksen osuus täydennyskoulutuksessa oli vähäinen
ja laitteiden käytön harjoittelu puutteellista.
 Jos jonkin kielen opetukseen kerättiin oppilaita useammalta koululta, ongelmia saatettiin kokea kuljetusten järjestämisessä, työjärjestyksen laadinnassa, koulujen erilaisessa sitoutumisessa ja aikataulujen
yhteen sovittamisessa.
 Perusopetuksen valinnaistuntien määrää pidettiin riittämättömänä motivoimaan oppilaita valinnaisten
kielten opiskeluun.
 Huoltajien asenteiden katsottiin vähentävän venäjän ottamista valinnaiskieleksi.
Muita johtopäätöksiä:
 Joidenkin kuntien hakemuksissa ja toimintasuunnitelmissa oli niin monta ja toisinaan epäselvästi jäsennettyä erilaista tavoitetta, että voimavarat eivät välttämättä riittäneet kaikkien saavuttamiseen. Kuntia ja
kouluja voisi ohjata asettamaan selkeät ja realistiset tavoitteet.
 Laatukriteereiden soveltamisesta ei palautteissa ole mainintaa. Opetusministeriön julkaisema Perusopetuksen laatukriteerit sekä ECML1 vieraiden kielten laadunvarmistukseen tarkoitettu opas
QualiTraining, A Guide for Quality Assurance (http://archive.ecml.at/mtp2/qualitraining/html/
QualiTraining_E_Results.htm) voisivat toimia tukena kieltenopetuksen laatukriteerien määrittämisessä.
 Tavoitteiden saavuttamista voisi edistää tutkimustieto siitä, millä perusteilla oppilaat ja vanhemmat
tekevät kielivalintoja ja millä perusteilla perusopetuksen järjestäjät suunnittelevat kielitarjontaa.
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Sammandrag av resultater och slutsatser

Som mål för utvecklande av språkundervisning i grundläggande utbildning fastställdes att flera elever än nu har möjlighet att utöver engelska i framtiden studera
även andra främmande språk redan på de lägre klasserna i grundskolan i mån av
möjlighet .
Det verkar som om man i fråga om A2-språket framskred mot målet redan under
den första hösten, vilket syns i följande diagram:

av fjärdeklassisterna

A2-språk i POP-kommunerna och i de övriga
kommunerna
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Diagrammet visar att A2-språket studerades i kommuner och skolor som kom
med i det första skedet redan innan man sökte till projektet (2008 POP) mera
(26,8 % av fjärdeklassisterna) än i övriga kommuner och skolor (15,5 % av fjärdeklassisterna, 2008 övriga). Följande höst, år 2009 hade antalet elever som studerade A2-språk i åk 4 ökat till 30,2 % då talet i övriga kommuner och skolor hade
sjunkit till 14,1 %. Man bör emellertid beakta felkällan i diagrammet: i synnerhet
en del av kommunerna i glesbygder inleder undervisning i A2-språk först i åk
5 och därför kan skillnaden mellan POP-kommunerna och skolorna och övriga
kommuner och skolor verka lite större än den är i verkligheten.
Av diagrammet framgår också att det är valet av A2-svenska, franska och ryska
som har ökat i POP-kommunerna och -skolorna. I dessa kommuner och skolor
har även studier i A2-engelska ökat vilket tyder på att man oftare än tidigare har
valt andra språk än engelska som A1-språk . Att svenskan har gått förbi tyskan
och blivit det klart populäraste A2-språket är intressant. I andra än POP-kommunerna och -skolorna har endast intresset för A2-franska och ryska ökat lite medan
studier i övriga språk som A2-språk har minskat.
Vid studerandet av B2-språk fanns inga märkbara ändringar, vilket kan tolkas
bero på projektverksamheten.
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När projektet startade fastställde man att man strävar efter att uppnå målet för
mångsidigare språkstudier:
 genom att stöda undervisningsarrangörer vid skapandet av ett mångsidigare språkprogram och
 genom att erbjuda möjligheter att förbättra kvaliteten på språkundervisningen
Utbildningsstyrelsen stödde projektkommuner och -skolor (se s. 19 – 20) genom
att
 dela ut statsunderstöd
 erbjuda fortbildning (4 x 2 dgr) genom den sociala nätverkstjänsten
www.kieltenopetverkossa.ning.com
 årligen ordna två tvådagars koordinatormöten
 öppna www.kielitivoli.fi -sidorna på internet, där man kan spela spel på tyska,
franska, ryska och spanska och få information om språken
 köpa synlighet i medier och ordna en Kieli-Talent-tävling (Språk-Talent) för
åk 6
Kommuner och skolor som sökt till projektet fastställde också egna mål och arbetssätt med vilka man försökte nå målen. Centrala tyngdpunkter för uppnåendet av
målen var att (se s. 21-37)
-

väcka intresse för språkstudier
välja något annat språk än engelska som A1-språk
börja och fortsätta studera A2-språk
börja och fortsätta studera B2-språk
studier av valda språk fortsätter under utbildningen på andra stadiet
gruppstorleken sänks för att göra språkutbudet mångsidigare
inleda / stöda distansundervisning för att bilda fler språkgrupper
förbättra undervisningskvalitén
bilda nätverk.

Följande tabell innehåller de viktigaste resultaten samt de viktigaste faktorerna
som främjade eller försvårade uppnåendet av målen utgående från koordinatorers och administrativa kontaktpersoners svar. Man har inte gjort skillnad på
om det handlar om ett allmänt mål som Utbildningsstyrelsen har fastställt eller
ett lokalt fastställt mera specifikt mål (till exempel att göra språkundervisningen
mångsidigare med hjälp av distansundervisning).
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Följande faktorer främjade uppnåendet av målen:
Man förband sig till målen på alla nivåer
 Koordinatorn (vanligen någon av språklärarna) och den administrativa kontaktpersonen förband sig till
målen och hade ett bra samarbete.
 Styrgruppen, med undervisningsarrangörens representant som ordförande, stödde koordinatorns arbete.
 Tillräckligt med arbetstid reserverades för koordinatorn och eventuellt bildades en liten arbetsgrupp för
planeringen av koordinationsarbetet.
 Rektorer och lärare hade en positiv inställning till arbetet

Lokalt språkprogram var väl planerat
 Kommunens språkprogram och språkstigar var klart planerade och fortsättningen från den ena stadiet till
det andra hade säkerställts.
 Den nedre gränsen för minsta gruppstorlek i A2- och B2-språken sänktes vid behov så att det uppstod
flera grupper för enskilda språk än tidigare.
 Målet för en mångsidigare språkreserv skrevs in i kommunens verksamhetsstrategi /språkprogram eller
skolans verksamhets- eller läroplan.
Satsade på information
 Till föräldrar och även en större publik riktades en noggrant planerad lokal informationskampanj: föräldramöten, olika jippon, temadagar och -veckor, artiklar i lokala tidningar och landskapstidningar samt
program i lokaradion, webbsidor för enskilda skolor och kommuner, olika broschyrer
 Informationen riktades enligt behov även till beslutsfattare i kommunen och rektorer i grundskolan.
Elever och ibland också föräldrar fick bekanta sig med olika språk innan valet gjordes
 Ordnades olika korta introduktionstillfällen, till exempel temadagar, där eleverna fick lite kontakt med
alla språkalternativ.
 Ordnade språkduschar och kortkurser i olika språk.
 Introduktionsmöjligheter erbjöds i olika skeden med början i förskolan.
 Ibland erbjöd man snabbkurser i olika språk även åt föräldrar.
 Elever och föräldrar visades till Språktivoli-spelen (www.kielitivoli.fi) som Utbildningsstyrelsen producerat
Tog hjälp av teknologi:
 Språkundervisning genomfördes som distansundervisning
 Man förbättrade den undervisningsteknologiska utrustningen. (t.ex. interaktiv skrivtavla)
Skaffade fortbildning för lärarna:
 Skickade språklärarna på fortbildning som producerats av Utbildningsstyrelsen och Centrumet för utbildning och utveckling vid Åbo universitet .
 Deltog i koordinatormöten som Utbildningsstyrelsen ordnade
 Ordnade lokal utbildning som motsvarar egna fortbildningsbehov.
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Använde kollegialt stöd och skapade nätverk:
 Språklärarna registrerade sig som användare av den sociala nätverkstjänsten www.kieltenopetverkossa.
ning.com.
 Utnyttjade möjligheterna att bilda nätverk i det fortbildningsprogram som Utbildningsstyrelsen erbjöd och
koordinatormöten
 Skapade lokala och / eller regionala nätverk till exempel mellan grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter, skolor för fritt bildningsarbete och högskolor.
 Skapade andra nätverk eller skaffade samarbetspartners från hemlandet (till exempel vänskapsföreningar) och från utlandet (exkursioner mm.).
Följande faktorer försvårade uppnåendet av målen:
 Om rektorerna eller utbildningsarrangören inte hade förbundit sig till målen försvårades koordinatorns
arbete, han eller hon fick inte det stöd som var nödvändigt för att främja saken och tillräckligt med tid
hade inte reserverats för arbetet.
 Att inleda distansundervisning kunde visa sig vara svårt: svårt att välja utrustning, tekniska problem uppstod, förbindelserna bröts ibland, distansundervisningens andel av fortbildningen var liten och inlärningen
av användningen av utrustningen var bristfällig.
 Om man för undervisning av något språk samlade ihop elever från flera skolor kunde problem uppstå vid
ordnandet av transporter, upprättandet av scheman, skolornas olika engagemang och ihoppusslandet av
tidtabeller.
 Antalet valfria timmar i den grundläggande utbildningen ansågs otillräcklig för att motivera elever att
studera valfria språk.
 Målsmännens inställning ansågs minska antalet elever som valde ryska som valfritt språk.
Andra slutsatser:
 I en del kommuners ansökningar och verksamhetsplaner fanns så många och ibland oklart planerade/
strukturerade olika mål att resurserna nödvändigtvis inte räckte till för att uppnå alla. Kommuner och
skolor kunde läras att ställa upp klara och realistiska mål.
 Inget omnämnande finns i responsen om tillämpandet av kvalitetskriterier i Perusopetuksen laatukriteerit
som Undervisningsministeriet gett ut samt handboken för kvalitetssäkring i främmande språk ECML2.
QualiTraining, A Guide for Quality Assurance (http://archive.ecml.at/mtp2/qualitraining/html/
QualiTraining_E_Results.htm) kunde fungera som som stöd när kvalitetskriterier för språkundervisningen
fastställs.
 Undersökningsdata om på vilka grunder elever och föräldrar väljer språk och på vilka grunder arrangörer
av grundläggande utbildning planerar språkutbudet kunde främja uppnåendet av målen.
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8.

Pohdintaa / Reflexioner

Tulokset osoittavat, että A2-kielen opiskelu seurannan kattaneissa kunnissa ja
kouluissa lisääntyi, kun se muissa kunnissa ja kouluissa väheni. Tärkein edellytys tulosten syntymiseksi oli se, että samaan tavoitteeseen sitouduttiin kaikilla
tasoilla: hallinnossa tehtiin päätös, jota mukaan ilmoittautuneissa kouluissa sitouduttiin edistämään. Toimintaa koordinoiva (kielten)opettaja piti huolen siitä, että
tieto kulkee ja yhteistyö eri tasoilla toimii. Erityisen tärkeänä koettiin, että myös
kouluissa sitouduttiin: että oppilaat ja huoltajat saivat asianmukaista tietoa kielitarjonnasta. Tässä nähtiin rehtoreiden rooli keskeiseksi.
Koordinaattoreiden ja hallinnollisten yhdyshenkilöiden vastaukset heille tehtyyn
kyselyyn kertovat, että kielten opiskelun monipuolistamiseen ei välttämättä
vaadita mittavia toimenpiteitä. Usein riittää, että lasketaan perustettavan ryhmän
alarajaa. Toimintaan osallistuneista 53 perusopetuksen järjestäjästä noin puolet
ilmoittikin hakemuksessaan aikovansa tehdä näin. Seurantakyselyssä hallinnollisilta yhdyshenkilöiltä kysyttiin, aikovatko opetuksen järjestäjät säilyttää alennetun
ryhmäkokorajan, jos rajaa oli laskettu hankkeen käynnistyessä. 10 opetuksen
järjestäjää ilmoitti säilyttävänsä uuden ryhmäkokorajan. Yksi opetuksen järjestäjä
ilmoitti, että päätös ryhmäkoon laskemisesta oli tehty, mutta sitä ei ollut toteutettu kunnan heikon taloustilanteen takia, ja 7 opetuksen järjestäjää kertoi, että
päätöstä alennetun ryhmäkoon säilyttämisestä ei ole vielä tehty. 10 opetuksen
järjestäjää ilmoitti, että alarajaa ei laskettu, koska se oli alun perinkin alhainen. 5
ilmoitti, että ryhmäkokorajaa ei laskettu ja loput jättivät vastaamatta – todennäköisesti siksi, että ryhmäkokorajaa ei laskettu.
Toinen seikka, joka lisäsi kielivalintojen monipuolistumista, oli se, että oppilaille
ja huoltajille tarjottiin tietoa kielistä ja kielten opiskelusta sekä mahdollisuus
tutustua uusiin kieliin ennen valintojen tekemistä. Koordinaattorit osoittivat tässä
luovaa kekseliäisyyttä: järjestettiin teemapäiviä ja -viikkoja, pieniä kielisuihkuja tai
vanhemmille tarjottuja kielten pikakursseja. Kaikki nämä toimet olivat ilmeisen
tuloksellisia, ja – mikä tärkeintä – eivät vaadi suurta panostamista. Tätä työtä
tukivat myös Opetushallituksen tuottamat Kielitivoli-pelit (www.kielitivoli.fi).
Kolmas keskeinen hyvien tulosten selittäjä oli opettajille tarjottu täydennyskoulutus ja erilaiset verkostoitumismahdollisuudet. Verkostoituminen tarjoaa vertaistukea sekä hyvän levittämisväylän uusille innovaatioille.
Jos siis kielivalintoja halutaan lisätä, on mahdollista saada tuloksia aikaan varsin
vähäisin toimenpitein. Pitäisikin ehkä kysyä, haluavatko kaikki perusopetuksen
järjestäjät lisätä tarjontaa. Tuloksista käy nimittäin ilmi, että keväällä 2009 valtionavustusta hakeneiden perusopetuksen järjestäjien lähtötilanne (syksy 2008)
A2-kielen opiskelumäärissä oli huomattavasti parempi kuin niiden perusopetuksen järjestäjien, jotka eivät hakeneet tuolloin valtionavustusta. Lähtötilanteen
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erilaisuus selittynee pitkälti sillä, että ensimmäisessä vaiheessa mukaan lähti
paljon suuria kaupunkeja, missä koulut ovat pääsääntöisesti suurempia kuin hajaasutusalueella ja opetuksen järjestäminen näin ollen helpompaa.
Täsmällistä tietoa vapaaehtoisten ja valinnaisten kielten tarjonnasta ei ole saatavilla, mutta todennäköisesti lähes kaikki vuosiluokkien 7 - 9 koulut tarjoavat
oppilaiden valittavaksi ainakin yhden B2-kielen. A2-kieltä taas eivät tarjoa läheskään kaikki kunnat, yksittäisistä kouluista puhumattakaan. Pienistä alakouluista
on vaikea löytää riittävästi oppilaita uuden kielen opiskelun aloittamiseen. Myös
sopivan opettajan löytyminen voi osoittautua vaikeaksi. Näitä ongelmia voidaan
ratkoa eri tavoin: oppilaita voidaan kerätä useammasta koulusta ja kuljettaa
kouluun, jossa on kyseisen kielen opettaja. Opettaja voi kiertää useammassa
koulussa. Tai opetus voidaan järjestää etäopetuksena.
Etäopetuksesta oli valtionavustuksen hakuvaiheessa kiinnostunut yli puolet hakijoista (tosin hakulomakkeessa kysyttiin aikeista järjestää virtuaaliopetusta, mitä
on saatettu tulkita eri tavoin kuin jos olisi kysytty etäopetuksen järjestämisaikeista). Pari opetuksen järjestäjää oli toteuttanut etäopetusta jo aiemmin. Noin
kymmenen opetuksen järjestäjää ilmoitti seurantakyselyssä aloittaneensa tai aikovansa aloittaa etäopetuksen Kielitivoli-toiminnan myötä. Etäopetuksen voimakasta leviämistä hidastavat erilaiset pelot: laitteiden valinta koetaan hankalaksi ja
opettajat ovat epävarmoja osaamisestaan. Näitä ongelmia pyritään ratkaisemaan
Kielitivolin etäopetusseminaareilla, jotka toteutetaan vuonna 2011.
Etäopetuksella tarkoitetaan tässä tieto- ja viestintäteknisesti tuettua opetusta,
jossa opettaja ja oppilaat ovat fyysisesti eri paikassa. Mikäli opetus järjestetään
etäopetuksena, on pidettävä mielessä, että perusopetuslain mukaan oppilaita ei
voi jättää ilman valvontaa. Oppilaat saattavat myös tarvita apua, joten avustavan
henkilön tehtävä on tärkeä.
Koordinaattorit katsoivat, että kieliopintojen monipuolistumista vaikeuttavat kaikkein eniten opettajien ja rehtoreiden asenteet. Vaikka kunnan koulutoimessa
päätettäisiin parantaa kielten tarjontaa, voidaan valintoja jarruttaa kouluissa varoittamalla kielten vaikeudesta tai yksinkertaisesti jättämällä jakamatta kieliopintoja
koskevaa tietoa oppilaille ja huoltajille. Tärkeitä henkilöitä tehokkaassa tiedottamisessa ovat rehtoreiden lisäksi luokanopettajat, oppilaan ohjaajat sekä tietenkin
eri kielten opettajat.
Jos tarjonta on niukkaa tai tieto tarjonnasta ei saavuta oppilaita ja huoltajia,
joutuvat oppilaat eri kunnissa ja kouluissa eriarvoiseen asemaan. Tässä auttaisi
nykyistä tiukempi valtakunnallinen säätely.
Yllättävää tuloksissa on se, että B2-kielen opiskelijamäärissä ei ole ainakaan vielä
havaittavissa kasvua: voisi kuvitella, että B2-kielen opiskelun edistäminen olisi
helpompaa kuin A2-kielen, sillä B2-kieli on paljon useammin tarjolla oppilaille.
Tilanteeseen voi olla useita syitä. Yksi on tilasto-ongelma: tilasto kootaan vuosi86

luokkien 8 ja 9 oppilaista, joten täysin ajantasaista tietoa syksyn 2009 valinnoista
ei ole saatavilla. B2-kielen suosiota on pitkällä aikavälillä heikentänyt se, että
A2-kieli syö potentiaalisten B2-kielen valitsijoiden määrää samoin kuin voimassa
olevan tuntijaon vähäinen valinnaistuntien määrä. Näihin tekijöihin voi olla vaikea
vaikuttaa kampanjoimalla.
Erääksi onnistumisen esteeksi vastaajat ovat nimenneet oppilaiden vähäisen kiinnostuksen kieliopintoihin. Vaikka hankkeen aikana on havaittu, että oppilaat kiinnostuvat kielistä, jos he voivat tutustua niihin ennen valintaa, koetaan toisaalta,
että kielten opiskelu ei aina motivoi oppilaita. Sekä tässä kyselyssä saatujen vastausten että aiempien selvitysten perusteella näyttää siltä, että englanti oppilaita
kiinnostaa oppilaita enemmän kuin muut kielet. Tästä kertoo sekin, että valinnaisten kielten opintoja keskeytetään runsaasti tai oppimäärä vaihdetaan suppeampaan.
Näihin ongelmiin on etsittävä ratkaisuja eri tasoilla. Kun opetussuunnitelman
perusteita uudistetaan seuraavan kerran, on syytä miettiä tarkasti tavoitteita ja
lisäksi arviointia, sillä valinnaiset aineet ovat arvioinnin suhteen keskenään varsin
erilaisessa asemassa. Useampia kieliä opiskeleva oppilas voi kokea, että hänen
tekemänsä valinta ei ole riittävän palkitseva suhteessa kieliopintoihin uhrattuun
aikaan. Jos tunnit on vielä sijoitettu aamun ensimmäisiksi tai päivän viimeisiksi,
kuten A2-kielessä usein menetellään, voivat oppilaat kokea järjestelyn pikemminkin lannistavana kuin kannustavana. Olisi paikallaan miettiä muitakin vaihtoehtoja työjärjestystä suunniteltaessa.
Menetelmien kehittäminen autenttisempaan ja toiminnallisempaan suuntaan sekä
suullisen kielenkäytön nykyistä vahvempi painotus olisi paikallaan. Myös tietoja viestintätekniikan tehokkaampi käyttö osana kielten opetusta lisäisi todennäköisesti oppilaiden motivaatiota. Menetelmien kehittämisessä voitaisiin hyötyä
kansainvälisestä yhteistyöstä.
Tämä seuranta koski vain keväällä 2009 valtionavustuksen saaneita kuntia ja
kouluja. Sittemmin mukaan on liittynyt lukuisia uusia opetuksen järjestäjiä, joiden
joukossa on paljon keskisuuria ja pieniä kuntia. Mukaan on liittynyt myös useita
uusia yksityisiä opetuksen järjestäjiä. Jatkoseurannassa on mahdollista saada lisää
tietoa muun muassa siitä, miten kunnan tai yksityisen koulun koko vaikuttaa
kielivalintojen monipuolistumiseen.
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Reflexioner

Resultaten visar att studierna i A2-språket ökade i de kommuner och skolor som
utvärderingen omfattade, då det i övriga kommuner och skolor minskade. Den
viktigaste förutsättningen för att uppnå resultat var att man på alla nivåer förband
sig till samma mål: i förvaltningen fattades ett beslut som de anmälda skolorna
förband sig att främja. Läraren som samordnade verksamheten såg till att informationen och samarbetet på olika nivåer fungerade. Man ansåg att det var speciellt
viktigt att skolorna förband sig till att elever och målsmän fick korrekt information
om språkutbudet. Här ansågs rektorernas roll vara viktig.
Koordinatorernas och de administrativa kontaktpersonernas enkätsvar visar att
man nödvändigtvis inte behöver vidta omfattande åtgärder för att göra studerandet av språk mångsidigare. Ofta räcker det med att sänka gränsen för den
grupp som bildas. Av de 53 arrangörer av grundläggande utbildning som deltog
i verksamheten meddelade cirka hälften i sin ansökan att de tänker göra på
det här sättet. I utvärderingsenkäten frågade man av de administrativa kontaktpersonerna om undervisningsarrangörerna tänker bevara den sänkta gränsen
för gruppstorlek ifall gränsen hade sänkts när projektet inleddes. 10 undervisningsarrangörer meddelade att de bevarar den nya gränsen för gruppstorlek.
En undervisningsarrangör meddelade att beslutet att sänka gruppstorleken hade
fattats men att beslutet inte hade verkställts på grund av den svaga ekonomiska
situationen i kommunen och 7 undervisningsarrangörer meddelade att man ännu
inte hade fattat beslut om att bevara den minskade gruppstorleken. 10 undervisningsarrangörer meddelade att den nedre gränsen inte hade sänkts eftersom
den ursprungligen var liten. 5 kommuner meddelade att man inte hade minskat
gruppstorleken och resten svarade inte - antagligen därför att man inte hade
minskat gruppstorleken.
En annan faktor som gjorde språkvalen mångsidigare var att elever och målsmän
erbjöds information om språk och språkstudier samt möjligheten att bekanta sig
med nya språk innan valet gjordes. Här visade koordinatorerna kreativ uppfinningsrikedom: man ordnade temadagar och -veckor, små språkduschar eller
snabbkurser som erbjudits vuxna. Alla de här åtgärderna var tydligen effektiva
och – vilket är viktigast – krävde inte stora satsningar. Språktivoli-spelen som
Utbildningsstyrelsen producerat stödde också det här arbetet (www.kielitivoli.fi).
Fortbildningen som erbjöds lärarna och olika möjligheter att bilda nätverk är den
tredje förklaringen till de goda resultaten. Nätverkandet erbjuder kollegialt stöd
samt en bra kanal för att sprida innovationer.
Om man alltså vill öka språkutbudet är det möjligt att uppnå resultat med rätt
små åtgärder. Man borde kanske fråga om alla arrangörer av grundutbildning vill
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öka utbudet. Av resultaten framgår nämligen att utgångssituationen hos arrangörer av grundutbildning som sökte statsunderstöd på våren 2009 (hösten 2008)
beträffande antal studier i A2-språk var märkbart bättre än hos arrangörer av
grundutbildning som då inte sökte statsunderstöd. De olika utgångssituationerna
förklaras till stor del med att många stora städer deltog i det första skedet. I stora
städer är skolorna i allmänhet större än på glesbygden och under dessa omständigheter är undervisningen lättare att ordna.
Exakt information om utbudet av frivilliga och valfria språk finns inte tillgänglig
men sannolikt erbjuder nästan alla skolor åtminstone ett B2-språk åt sina elever
på årsklasserna 7-9 . Långt ifrån alla kommuner för att inte tala om enskilda
skolor erbjuder A2-språk. I små skolor för årskurserna 1-6 är det svårt att hitta
tillräckligt med elever för att inleda studier i ett nytt språk. Att hitta en lämplig
lärare kan också visa sig vara svårt. Dessa problem kan lösas på många olika
sätt: elever kan samlas från flera skolor och transporteras till den skola där lärare
för ifrågavarande språk finns. Läraren kan cirkulera i flera skolor alternativt kan
undervisningen ordnas som distansundervisning.
När man skulle ansöka om statsunderstöd var över hälften av dem som sökte
intresserade av distansundervisning (visserligen frågade man på ansökningsblanketten om det finns planer på att ordna virtuell undervisning vilket kan ha
tolkats på ett annorlunda sätt än om man skulle ha frågat om planer på att ordna
distansutbildning). Några undervisningsarrangörer hade genomfört distansundervisning redan tidigare. I uppföljningsenkäten meddelade cirka tio undervisningsarrangörer att de hade inlett eller planerade att inleda distansundervisning i
och med Språktivoli-verksamheten. Olika rädslor bromsar upp användningen av
distansundervisning: man upplever att det är svårt att välja utrustning och lärarna
är osäkra på sitt kunnande. På Språktivolis seminarium om distansundervisning,
som verkställs år 2011, försöker man lösa dessa problem.
Med distansundervisning avses här undervisning som genomförs med hjälp av
data- och kommunikationsteknik, där läraren och eleverna fysisk befinner sig på
olika platser. Om undervisningen ordnas som distansundervisning bör man hålla
i minnet att elever enligt lagen om grundläggande utbildning inte får lämnas
utan övervakning. Eleverna kan också behöva hjälp och därför är den biträdande
personens arbete viktigt.
Koordinatorerna ansåg att det är lärarnas och rektorernas inställningar som utgör
det största hindret för mångsidigare språkstudier. Trots att kommunens skolväsende skulle besluta att utöka språkutbudet kan man i skolorna försvåra valet
genom att varna för att språket är svårt eller genom att helt enkelt låta bli att dela
ut information om språkstudierna till elever och målsmän. Utöver rektorerna
är klasslärare, elevens handledare samt naturligtvis lärare i olika språk viktiga
personer i en effektiv informering.
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Om utbudet är litet eller informationen om utbudet inte når elever och målsmän
hamnar elever i olika kommuner och skolor i en ojämlik ställning. Här skulle en
striktare nationell reglering än den nuvarande hjälpa.
Överraskande i resultaten var att man åtminstone inte ännu har kunnat konstatera att antalet elever som studerar B2-språk ökar: man skulle kunna tro att det
är lättare att främja studerandet av B2-språk än A2 språk eftersom B2-språket
mycket oftare erbjuds elever. Det kan finnas flera orsaker till situationen: statistik
samlas in om elever i årskurs 8 och 9 och därför finns inga aktuella uppgifter om
valen på hösten 2009. På lång sikt har B2-språkets popularitet sjunkit på grund
av att A2-språket minskar antalet elever som eventuellt kunde välja B2-språk
på samma sätt som det lilla antalet valfria timmar i gällande timfördelning. Att
inverka på dessa faktorer genom kampanjer kan vara svårt.
Elevernas dåliga intresse för språkstudier har svararna nämnt som ett hinder för
uppnåendet av goda resultat. Trots att man under projektet konstaterade att elever
intresserade sig för språk om de kunde bekanta sig med dem före valet märker
man å andra sidan att elever inte alltid är motiverade att studera språk. Utgående
från svaren både i den här enkäten och utgående från tidigare utredningar verkar
det som om engelska intresserar elever mer än andra språk. Att valfria språkstudier avbryts ofta eller att lärokurser byts till kortare är också ett tecken på detta.
Man måste söka lösningar på dessa problem på olika nivåer. Nästa gång när
läroplansgrunderna förnyas bör man noggrant tänka både på mål och på bedömning eftersom olika valfria ämnen har en mycket olika ställning vid bedömning.
En elev som studerar flera språk kan uppleva att hans eller hennes val inte är
tillräckligt belönande i förhållande till den tid som han eller hon lägger ned
på språkstudierna. Om timmarna dessutom hålls under de första timmarna på
morgonen eller de sista timmarna på dagen såsom man ofta gör i A2-språk kan
eleven tycka att arrangemanget är mera nedslående än sporrande. Det skulle
kanske vara på sin plats att överväga också andra alternativ när schemat planeras.
Det kunde vara bra att utveckla metoderna i en mera autentisk och ändamålsenlig riktning och betona muntliga språkfärdigheter mera än i nuläget. Även
en effektivare användning av data- och kommunikationsteknik som en del av
språkundervisningen skulle antagligen öka elevernas motivation. När metoder
utvecklas kunde man dra nytta av internationellt samarbete.
Den här utvärderingen gällde endast kommuner och skolor som fått statsunderstöd på våren 2009. Senare har nya undervisningsarrangörer kommit med
och bland dem finns många medelstora och små kommuner. Också många nya
privata undervisningsarrangörer har anslutit sig. I en vidareutvärdering är det
möjligt att få mera information bland annat om hur kommunens eller skolans
storlek påverkar mångsidigare språkval.
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9.

Liitteet

Liite 1.
Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisrahoitusta saaneet
kunnat ja yksityiset perusopetuksen järjestäjät (ensimmäisen vaiheen kunnat
ja koulut, joita tämä raportti käsittelee, on lihavoitu)

Akaan kaupunki
Enontekiön kunta
Espoon kaupunki
Espoon kristillinen koulu
Harjavallan kaupunki
Haukiputaan kunta
Helsingin kaupunki
Himangan kunta3
Huittisten kaupunki
Hyrynsalmen kunta
Hämeenkyrön kunta
Hämeenlinnan kaupunki
Iitin kunta
Ikaalisten kaupunki
Ilomantsin kunta
Imatran kaupunki
Joensuun kaupunki
Joroisten kunta
Juupajoen kunta
Juvan kunta
Jyväskylän kaupunki
Jämsän kaupunki
Kaarinan kaupunki
Kajaanin kaupunki
Kalajoen kaupunki
Kannuksen kaupunki
Karkkilan kaupunki
Kauniaisten kaupunki
Kaustisen kunta
Kemin kaupunki
Kemijärven kaupunki
Kempeleen kaupunki
Keravan kaupunki
Kerimäen kunta

Kokkolan kaupunki
Kolarin kunta
Kotkan kaupunki
Kouvolan kaupunki
Kuopion kaupunki
Lahden kaupunki
Lahden yhteiskoulu
Lappeenrannan kaupunki
Lestijärven kunta
Lempäälän kunta
Liedon kunta
Lieksan kaupunki
Loviisan kaupunki
Maaningan kunta
Maskun kunta
Mikkelin kaupunki
Muhoksen kunta
Mynämäen kunta
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Mäntyharjun kunta
Nousiaisten kunta
Nummi-Pusulan kunta
Nurmijärven kaupunki
Oulun kaupunki
Oulunsalon kunta
Paltamon kunta
Pedersöre kommun
Porvoon kaupunki
Posion kunta
Puolangan kunta
Raahen kaupunki
Raaseporin kaupunki
Raision kaupunki
Rantasalmen kunta
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Rauman kaupunki
Ristijärven kunta
Rovaniemen kaupunki
Saarijärven kaupunki
Salon kaupunki
Savonlinnan kaupunki
Seinäjoen kaupunki
Sievin kunta
Sodankylän kunta
Sotkamon kunta
Suomussalmen kunta
Tampereen kaupunki
Toholammin kunta
Turun kaupunki
Utsjoen kunta
Vaalan kunta
Vantaan kaupunki
Varkauden kaupunki
Vihdin kunta
Ylivieskan kaupunki
Ylöjärven kaupunki

YKSITYISET KOULUT, KIELIKOULUT JA
HARJOITTELUKOULUT:
Aurinkorannikon koulu, Fuengirola
Avokas ry Rauman Freinet-koulu
Espoon kristillinen koulu
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu*
Helsingin Rudolf Steiner -koulu
Helsingin saksalainen koulu*
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Helsingin normaalilyseo*
Hämeenlinnan normaalikoulu*
Itä-Suomensuomalais-venäläinen koulu
Joensuun normaalikoulu*
Jyväskylän normaalikoulu*
Jyväskylän seudun steinerkoulu
Kajaanin normaalikoulu*
Kulosaaren yhteiskoulu
Lapin yliopiston normaalikoulu
Lappeenrannan seudun steinerkoulu
Moskovan suomalainen peruskoulu
Oulun normaalikoulu
Rauman normaalikoulu*
Pietarin suomalainen koulu
Savonlinnan normaalikoulu
Suomalais-venäläinen koulu
Suomen kristillinen yhteiskoulu
Tampereen normaalikoulu*
Tarton suomalainen peruskoulu
Turun normaalikoulu*
Vasa övningsskola*
Viikin normaalikoulu

* Tähdellä merkityt harjoittelu- ja kielikoulut ovat olleet (hankkeen ensimmäisessä vaiheessa) mukana Opetus- ja
kulttuuriministeriön erillisrahoituksella, joten ne eivät kuulu Opetushallituksen seurannan piiriin eikä toimintaa eritellä
tässä raportissa.
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Liite 2. Kysely hankekuntien hallinnollisille
yhteyshenkilöille

Vieraiden kielten opetuksen kehittämistyön seuranta 2010: kysely hankekuntien
hallinnollisille yhteyshenkilöille
Arvoisa vastaaja!
Opetushallituksen toimeksiannosta teemme selvitystä Perusopetuksen vieraiden
kielten opetuksen kehittämistyöstä (tunnetaan myös nimellä Kielitivoli), johon
kuntanne on hakenut ja saanut valtionavustusta vuosille 2009–2010. Selvityksen lähdeaineistona käytettävissämme ovat valtionavustuksen hakulomakkeet,
valtionavustuksen käyttösuunnitelmat sekä väliraportit, jotka olette toimittaneet
Opetushallitukselle.
Saadaksemme tarpeelliseksi katsomaamme lisäinformaatiota pyydämme Teitä
ystävällisesti vastaamaan lyhyesti alla esitettyihin kysymyksiin 18.10.2010
mennessä. Kuntanne hankekoordinaattorille olemme toimittaneet erillisen
kyselyn, jolla pyrimme kartoittamaan hankkeeseen osallistuneiden opettajien
kokemuksia.
Pyydämme huomioimaan, että selvitys koskee tässä vaiheessa kehittämistyön
ensimmäistä rahoituskautta, 2009–2010. Kyselyn yhteydessä pyydämme yhteystietojanne tietojen yksilöimistä varten, ja lisäksi toivomme, että voimme syksyn
aikana vielä haastatella joitakin vastaajia näistä teemoista. Kyselyn vastaukset
yhteystietoineen käsittelemme luottamuksellisesti - julkaistavasta raportista ei siis
voi tunnistaa yksittäisten vastaajien tietoja.
Kiitos vastauksistanne jo etukäteen!
Lisätietoja selvityksestä seurantatyöryhmältä:
Eeva Tuokko, Sauli Takala, Päivikki Koikkalainen,
1.
2.
3.
4.

Etunimi, sukunimi
Sähköpostiosoite, puhelinnumero
Oppilaitos, kunta
Millä tavoin katsotte tämän hankkeen valtakunnallisten ja paikallisten toimintojen (esim. opettajien koulutus ja verkostoituminen, alennettu ryhmäkoon
alaraja, tehostettu kampanjointi) vaikuttaneen kielivalintoihin ja opetusryhmien toteutumiseen?
5. Mikä tai mitkä hankekauden toiminnoista (vrt. hakemuslomake, 1.2.-1.7.) on
ollut / ovat olleet kunnassanne tärkein/tärkeimmät tai tarpeellisin/tarpeellisimmat? Miksi?
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6. Annetaanko kielten opetusta kuntanne peruskouluissa etäopetuksena/virtuaalisesti? Jos annetaan, niin missä kielissä, missä oppimäärissä ja kuinka monelle
opetusryhmälle?
7. Jos vastasitte myöntävästi kysymykseen 3, tarkentakaa: Mitä laitteita ja ohjelmia
käytätte etä-/virtuaaliopetuksessa? Onko e.m. laitteet rahoitettu perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämiseen myönnetyllä valtionvustuksella?
8. Jos vastasitte myöntävästi kysymykseen 3, tarkentakaa myös: Miten vastuukysymykset etä-/virtuaaliopetuksessa on järjestetty? Kuka on luokassa etäopetusta saavien oppilaiden kanssa?
9. Minkä katsotte tukeneen asettamienne hanketavoitteiden saavuttamista?
10. Onko jokin vaikeuttanut asettamienne tavoitteiden saavuttamista? Kuvatkaa,
mikä.
11. Miten kuntanne tukee koordinaattorin toimintaa?
12. Miten turvaatte perusopetuksessa alkavien kieliopintojen jatkumon toiselle
asteelle (muut kielet kuin englanti ja toinen kotimainen)?
13. Onko kielivarannon monipuolistamistavoite kirjattu kunnan toimintastrategioihin?
14. Jos aloittavien kieliryhmien minimikokoa on alennettu, aiotteko säilyttää alennetut ryhmäkoot myös jatkossa?
15. Miten toiminnan koordinointi järjestetään rahoituksen päätyttyä?
16. Miten huolehditaan siitä, että oppilaat ja vanhemmat saavat riittävästi tietoa
monipuolisten kieliopintojen merkityksestä?
17. Muuta kommentoitavaa?
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Liite 3. Kysely hankekuntien koordinaattoreille

Vieraiden kielten opetuksen kehittämistyön seuranta 2010: kysely kuntien koordinaattoreille
Hyvä hankekoordinaattori!
Opetushallituksen toimeksiannosta teemme selvitystä Perusopetuksen vieraiden
kielten opetuksen kehittämistyöstä (tunnetaan myös nimellä Kielitivoli), johon
kuntanne on hakenut ja saanut valtionavustusta vuosille 2009–2010. Selvityksen lähdeaineistona käytettävissämme ovat valtionavustuksen hakulomakkeet,
valtionavustuksen käyttösuunnitelmat sekä väliraportit, jotka olette toimittaneet
Opetushallitukselle.
Saadaksemme tarpeelliseksi katsomaamme lisäinformaatiota pyydämme Teitä
ystävällisesti vastaamaan lyhyesti alla esitettyihin kysymyksiin 18.10.2010
mennessä. Toivomme, että käytte kysymyksiä tarvittaessa läpi yhdessä muiden
hankkeeseen osallistuvien opettajien kanssa. Kuntanne hallinnolliselle yhteyshenkilölle olemme toimittaneet erillisen kyselyn, jolla pyrimme selvittämään kunnan
sitoutumista hankkeeseen ja tulosten vakiinnuttamiseen.
Pyydämme huomioimaan, että selvitys koskee tässä vaiheessa kehittämistyön
ensimmäistä rahoituskautta, 2009–2010. Kyselyn yhteydessä pyydämme yhteystietojanne tietojen yksilöimistä varten, ja lisäksi toivomme, että voimme syksyn
aikana vielä haastatella joitakin vastaajia näistä teemoista. Kyselyn vastaukset
yhteystietoineen käsittelemme luottamuksellisesti - julkaistavasta raportista ei siis
voi tunnistaa yksittäisten vastaajien tietoja.
Kiitos vastauksistanne jo etukäteen!
Lisätietoja selvityksestä seurantatyöryhmältä:
Eeva Tuokko, Sauli Takala, Päivikki Koikkalainen,
1.
2.
3.
4.

Etunimi, sukunimi
Sähköpostiosoite, puhelinnumero
Oppilaitos / Kunta
Millä tavoin katsotte tämän hankkeen valtakunnallisten ja paikallisten toimintojen (esim. opettajien koulutus ja verkostoituminen, alennettu ryhmäkoon
alaraja, tehostettu kampanjointi) vaikuttaneen kielivalintoihin ja opetusryhmien toteutumiseen?
5. Missä omaan toimintasuunnitelmaanne kirjatuissa tavoitteissa on onnistuttu?
6. Mikä on mielestänne tukenut tavoitteissa onnistumista?
7. Onko jossakin ollut vaikeuksia? Jos on, niin kuvatkaa, mikä on vaikeuttanut
tavoitteiden saavuttamista.
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8. Miten realistinen työmäärän ja työajan ennakointi kuntakohtaisten suunnitelmien toteuttamisessa on ollut (koordinaattorin vs. muiden hanketyöhön osallistuneiden opettajien osalta)?
9. Millaista tukea koordinaattori/opettajat ovat saaneet tavoitteiden toteuttamiseksi (opetusvelvollisuuden huojennus, lisätyökorvaus tms.)?
10. Hankkeessa on valtakunnallisena tavoitteena myös kieltenopetuksen laadun
kehittäminen. Millä toimenpiteillä olette pyrkineet edistämään sitä? Millaista
lisäarvoa tämän hankkeen kautta on saatu laadun kehittämiseen?
11. Miten Opetushallituksen järjestämä, valtakunnallinen täydennyskoulutusohjelma on tukenut hankettanne / vastannut tarpeitanne?
12. Millaista muuta täydennyskoulutusta olette sisällyttäneet hankkeen toimintaan? Mitä aiheita muussa täydennyskoulutuksessa on käsitelty?
13. Miten valtakunnallinen tiedotuskampanja Kielitivoli on palvellut tavoitteidenne toteutumista? Millaista palautetta tiedotuskampanjasta olette saaneet
oppilailta/huoltajilta? Miten itse arvioitte Kielitivoli-pelejä ja -sivuja (www.
kielitivoli.fi)?
14. Millaista omaa tiedotusta kunnassanne on ollut? Tilaisuuksia vanhemmille?
Oppilaille? Omia esitteitä, nettisivuja tms.? Näkyvyyttä paikallisessa mediassa,
millaista? Muuta, mitä?
15. Kuinka suuri osa kuntanne peruskouluista on mukana toiminnassa ja millä
tavoin mukana olevat koulut osallistuvat toimintaan?
16. Arvioikaa, missä määrin hankkeeseen osallistuvat kielten opettajat kuntanne
kouluissa toimivat yksin ja missä määrin he saavat tukea koko kouluyhteisöltä
ja rehtorilta.
17. Täydennyskoulutusohjelman yhteydessä on ollut Kieltenopet verkossatoiminto. Oletteko käyttänyt sitä? Kuvailkaa kokemuksianne ja verkoston
merkitystä omalle työllenne.
18. Onko osana hankettanne laadittu oppimateriaalia? Jos on, millaista?
19. Oletteko arvioineet kunnassanne itse hanketyön toimivuutta ja organisointia?
Jos olette, niin millaisia johtopäätöksiä olette tehneet?
20. Onko hankkeen aikana kunnassanne toteutettu toimenpiteitä, joilla on saavutettu hyviä tuloksia ja joita aiotaan jatkaa myös rahoituksen päätyttyä?
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Liite 4. Kysely yksityiskoulujen hallinnollisille
yhteyshenkilöille

Vieraiden kielten opetuksen kehittämistyön seuranta 2010: kysely yksityiskoulujen hallinnollisille yhteyshenkilöille
Arvoisa vastaaja!
Opetushallituksen toimeksiannosta teemme selvitystä Perusopetuksen vieraiden
kielten opetuksen kehittämistyöstä (tunnetaan myös nimellä Kielitivoli), johon
oppilaitoksenne on hakenut ja saanut valtionavustusta vuosille 2009–2010. Selvityksen lähdeaineistona käytettävissämme ovat valtionavustuksen hakulomakkeet,
valtionavustuksen käyttösuunnitelmat sekä väliraportit, jotka olette toimittaneet
Opetushallitukselle.
Saadaksemme tarpeelliseksi katsomaamme lisäinformaatiota pyydämme Teitä
ystävällisesti vastaamaan lyhyesti alla esitettyihin kysymyksiin 18.10.2010
mennessä. Oppilaitoksenne hankekoordinaattorille olemme toimittaneet erillisen
kyselyn, jolla pyrimme kartoittamaan hankkeeseen osallistuneiden opettajien
kokemuksia.
Pyydämme huomioimaan, että selvitys koskee tässä vaiheessa kehittämistyön
ensimmäistä rahoituskautta, 2009–2010. Kyselyn yhteydessä pyydämme yhteystietojanne tietojen yksilöimistä varten, ja lisäksi toivomme, että voimme syksyn
aikana vielä haastatella joitakin vastaajia näistä teemoista. Kyselyn vastaukset
yhteystietoineen käsittelemme luottamuksellisesti - julkaistavasta raportista ei siis
voi tunnistaa yksittäisten vastaajien tietoja.
Kiitos vastauksistanne jo etukäteen!
Lisätietoja selvityksestä seurantatyöryhmältä:
Eeva Tuokko, Sauli Takala, Päivikki Koikkalainen,
1.
2.
3.
4.

Etunimi, sukunimi
Sähköpostiosoite, puhelinnumero
Oppilaitos, kunta
Millä tavoin katsotte tämän hankkeen valtakunnallisten ja paikallisten toimintojen (esim. opettajien koulutus ja verkostoituminen, alennettu ryhmäkoon
alaraja, tehostettu kampanjointi) vaikuttaneen kielivalintoihin ja opetusryhmien toteutumiseen?
5. Mikä tai mitkä hankekauden toiminnoista (vrt. hakemuslomake, 1.2.-1.7.)
on ollut / ovat olleet oppilaitoksessanne tärkein/tärkeimmät tai tarpeellisin/
tarpeellisimmat? Miksi?
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6. Annetaanko kielten opetusta oppilaitoksessanne etäopetuksena/virtuaalisesti? Jos annetaan, niin missä kielissä, missä oppimäärissä ja kuinka monelle
opetusryhmälle?
7. Jos vastasitte myöntävästi kysymykseen 3, tarkentakaa: Mitä laitteita ja ohjelmia
käytätte etä-/virtuaaliopetuksessa? Onko e.m. laitteet rahoitettu perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämiseen myönnetyllä valtionvustuksella?
8. Jos vastasitte myöntävästi kysymykseen 3, tarkentakaa myös: Miten vastuukysymykset etä-/virtuaaliopetuksessa on järjestetty? Kuka on luokassa etäopetusta saavien oppilaiden kanssa?
9. Minkä katsotte tukeneen asettamienne hanketavoitteiden saavuttamista?
10. Onko jokin vaikeuttanut asettamienne tavoitteiden saavuttamista? Kuvatkaa,
mikä.
11. Miten oppilaitoksenne tukee koordinaattorin toimintaa?
12. Miten turvaatte perusopetuksessa alkavien kieliopintojen jatkumon toiselle
asteelle (muut kielet kuin englanti ja toinen kotimainen)?
13. Toimitteko kielivarannon monipuolistamisessa yhteistyössä kunnan koulutoimen kanssa?
14. Jos aloittavien kieliryhmien minimikokoa on alennettu, aiotteko säilyttää alennetut ryhmäkoot myös jatkossa?
15. Miten toiminnan koordinointi järjestetään rahoituksen päätyttyä?
16. Miten huolehditaan siitä, että oppilaat ja vanhemmat saavat riittävästi tietoa
monipuolisten kieliopintojen merkityksestä?
17. Muuta kommentoitavaa?
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Liite 5. Kysely yksityiskoulujen koordinaattoreille

Vieraiden kielten opetuksen kehittämistyön seuranta 2010: kysely yksityiskoulujen koordinaattoreille
Hyvä hankekoordinaattori!
Opetushallituksen toimeksiannosta teemme selvitystä Perusopetuksen vieraiden
kielten opetuksen kehittämistyöstä (tunnetaan myös nimellä Kielitivoli), johon
oppilaitoksenne on hakenut ja saanut valtionavustusta vuosille 2009–2010. Selvityksen lähdeaineistona käytettävissämme ovat valtionavustuksen hakulomakkeet,
valtionavustuksen käyttösuunnitelmat sekä väliraportit, jotka olette toimittaneet
Opetushallitukselle.
Saadaksemme tarpeelliseksi katsomaamme lisäinformaatiota pyydämme Teitä
ystävällisesti vastaamaan lyhyesti alla esitettyihin kysymyksiin 18.10.2010
mennessä. Toivomme, että käytte kysymyksiä tarvittaessa läpi yhdessä muiden
hankkeeseen osallistuvien opettajien kanssa. Oppilaitoksenne hallinnolliselle
yhteyshenkilölle olemme toimittaneet erillisen kyselyn, jolla pyrimme koko oppilaitoksen sitoutumista hankkeeseen ja tulosten vakiinnuttamiseen.
Pyydämme huomioimaan, että selvitys koskee tässä vaiheessa kehittämistyön
ensimmäistä rahoituskautta, 2009–2010. Kyselyn yhteydessä pyydämme yhteystietojanne tietojen yksilöimistä varten, ja lisäksi toivomme, että voimme syksyn
aikana vielä haastatella joitakin vastaajia näistä teemoista. Kyselyn vastaukset
yhteystietoineen käsittelemme luottamuksellisesti - julkaistavasta raportista ei siis
voi tunnistaa yksittäisten vastaajien tietoja.
Kiitos vastauksistanne jo etukäteen!
Lisätietoja selvityksestä seurantatyöryhmältä:
Eeva Tuokko, Sauli Takala, Päivikki Koikkalainen,
1.
2.
3.
4.

Etunimi, sukunimi
Sähköpostiosoite, puhelinnumero
Oppilaitos, kunta
Millä tavoin katsotte tämän hankkeen valtakunnallisten ja paikallisten toimintojen (esim. opettajien koulutus ja verkostoituminen, alennettu ryhmäkoon
alaraja, tehostettu kampanjointi) vaikuttaneen kielivalintoihin ja opetusryhmien toteutumiseen?
5. Missä omaan toimintasuunnitelmaanne kirjatuissa tavoitteissa on onnistuttu?
6. Mikä on mielestänne tukenut tavoitteissa onnistumista?
7. Onko jossakin ollut vaikeuksia? Jos on, niin kuvatkaa, mikä on vaikeuttanut
tavoitteiden saavuttamista.
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8. Miten realistinen työmäärän ja työajan ennakointi oppilaitoskohtaisten suunnitelmien toteuttamisessa on ollut (koordinaattorin vs. muiden hanketyöhön
osallistuneiden opettajien osalta)?
9. Millaista tukea koordinaattori/opettajat ovat saaneet tavoitteiden toteuttamiseksi (opetusvelvollisuuden huojennus, lisätyökorvaus tms.)?
10. Hankkeessa on valtakunnallisena tavoitteena myös kieltenopetuksen laadun
kehittäminen. Millä toimenpiteillä olette pyrkineet edistämään sitä? Millaista
lisäarvoa tämän hankkeen kautta on saatu laadun kehittämiseen?
11. Miten Opetushallituksen järjestämä, valtakunnallinen täydennyskoulutusohjelma on tukenut hankettanne / vastannut tarpeitanne?
12. Millaista muuta täydennyskoulutusta olette sisällyttäneet hankkeen toimintaan? Mitä aiheita muussa täydennyskoulutuksessa on käsitelty?
13. Miten valtakunnallinen tiedotuskampanja Kielitivoli on palvellut tavoitteidenne toteutumista? Millaista palautetta tiedotuskampanjasta olette saaneet
oppilailta/huoltajilta? Miten itse arvioitte Kielitivoli-pelejä ja -sivuja (www.
kielitivoli.fi)?
14. Millaista omaa tiedotusta oppilaitoksellanne on ollut? Tilaisuuksia vanhemmille? Oppilaille? Omia esitteitä, nettisivuja tms.? Näkyvyyttä paikallisessa
mediassa, millaista? Muuta, mitä?
15. Onko oppilaitoksenne verkostoitunut tämän hankkeen toteuttamisessa
muiden oppilaitosten/tahojen kanssa? Jos kyllä, millä tavoin verkoston muut
oppilaitokset osallistuvat toimintaan?
16. Arvioikaa, missä määrin hankkeeseen osallistuvat kielten opettajat oppilaitoksessanne toimivat yksin ja missä määrin he saavat tukea koko kouluyhteisöltä
ja rehtorilta.
17. Täydennyskoulutusohjelman yhteydessä on ollut kieltenopetverkossatoiminto. Oletteko käyttänyt sitä? Kuvailkaa kokemuksianne ja verkoston
merkitystä omalle työllenne.
18. Onko osana hankettanne laadittu oppimateriaalia? Jos on, millaista?
19. Oletteko arvioineet oppilaitoksessanne itse hanketyön toimivuutta ja organisointia? Jos olette, niin millaisia johtopäätöksiä olette tehneet?
20. Onko hankkeen aikana oppilaitoksessanne toteutettu toimenpiteitä, joilla on
saavutettu hyviä tuloksia ja joita aiotaan jatkaa myös rahoituksen päätyttyä?
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Liite 6. Valtakunnallisen täydennyskoulutusohjelman
rakenne ja pääsisällöt
Koulutusohjelman tuottaja: Opetushallitus
Koulutusohjelman toteuttaja: Turun yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus
Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna tietoverkkoa hyödyntäen:
Kontaktiopetus (4 X 2 pv), järjestetään samanaikaisesti kolmella eri paikkakunnalla (Helsinki, Kuopio, Oulu) toteutettavina lähijaksoina. Jokaisen lähijakson
ensimmäinen päivä toteutetaan verkkovälitteisesti valtakunnallisena megakonferenssina Adobe Acrobat Connect Pro-verkkokokousjärjestelmää hyödyntäen.
Lähijaksojen toinen päivä toteutetaan alueellisesti paikallisten ohjaajien vetämänä.
Toisen päivän työskentely tapahtuu pääosin n. 25 henkilön ryhmissä.
Kontaktiopetus sisältää:
Megakonferensseja:
 Asiantuntijapuheenvuoroja (keskeisinä sisältöinä ajankohtainen kieltenopetukseen ja verkko-oppimiseen liittyvä tutkimus ja toimintakäytännöt, muut kieltenopetuksen kehittämisen ajankohtaiset teemat)
 Kieltenopetukseen liittyviä case-esittelyjä (keskeisenä sisältönä ajankohtaisiin alan hankkeisiin, opetusohjelmiin ja medioihin tutustuminen, työkalujen,
kokemusten ja parhaiden käytäntöjen jakaminen)
 Alueellista vertaisryhmätyöskentelyä:
 Teknis-pedagogisia tutoriaaleja ja työpajoja
 Osallistujien alueellista verkostoitumista ja kehittämishankkeita tukevaa
toimintaa ohjausryhmissä
Etäopiskelu koulutuskokonaisuudessa on verkko-opiskelua, jota tuetaan verkkomateriaalilla, ohjauksella ja palautteenannolla sekä verkkoyhteisön vuorovaikutteisella vertaistoiminnalla. Pääpaino on koulutusohjelman sisältöjen soveltamisessa osallistujien omiin verkko- ja monimuoto-opetuksen kehittämishankkeisiin.
Työskentely kehittämishankkeiden parissa käynnistyy ensimmäisellä lähijaksolla
ja toteutuu jatkossa lähijaksojen ohella verkossa itsenäisessä sekä yhteisöllisessä
työskentelyssä. Käytännössä verkkotyöskentely on mm. ajatusprosessien käynnistämistä sekä omien kokemusten ja tietojen jäsentämistä erilaisten vuorovaikutteisten tehtävien avulla. Oppimisprosessi etenee rakenteeltaan samankaltaisena
jaksoittaisena työskentelynä läpi koko koulutuksen.

Verkkoympäristö
Koulutuksen käyttöön luodaan ohjaus- ja materiaalipankkina toimiva Moodleoppimisalusta. Moodle-oppimisalustan lisäksi keskeisenä vuorovaikutuskanavana
hyödynnetään verkossa vapaasti saatavilla olevaa sosiaaliseen mediaan perus-
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tuvaa Ning-yhteisötyökalua, jonka käytöstä suuren osallistujamäärän vuorovaikutukseen on saatu hyviä kokemuksia mm. valtakunnallisessa informaalissa Sometuverkostossa (ks.http://sometu.ning.com/). Helppokäyttöisen Ning:in erityinen rooli
on tarjota osallistujille uusien medioiden käyttökokemusta ja edistää niiden omaksumista osana normaalia arjen toimintaa.
Koulutuksen moduulit ja toteuttamisaikataulu
Koulutus toteutetaan neljänä moduulina, joiden keskeiset sisältöteemat jakautuvat
koko koulutuksen aikavälille osittain myös limittäisinä. Kantavia teemoja ovat
monimediaisten oppimisympäristöjen kehittäminen kieltenopetuksessa ja osallistujien omat kehittämishankkeet, jotka kulkevat punaisena lankana läpi koko
koulutuksen.
Moduuli I, 2. – 3.12.2009
Orientaatio koulutukseen ja vieraiden kielten opetuksen kehittämiseen
(2op)
Koulutuskokonaisuuden avaus ja orientaatio
Lähtökohtia perusopetuksen kieltenopetuksen laadun kehittämiseen
Kieltenopetuksen ajankohtainen teoreettinen viitekehys ja sen soveltaminen
koulutyössä
Verkko-opetuksen ja uusien mediaympäristöjen tuomat mahdollisuudet ja haasteet kieltenopetuksessa – näkökulmia ja caseja
Alueellinen verkosto- ja kehittämishanketyöskentely (vaihe I) – orientaatio ja
toiminnan käynnistäminen
Moduuli II, 3. – 4.2.2010
Kielenoppimisen monet kasvot – kielenoppimisen tukeminen eri ikäkausina
ja erilaiset oppijat huomioiden (2op)
Keinoja ja menetelmiä kielenoppimisen tukemiseen eri ikäkausina
Kielikylpy metodina
Varhennettu kieltenopetus
Kieliportfolio ja muut osaamisen ja elinikäisen oppimisen kehittämistä
tukevat sovellukset kieltenopetuksessa
Kielenopetus ja erilaiset oppijat
Monikielisyyden haasteet
Kulttuurien välinen viestintä
Kielenopetus monikulttuurisessa luokassa
Alueellinen verkosto- ja kehittämishanketyöskentely (vaihe II)
Moduuli III, 13. – 14.4.2010
Kohti autenttista kieltenopetusta – kansainväliset kontaktit, hankkeet ja
uudet mediaympäristöt autenttisen kieltenopetuksen edistämisessä (2op)
Kansainvälisyys kielenoppimisen motivoijana ja voimavarana – mahdollisuuksia,
kokemuksia ja parhaita käytäntöjä
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Onnistunut kansainvälinen yhteistyö kieltenopetuksessa
Leiri- ja kummikoulutoiminta
eTwinning
Opettaja projektipäällikkönä – hanketietouden peruspaketti kielenopettajalle
Näkökulmia ja keinoja tuntien rikastamiseen
Internet ja multimedia kielenopetuksen aarrearkkuna - autenttista kieltä hyödyntävät oppimateriaalit, tukimateriaalit ja aihiot
Alueellinen verkosto- ja kehittämishanketyöskentely (vaihe III)
Moduuli IV, 5. – 6.10.2010
Näkökulmia kieltenopetuksen tulevaisuuteen, opetuksen laadun kehittämiseen ja kehittämistoiminnan tukemiseen osana arjen työtä – teoriasta pysyviin, toimiviin käytäntöihin (2op)
Kieltenopetus ja tulevaisuus – katsaus skenaario- ja tulevaisuuden oppimisympäristöajatteluun kielenopetuksen näkökulmasta
Kielitaidon, kielenopetuksen - ja oppimateriaalien arviointi
Yhteiset eurooppalaiset taitotasoasteikot kielitaidon hankkimisen ja sen
arvioinnin (opettaja-arviointi, itsearviointi, toveriarviointi) työkaluna
Esimerkkejä arvioinnin sähköisistä työkaluista
Laadun kehittäminen ja koulutuksen vaikuttavuus opetuksen arjessa – teoriasta
käytäntöihin
Alueellinen verkosto- ja kehittämishanketyöskentely (vaihe IV) – hankkeiden esittely, arviointi ja suuntautuminen tulevaisuuteen
Suoritusvaatimukset ja työmäärä-arvio
Kunkin 2 opintopisteen moduulin työskentely jakaantuu seuraavasti: asiantuntijaalustukset ja työpajatyöskentely 14 h, oppimistehtävät ja etätyöskentely verkossa
40h. Suoritustodistuksen saaminen edellyttää osallistumista lähipäiviin sekä
koulutukseen sisältyvien tehtävien tekemisen. Mahdolliset poissaolot suoritetaan
korvaavina tehtävinä.
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Liite 7. Kielitivolin medianäkyvyys, ostettu media
Medianäkyvyys, ostettu media
28.1.2010
Julkaisupäivä
1.-14.2.2010
1.-21.2.2010
1.-14.2.2010
1.-14.2.2010
1.-14.2.2010

Media
Irc-galleria.net (verkko)
missmix.fi (verkko)
iltalehti.fi perheosio (verkko)
Kaksplus-verkkomedia
perhe.fi (verkko)

3.2.2010
5.2.2010
10.2.2010
16.2.2010
17.2.2010
22.2.2010
22.2.-7.3.2010
26.2.2010
2.3.2010
10.3.2010

Aku Ankka (printti)
Iltasanomat (printti)
Iltasanomat (printti)
Iltasanomat (printti)
Aku Ankka (printti)
Tempus (printti)
Kaksplus-verkkomedia (verkko)
Opettaja (printti)
Iltasanomat (printti)
Iltasanomat (printti)
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Mainosmuoto
jättibanneri
jättibanneri
250x350 banneri
suurtaulu
3banneria:
jättiboksi
suurtaulu
jättibanneri
½ s. ilmoitus
6 x 100 ilmoitus
6 x 100 ilmoitus
6 x 100 ilmoitus
½ s. ilmoitus
½ s. pystyilmoitus
Tekstilinkki keskust.
avoinna
6 x 100 ilmoitus
6 x 100 ilmoitus

Liite 8. Vuonna 2009 myönnetyt ja niistä vuoden
lopussa käyttämättä olleet valtionosuudet
Kursiivilla merkityt ovat yksityiskouluja

Kunnan/
Myönnetyt
yksityiskoulun
valtionosuuperusopetuksen
det suuruus(?) oppilasjärjestyksessä
määrä

Kunta /
yksityiskoulu

Kunnan/yksityiskoulun
hakema avustus (alkuperäisen hakemuksen
perusteella), EUR

Käytettävissä vuoden
2010 alussa
(väliraportti)
EUR

%
90
85
88
91

70 000

43615

Helsinki

70 000

62785

65 000
60 000
55 000

16355
13219
8686
2345
12280
8601
883

Tampere
Turku
Lahti
Savonlinna
Oulu
Kuopio
Suomussalmi,
Kajaani, Sotkamo,
Kuhmo
Joensuu
Rovaniemi
Kotka
Vantaa
Porvoo
Espoo
Seinäjoki
Lappeenranta
Kokkola
Vihti
Lieksa
Rauma
Raahe
Imatra
Varkaus
Kemi

70 000
70 000
85 000
83 000
70 000
86 4460

59247
61880
63439
Käytetty
44663
44976
45373

50 000

45 000
40 000

35 000

30 000

6382
5869
5192
20773
5680
27 0000
5821
5400
5090
3470
1139
3864
2621
2562
2270
1916
1630
1023
703
689

26 000

1300

Akaa
Saarijärvi
Nummi-Pusula
Helsingin suomalainen yhteiskoulu
Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu

69
75
83

67 000
?
242 040
70 000
70 000
59 900
70 000
170 250
74 000/30 000?
58 000
55 425,40
64 500
40 000
65 830
76 000
40 000
38 000 + 7-10 opettajatyöpäivää
54 000
81 012
122 300

7609 x)
5642
39 411
43937
30757
23007
26178
6400
26562
27361
32281
25375
22600
26359
28859

55 000

11371

26 000

25939
7796
21295
Käytetty

10988

15
11

79
13

68
58
65

16
76
78

92
85
75
88
96
87
26
71
-

38
42
105

22 000
20 000

18 000
17 000
15 500
15 000

14 700
13 700
12 000
11 700
11 000
10 800
10 000

3767
2807
2800
1563
1015
774
605
4955
331
708
177
105

1191
2981
353
95
1012
5600
450
450
219
175

6 800

423

6 000

870

x) Kulut toukokuu 2009 – 31.3.2010
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Ylöjärvi
Lempäälä
Jämsä
Oulunsalo
Sodankylä
Kannus
Kerimäki
Mikkeli
Himanka (Kalajoki)
Kemijärvi
Enontekiö
Suomen kristillinen
yhteiskoulu (Toivonlinna + Tampere)
Ylivieska
Raasepori
Kolari
Utsjoki
Mynämäki
Salo
Kaustinen
Maaninka
Juupajoki
Aurinkorannikon
koulu
Kulosaaren yhteiskoulu
Sievi

32 000
20 000
29 000
20 000
20 000
45 000
18 000
17 000
15 500
15 000
18 000
25 000

17422
7500
14040
1622
11492
13022
9881
11085
5357
11614
12222
Käytetty

14 700
13 700
12 000
11 700
11 000
10 800
12 000
20 000
11 000

14 049
8006
6037
5416
9387
8982
8227
7515
6885
1800

96
58
50
46
85
83

4601

68

3986

61

ei ilmoittanut
6800 (mukana oma
rahoitus
10 500

79
38
70
81
58

65
55
65
35
77
82

-

82
75
69

18

Liite 9. Koordinaattoreille suoritetut korvaukset,
työmäärän arviointi ja hallinnollisten
yhteyshenkilöiden arvioita toiminnan
jatkuvuudesta.

Koordinaattorikysymys 9:
”Mitä tukea
koordinaattori/
opettajat ovat saaneet
tavoitteiden toteuttamiseksi (opetusvelvollisuuden huojennus,
lisätyökorvaus tms.?)”

 Koordinaattori toimii kokopäiväisesti palkattuna.
 Koordinaattori tekee 1 pv/vko hanketyötä. Ohjausryhmän ja hankeopettajien tapaamisiin ja tarvittaessa muulloinkin koordinaattori ottaa virkavapaata opettajan
työstä sijaiskustannukset maksetaan hankkeen budjetista.
 Koordinaattorille oli aluksi varattu neljä viikkotuntia. Syksyllä 2010 tuntimäärä
nostettiin 10 tuntia /viikko.
 Koordinointi oli osa opetuspäällikön työnkuvaa.
 Koordinointi oli osa opetuspäällikön työnkuvaa.
 Koordinaattori palkattu. Korvaus on paikallinen ja neuvoteltu OAJ:n kanssa.
 Lisätyökorvaus koordinaattorille.
 Koordinaattori ei ole hoitanut opetustehtäviä.
 Kaupunki on maksanut koordinointityöstä 13,49 €/h, ja koord. yrittääkin
saada lisäkorvausta. Osa työtunneista on jo hyvitetty muutamina vapaapäivinä
koulutyöstä.
 Koordinaattorille on maksettu 3 t/viikko.
 Koordinaattorina olen saanut 8 h:n huojennuksen .
 Koordinaattori ei ole tarvinnut tuntihuojennusta oman työnkuvansa vuoksi.
 Kevät 2010 kokopäiväinen koordinointi. Syksy 2010yksi opetukseton päivä/
vko, joka on tarkoitettu hankkeen parissa työskentelyyn.
 Koordinaattorille on maksettu 6vvh koordinaattorin työstä.
 Koordinaattori huojennusta, opettajat korvausta.
 Koordinaattorilla on ollut 2 vuosiviikkotunnin huojennus eli 3 h toimistotyöaikaa
ja 170 € suuruinen kuukausittainen korvaus.
 Saamme lisätyökorvausta hankkeesta
 Kun työtä on tehty työajan ulkopuolella, tunneista on saatu korvaus.
 Palaverit ja muut kokoontumiset on pyritty pitämään aina työajalla, joten muiden
toimijoiden suunnittelu ja ideointi ei ole aiheuttanut lisätyömäärää.
 Koordinaattori sai tammi-huhtikuulta 2010 7 tunnin opetusvelvollisuuden
huojennuksen koordinointityöhön. Syksyltä 2010 koordinaattori saa 4 tunnin
opetusvelvollisuuden huojennuksen.
 Rehtori ja sivistysjohtaja ovat olleet erittäin nihkeitä korvaamaan viikoittaista
noussutta työmäärää. OPH: ohjaus palkkauksen osalta tulisi olla HUOMATTAVASTI
jämäkämpi
 Opetusvelvollisuutta ei ole voitu huojentaa, koska Kuntaliitto ja opettajien työehtosopimukset eivät työnantajan mielestä salli sitä.
 Korvauksen tehdystä työstä saa laskutusta vastaan.
 TVA-lisä34
 Hankkeen kautta vähän korvausta.
 Ei mitään (hankkeen johtaja sivistysjohtaja).
 Lisätöistä on maksettu kuluym. korvauksia. Perusopetuspäällikkö on hallinnoinut
hanketta.
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 Hankkeella kaksi koordinaattoria. Opettajana toimivalle koordinaattorille määritelty 2 vvh hanketyöhön, josta korvaus.
 Koordinaattorilla kuuden tunnin opetusvelvollisuudenhuojennus.
 Koordinaattori saanut laskuttaa pieniä palkkioita tehdyistä tunneista. .
 Tämä asia on ollut meillä hyvin järjestetty.
 Koordinaattorille ei opetusvelvollisuuden huojennusta, mutta vuosiviikkotuntikorvaus
 Koordinaattorille on maksettu kuukausittainen korvaus. Ylitöistä on voinut
laskuttaa
 Koordinaattori (rehtori) on toiminut omalla työajallaan ilman lisäkorvausta.
 Lisätyökorvaus koordinaattorille tuntiperusteisena
 Koordinaattori ei saa mitään erillistä korvausta.
 Lisätyökorvaus 4 viikkotuntia.
 Koordinaattorille maksettiin lisätyökorvauksena viime toukokuuhun asti 40 euroa
kuussa.
 Ei tietoa! Minulle ei ainakaan huojennusta eikä korvausta. Oman koulun
opettajat ja johtaja avainasemassa tavoitteiden toteuttamisessa, tietysti myös
koulutoimenjohtaja!
 Opetusvelvollisuutta ei ole huojennettu.
 Sanoin hallinnon koordinaattorille hoitavani homman harrastuksena, koska
halusin, että rahat riittävät mahdollisimman moneen kielisuihkuun.
 Koordinaattorin työstä tukiopetuspalkkio tehdystä työstä
 Ei mitään.
 Koordinaattori voi saada tukiopetuspalkkiota.
 On saatu TVAlisä koordinoinnista.
 Ei mitään huojennuksia.
 Ei mitään.
 Korvaus koordinaattorin työstä kuukausittain palkan lisänä.
 Koordinaattori saa pienen TVA-korvauksen.

34

Milloin käytetään tehtäväkohtaista palkkaa (sis. TVA-osuuden)?

Laskettaessa ylituntipalkkioita (vuosiviikkoylitunti- sekä yksittäisten tuntien palkkiot, ylituntipalkkioperusteisesti korvatut erityistehtävät). Sopimus ei varsinaisesti tunne käsitettä TVA-lisä tai TVA-osuus, vaan
puhutaan tehtävien vaativuuden mukaisesta tehtäväkohtaisesta palkasta (joka on vähintään hinnoittelutunnuksen mukainen peruspalkka). http://www.kuntatyonantajat.fi/modules/page/show_page~id~
B8FE47F849924F4780D8423F657B3576~itemtype~00308B787886459385F296A5AFD4FA74~tabletarget~
data_1~pid~578ADA88F3A24ABE9F16D748636C3D06~layout~kt2006.asp
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Koordinaattorikysymys 8:
”Miten realistinen
työmäärän ja työajan
ennakointi kunta-kohtaisten suunnitelmien
toteuttamisessa on
ollut koordinaattorin vs.
muiden hanketyöhön
osallistuneiden opettajien osalta?”

 Kokopäiväinen koordinointi on ollut erinomainen asia.
 1 työpäivä/viikko ei ole läheskään riittävä.
 ”Miten realistinen työmäärän ja työajan ennakointi kunta-kohtaisten suunnitelmien
toteuttamisessa on ollut koordinaattorin vs. muiden hanketyöhön osallistuneiden
opettajien osalta?”

 Koordinointiin varattu aika 6h/vk on keskimäärin ollut realistisesti suunniteltu.
 Työmäärä on yllättänyt. Koordinaattorille oli aluksi varattu neljä viikkotuntia.
Syksyllä 2010 tuntimäärä nostettiin 10 tuntia viikko.
 Työtä on ollut enemmän kuin on ehtinyt tehdä.
 Epärealistinen (arvio työmäärästä) aluksi, mutta korjautui 5 kk:n jälkeen, kun
koordinaattorille myönnettiin lisätyöaikaa
 Kohtalaisen realistinen. Koordinaattori ei ole hoitanut opetustehtäviä.
 Kokisin niin, että arvioitu työmäärä 8h/viikko on tässä tapauksessa realistinen
 Työmäärä yllätti kokemuksen puutteen vuoksi.
 Aikapula on ollut tuttua.
 Koordinaattorin osuudeksi on tullut 90 % työmäärästä.
 Aika kohtuullinen
 Työmäärä on alkuponnistelujen jälkeen palkkioon nähden ok.
 Työtä on todella paljon. Byrokratia raskas ja aikaavievä.
 Ihan onnistunut.
 Työhön on mennyt aikaa enemmän kuin osasin kuvitella.
 Emme osanneet ennakoida työmäärää oikein.
 Työmäärän ennakointi on ollut realistista.
 Keväällä 2010 aluksi kaksi koordinointipäivää viikossa. Syksyllä 2010 olen
koordinaattorina yhden päivän viikossa ja tarvittaessa myös lisäpäiviä.
 Työmäärä on ollut reippaasti yli sen, mitä kunta suostuu maksamaan. – Melko
realistinen.
 Ennakoinnin mukainen koordinaation osalta (sivistysjohtaja).
 Hankkeen toteuttamat tapahtumat ovat vaatineet ennakoitua enemmän aikaa.
 Koordinaatiotyö vaatinut hieman enemmän aikaa ja työtä kuin ennakoitu.
 Aika ei riitä alkuunkaan kaikkeen siihen, mitä koordinaattorina teen.
 Korvaukset eivät vastaa työmäärää.
 Työtä on ollut enemmän kuin aluksi kukaan ajatteli.
 Koordinaattorin työmäärän ennakointi ei lainkaan realistinen, työmäärän laajuus
yllätti.
 Työmäärää on ollut hankkeen alussa mahdoton arvioida.
 Kohtuullisen hyvin on toiminut (rehtori).
 Koordinaattorin työmäärä on ollut odotettua suurempi.
 Mitään laajempaa suunnitelmaa ei ole vielä toteutettu.
 Alussa tuli yllätyksiä, mutta koordinaattori on kasvanut työhönsä ja osaa mitoittaa tekemänsä työn määrää.
 Työmäärä on ollut odotettua suurempi.
 Koen, että työnjako ei ollut onnistunut.
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 Koska suunnitelma oli alun pitäen selkeä ja hyvä, sen pystyi koordinoimaan
yksinkin.
 Oli realistinen.
 Koordinaattorina oleminen on ollut työläämpää kuin arvioin.
 Koordinaattorin työaika on määrätön. Ennakointi on mennyt pieleen.
 Melko realistinen.
 Joskus on tuntunut siltä, ettei aika tahdo riittää
 Työtä olisi varmasti riittänyt enemmän kuin oli ennakoitu.
 Ihan kohdallaan. Tavoitteena oli nimenomaan ideoida kehittämishanke, jossa
edetään pienin käytännönläheisin askelin pienellä väkimäärällä.
 Ei isoja yllätyksiä
Hallinnollisten yhteys-  Koordinointi sisältyy opetuspäällikön työnkuvaan. Jatketaan yhteistyötä kieltenhenkilöiden kysymys
opettajien kanssa
15:
 ”Miten toiminnan koordinointi järjestetään rahoituksen päätyttyä?”
 Hankkeen päätyttyä ei hankekoordinointia järjestetä. Rakenteiden ja olosuhtei”Miten toiminnan
den muutokset jäävät kuitenkin voimaan (mm. kieliohjelman monipuolistaminen
koordinointi järjestetään
alueellisesti).
rahoituksen päätyttyä?”
 Ohjaava opettaja, perusopetuspäällikkö.
 Opetustoimessa työskentelee viestinnän ja kansainvälisyyden ohjaavia opettajia
kolmivuotiskausittain kaksi päivää viikossa, joten kielivalinnat ja kieltenopettajien koulutus sekä verkostoitumismahdollisuuksien luominen ja ylläpitäminen on
osa hänen toimenkuvaansa
 Koordinaattorin työtä jatkaa kieltenopetuksen vastuuopettaja, joka käyttää 2
vkt kieltenopetukseen liittyvien asioiden koordinointiin.
 Palvelukeskuksen kanssa neuvottelut asian suhteen aloitettu
 On ilmeistä, että koordinaattorin toiminta loppuu.
 Ohjausryhmä jatkaa työskentelyään tukeakseen toimintaa osana perusopetuksen järjestämistä
 Koska hankkeen keskeisin pitkäntähtäimen tavoite on kieliohjelman uudistaminen ja sen toteuttamiseksi on tahtotila olemassa kaupungin eri päättäjillä,
riittänee, että perusopetuksen johtajan johdolla asiaa pidetään vuosittain esillä
talousarviovalmistelussa.
 Meillä on jo valittu kieltenopettajien yhdysopettaja, jonka tehtäviin koordinointi
on luontevaa yhdistää. Yhdysopettaja ja kv-vastaava opettaja muodostavat
työparin.
 Kunnassa on ollut kielten konsultoiva opettaja ainakin 10 vuotta, hankerahoituksen loputtua tuntimäärä tulee pienenemään
 Asiasta ei ole vielä tehty päätöksiä
 Pedagoginen sihteeri toimii aineryhmän sihteerinä
 Toimintaa koordinoidaan edelleen osana perusopetuksen kokonaisuutta.
 Tavoitteena on järjestää koordinaattorille virka-aikaa omalla rahalla aika ajoin.
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 Tulemme siirtymään prosessiorganisaatioon, jossa nykyisen koordinaattorin
asema turvataan.
 Kunnan kielikoordinaattori jatkaa tehtävässään. Rahoitus järjestyy TVArahoituksesta
 Sivistystoimenjohtaja koordinoi kuten tähänkin asti.
Toivomme, että rahoitus ei pääty. Mikäli rahoitus päättyy, täytyy toiminta
organisoida pienimuotoisempana rehtoreiden yhteistyöllä.
 Ei osaa sanoa
 Seudullista yhteistyötä tehden tarvittaessa.
 Koordinaattorin vetämän kielenopettajien yhteisten kokoontumisten kautta.
 Rehtorit vastaavat tuolloin toiminnasta.
 Toimitaan normaalin hallinnon puitteissa. tällä hetkellä ei ole ollut esillä aloitteita erityiskoordinoinnin järjestämisestä.
 Koordinaattori jatkaa tehtävässään.
 Pienellä paikkakunnalla ei tarvita isoa koordinointia, rehtori tai kielenopettaja
toimii jatkossa koordinoijana.
 Opetussuunnitelman kieliohjelmaa täydennetään kuvaamalla tavat. joilla kielen
opiskeluun innostetaan (Pienessä kunnassa niin vähän toimijoita, että yhteiset
palaverit on helppo järjestää)
 Kunnan omalla rahoituksella.
 Kieltenopettajien ja rehtorin yhteistyöllä.
 Yhteisin varoin mahdollisuuksien mukaan
 Kieltenopettajien YT-työnä ja rehtorin työnkuvaan kuuluvana.

111

Painettu
ISBN 978-952-13-4738-2
ISSN 1798-8918
Verkkojulkaisu
ISBN 978-952-13-4739-9
ISSN 1798-8926

Vieraiden kielten opiskelu peruskouluissa ja lukioissa on yksipuolistunut runsaan kymmenen vuoden aikana. Suurin osa perusopetuksen oppilaista opiskelee kieliä vain minimimäärän eli kahta
kieltä, joista toinen on toinen kotimainen ja toinen lähes aina englanti.
Tähän on useita syitä: osa oppilaista ei halua opiskella useampia
kieliä, ja toiset taas haluaisivat, mutta toivottua kieltä ei tarjota tai
halukkaita on liian vähän. Oppilaiden mahdollisuutta opiskella muita
vieraita kieliä on pyritty edistämään Opetushallituksen käynnistämällä
Kielitivoli-hankkeella, johon osallistui ensimmäisessä vaiheessa 53
perusopetuksen järjestäjää. Hankkeen seurannassa havaittiin, että
kielivalintojen monipuolistaminen onnistuu hyvin, jos kaikki toimijat
sitoutuvat edistämään samaa tavoitetta. Tarvitaan kunnan sitoutumista
ja riittävän pieni aloitusryhmän koko. Tarvitaan hyvin suunniteltu
kunnan kieliohjelma ja kielipolut, joista tiedotetaan vanhemmille
mieluiten jo ennen kuin oppilaat aloittavat koulutiensä. Tarvitaan
rehtoreita, luokanopettajia ja oppilaan ohjaajia, jotka jakavat asiallista
tietoa kielten opiskelun mahdollisuuksista pelottelematta opiskelun
vaikeudella tai ryhmien muodostumisen epätodennäköisyydellä. Ja
itse oppilaat tarvitsevat tutustumista uusiin kieliin ennen valinnan
tekemistä ja lisäksi tietoa siitä, millaista kielten opiskelu on. Näillä
eväillä monet koulut ovat onnistuneet lisäämään kielivalintoja.
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