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Hyvä kielitaito 
– osaavan suomalaisen perustaito

Monikielistyvä ja kansainvälistyvä yhteiskuntamme edellyttää suomalaisilta kie-
litaitoa, monipuolisia työskentelytaitoja ja eri kulttuurien tuntemusta. Hyvä kie-
litaito on tärkeä osa ammattitaitoa. Kielitaitoinen henkilö osallistuu sujuvasti 
keskusteluun ja ilmaisee itseään ymmärrettävästi ja vakuuttavasti. Kielitaitoon 
kuuluu olennaisena osana kulttuuriosaaminen.

Suurimpana huolenaiheena on kielitaidon yksipuolistuminen. Hyvä englannin 
taito on tärkeä, mutta pelkkä englannin osaaminen ei riitä. Myös muiden kiel-
ten osaamiselle on kasvavaa kysyntää (EK:n selvitys 1/2010). Kieltenopetuksen 
monipuolistaminen edellyttää entistä laajempaa kielitarjontaa ja opetuksen to-
teuttamista pienemmillä opetusryhmillä. Myös oppilaitosten välistä yhteistyötä 
tulee lisätä. Nuorena aloitettu kieltenopiskelu luo monipuolisen kielitaidon ja 
antaa korkeakouluille ja yliopistoille mahdollisuuden syventää opiskelijoiden 
kielitaitoa vastaamaan työelämän tarpeita. 
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• Entä jos … 
kieltenopetus järjestettäisiin kaikilla asteilla niin, että opiskelun keskeyttämiset ja 
oppimäärien vaihtamiset vähenisivät?

• Entä jos … 
opetusryhmien koot määriteltäisiin riittävän pieniksi, jotta uusien oppimisympä-
ristöjen ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen olisi mahdollista kieltenope-
tuksessa?

• Entä jos … 
opetusryhmän kooksi määriteltäisiin kymmenen oppilasta, jolloin liian suuri ryh-
mäkokovaatimus ei enää olisi este kieliopintojen aloittamiselle? 

• Entä jos … 
perusopetuksen tavoitteita ja tuntijakoa uudistettaisiin niin, että opiskelijalla olisi 
subjektiivinen oikeus opiskella vapaaehtoista A2- ja valinnaista B2-kieltä? 

• Entä jos … 
kielten tuntimäärät säilytettäisiin vähintään nykyisellään ja nykyinen kielivalikoima 
monipuolistuisi? 

• Entä jos … 
jokaisella peruskoululaisella olisi mahdollisuus opiskella kahta vierasta kieltä ja 
toista kotimaista kieltä asuinpaikasta riippumatta? 

• Entä jos … 
lukiossa opiskeleville taattaisiin mahdollisuus laajoihin kieliopintoihin ja koulutuk-
sen järjestäjät kehittäisivät oppilaitosten välistä yhteistyötä monipuolisen kielitaidon 
turvaamiseksi?

• Entä jos … 
ammatillisessa koulutuksessa huolehdittaisiin monipuolisesta kielitarjonnasta ja 
kehitettäisiin muidenkin kielten kuin englannin opetusta?

• Entä jos … 
ammatillisessa kieltenopetuksessa tuettaisiin nykyistä enemmän ammatissa tarvit-
tavaa kielitaitoa ja annettaisiin paremmat valmiudet jatko-opintoihin? 
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• Entä jos … 
yliopistot ja korkeakoulut antaisivat lisäpisteitä kahta tai useampaa vierasta kieltä 
opiskelleille? 

• Entä jos … 
yliopistoissa vuosia kestänyttä kieltenopetuksen resurssivajetta korjattaisiin? 

• Entä jos … 
opettajille taattaisiin oikeus täydennyskoulutukseen ja koulutukselle varattaisiin 
riittävät voimavarat? 

→ Tällöin kielenoppiminen tapahtuisi varhaisessa vaiheessa leikinomaisesti, ja se loisi 
pohjan myönteiselle suhtautumiselle kieliopintoihin ja kulttuureihin. 

→ Pienemmät kieliryhmät takaisivat monipuolisen ja alueellisesti tasa-arvoisen 
kieltenopetuksen. Tämä motivoisi monipuoliseen kieltenopiskeluun perusopetuksessa 
ja toisella asteella ja vähentäisi keskeyttämisiä ja alkeisopetuksen tarvetta korkea-
kouluissa. 

→  Hyvä kielitaito lisäisi ammatillisia vaihtoehtoja, parantaisi uralla etenemisen mahdolli-
suuksia ja helpottaisi kansainvälistä liikkuvuutta. Globaaliin ympäristöön tottunei-
den nuortemme valmiuksia hyödynnettäisiin nykyistä paremmin. 

→  Korkeakouluissa ja ylioistoissa voitaisiin keskittyä kielitaidon syventämiseen sekä tule-
vaisuuden kannalta tärkeään kieltenopetuksen kehittämis- ja tutkimustyöhön. 

Millaisia päätöksiä sinä olet valmis tekemään, jotta 
tulevaisuuden osaajiemme ammattitaito on myös 
kielitaidon osalta kunnossa?
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Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry on valtakunnallinen vieraiden kielten 
opettajien liitto. SUKOL on pedagoginen järjestö, joka edistää ja kehittää vieraiden 
kielten opetusta. SUKOL toimii myös kieltenopettajien yhteistyöverkostona. 
Jäseniä SUKOLissa on yhteensä noin 5 500. Jäsenistössä on opettajia kaikilta eri 
koulutusasteilta. Heitä yhdistää koulutustausta ja kiinnostus vieraisiin kieliin ja 
kulttuureihin.

Tietoja SUKOLin toiminnasta on Internet-sivuillamme osoitteessa  
http://www.sukol.fi.

SUKOLin kielilinjauksiin voi tutustua osoitteessa  
http://www.sukol.fi/kielilinjaukset.


