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Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lausuntopyyntö

20.12.2017 OKM/10/040/2017

Monikielisyys vahvuudeksi - Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja 
tasosta. Ehdotukset kielikoulutuksen kehittämiseksi

Johdanto

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vararehtori, professori Riitta Pyykön Turun yliopistosta 
selvityshenkilöksi 15.2. - 31.12.2017 väliseksi ajaksi. Selvityshenkilön tehtävinä olivat  mm.  
selvityksen laatiminen nykyisen kielivarannon tilasta ja tasosta niin, että selvitykseen sisältyy 
sekä koulutusjärjestelmän tuottaman kielivarannon että koulutusjärjestelmän ulkopuolella 
tapahtuvan kielivarannon karttumisen arvio,  arvio maahanmuuton aiheuttamista tarpeista 
kielikoulutuksessa ja maahanmuuton vaikutuksista kielivarantoon sekä arvio työelämän, 
kansainvälisen yhteistyön sekä kulttuuri- ja sivistystarpeiden kannalta keskeisistä 
kielivarantoon ja kielitaitoon vaikuttavista tulevaisuuden tarpeista.

Vararehtori Pyykkö on antanut 13.12.2017 opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksensa 
kielivarannon monipuolistamisen ja kielitaitotarpeiden edellyttämistä toimenpiteistä 
koulutuksessa ja tutkimuksessa sekä arvion joidenkin toimenpiteiden kustannuksista ja 
mahdollisista säädösmuutostarpeista.

Selvittäjän vision mukaan vuonna 2025 Suomi on aktiivinen kansainvälisen yhteisön jäsen, 
jonka vahvuus on kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus. Kielitaidon kehittämiseen 
panostetaan ja kieliä käytetään rohkeasti rinnakkain; jokainen työikäinen osaa kotimaisten 
kielten lisäksi englantia, lisäksi useimmat osaavat myös yhtä tai useampaa muuta kieltä. 
Koulussa opitun kielitaidon rinnalla tunnustetaan esimerkiksi työelämässä ja vapaa-ajalla 
hankittu osaaminen, ja ihmiset kehittävät kielitaitoaan jatkuvasti.

Selvityksessä  ehdotetaan  useita kielikoulutusjärjestelmää koskevia muutoksia vision 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Suositukset koskevat koko koulutusjärjestelmää. Ehdotusten 
mukaan mm.
 

 kielten opiskelu alkaisi jatkossa viimeistään 1. luokan keväällä. A1-kielivalinnaksi 
suositeltaisiin pääsääntöisesti muuta kuin englantia

 valinnainen A2-kieli varhennettaisiin alkamaan 3. luokalta, ja se olisi pääsääntöisesti englanti

 lukion rakennetta kehitettäisiin niin, että se mahdollistaa joustavan, pitkäjänteisen ja 
monipuolisen kieltenopiskelun hyödyntämällä oppiainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia.

 suullisen kielitaidon koe otettaisiin osaksi vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen kokeita 
ylioppilastutkinnossa
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 oppilaitokset tarjoaisivat eri asteilla kieliin erilaisia polkuja: kielikerhoja, pelillistämistä ja muita 
digitaalisten sovellusten tarjoamia mahdollisuuksia

 kannustettaisiin kuntia laatimaan vuoteen 2020 mennessä kieli- ja kansainvälisyysohjelmat, 
joissa kieltenopetusta tarkastellaan oppilaiden kielipolkujen jatkumon, kielivalintojen 
tarjonnan ja jakauman, kunnan tai maakunnan elinkeinoelämän tarpeiden sekä kansallisten 
tarpeiden kannalta 

 muutettaisiin asetusta yliopistojen tutkinnoista niin, että opiskelijalta edellytetään vähintään 
kahden vieraan kielen taidon osoittamista. Osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen 
kehitettäisiin joustavia malleja yliopistojen, lukioiden ja vapaan sivistystyön yhteistyönä. 

 korkeakoulut sopisivat Unifin ja Arenen johdolla työnjaosta ja yhteistyöstä Aasian ja Afrikan 
kielten perusopetuksesta kielikeskuksissa tai vastaavissa. Tarkastelu tehtäisiin rinnan kielten 
tutkintokoulutuksen kehittämisen kanssa.

 yliopistot kehittäisivät uudenlaisia, kieliaineita ja muuta substanssia yhdistäviä tutkinto-
ohjelmia.

Selvityshenkilö on kuullut tehtävässään kielikoulutuksen, kielten tutkimuksen, työ- ja 
elinkeinoelämän, kansainvälisen yhteistyön ja kulttuuritoiminnan kannalta keskeisiä 
sidosryhmiä. Selvitystyössä on otettu huomioon Osaamisen ja koulutuksen 
kärkihankkeeseen kuuluva kieltenopetuksen osuus sekä muut meneillään olevat 
kielikoulutuksen kehittämisen kannalta merkittävät hankkeet.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Teiltä lausuntoa selvittäjän ehdotuksista (Monikielisyys 
vahvuudeksi - Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta, Opetus- ja 
kulttuuriministeriön julkaisuja (2017:51)

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 
28.2.2018 mennessä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Myös jakelulistan ulkopuoliset järjestöt ja muut tahot voivat halutessaan antaa lausunnon 
selvittäjän ehdotuksista.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. 
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet – 
Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönottoon voi pyytää tukea osoitteesta 
lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Aikataulu

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun 
lausuntopyyntöön 28.2.2018 mennessä.

mailto:lausuntopalvelu.om@om.fi
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Valmistelijat

Lisätietoja: opetusneuvos Minna Polvinen, minna.polvinen@minedu.fi

Linkit

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160374/okm51.pdf - Monikielisyys 
vahvuudeksi - Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta, Opetus- ja 
kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:51

http://www.minedu.fi/monikielisyys - Muistion julkistustilaisuutta koskeva tallenne / Inspelning 
av offentliggörandet av promemorian (på finska)

http://minedu.fi/documents/1410845/5875747/Flerspra%CC%8Akighet_tiivistelm%C3%A4.p
df/9059a8f9-c1b3-4e78-8485-94f78306638e - Flerspråkighet som resurs. Förslag till 
åtgärder för utvecklingen av den nationella språkreserven i Finland (pdf)

http://minedu.fi/documents/1410845/5875747/Monikielisyys_tiivistelm%C3%A4.pdf/74e274e
1-c76b-437d-95ba-f1a88f80adc0 - Monikielisyys vahvuudeksi. Toimenpide-ehdotukset 
Suomen kansallisen kielivarannon kehittämiseksi (pdf)

Jakelu:

Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi
ABB Oy
Ada Äijälän Koulu Oy
Ahlmanin koulun Säätiö sr
Aikuislukioiden opettajat AIO ry
Aitoon emäntäkoulu Oy
Akaan kaupunki
Akava ry
Alajärven kaupunki
Alajärven kaupunki
Alavieskan kunta
Alavuden kaupunki
Alavuden kaupunki
Alkuopetuksen Opettajain Liitto AOOL ry
Ami-säätiö
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry
Ammattienedistämislaitossäätiö AEL
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry
Ammattiopisto Spesia Oy
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Anna Tapion säätiö
Apollon Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry
Asikkalan kunta
Askolan kunta
Auran kunta
Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry
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Axxell Utbildning Ab
Bildningsalliansen r.f.
Björneborgs svenska samskolas aktiebolag
Borgå folkakademi Ab
Brysselin suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry
Centria ammattikorkeakoulu
Cimson Koulutuspalvelut Oy
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Elias-Koulun kouluyhdistys ry
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry
Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry
Emeritusprofessori Fred Karlsson
Englantilaisen Koulun säätiö
Enonkosken kunta
Enontekiön kunta
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opettajien liitto EKKOL ry
Erilaisten oppijoiden liitto ry
Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Espoon Steinerkoulun kannatusyhdistys ry
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Etelä-Pohjanmaan Steinerkouluyhdistys ry
Etelä-Savon Koulutus Oy
ETNO
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys ry
Eurajoen kunta
Euran kunta
Evijärven kunta
Folkhälsan Utbildning Ab
Forssan kaupunki
Fria kristliga folkhögskolföreningen r.f.
Fysikaalinen hoitolaitos ARCUS
Föreningen för Svenska samskolans i Tammerfors upprätthållande r.f
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
Haapajärven kaupunki
Haapaveden kaupunki
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry
Hailuodon kunta
Halsuan kunta
Haminan kaupunki
Hangon kaupunki - Hangö stad
Hankasalmen kunta
Harjavallan kaupunki
Harjun Oppimiskeskus Oy
Hartolan kunta
Hartolan kunta
Hattulan kunta
Hausjärven kunta
Heinolan kaupunki
Heinäveden kunta
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Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Helsingin Juutalainen seurakunta
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad
Helsingin Konservatorion Säätiö
Helsingin kristillisen koulun kannatusyhdistys r.y
Helsingin kristillisen opiston säätiö
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu
Helsingin Rudolf Steiner -koulun Kannatusyhdistys ry
Helsingin uusi yhteiskoulu Oy
Helsingin yliopisto
Helsinki Business College Oy
Hengitysliitto ry
Hevosopisto Oy
Hirvensalmen kunta
Hoitopedagogisen Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys ry
Hollolan kunta
Honkajoen kunta
Huittisten kaupunki
Humppilan kunta
Hyria koulutus Oy
Hyrynsalmen kunta
Hyvinkään kaupunki
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Hämeenkyrön kunta
Hämeenlinnan kaupunki
Iin kunta
Iisalmen kaupunki
Iitin kunta
Ikaalisten kaupunki
Ilmajoen kunta
Ilomantsin kunta
Imatran kaupunki
Inarin kunta
Ingå kommun - Inkoon kunta
International School of Helsinki
Invalidisäätiö
Isojoen kunta
Isokyrön kunta
Itä-Hämeen kansansivistystyön säätiö
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Itä-Suomen Liikuntaopisto Osakeyhtiö
Itä-Suomen yliopisto
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki
Jakobstads stad
Janakkalan kunta
Joensuun kaupunki
Joensuun Steiner-koulun kannatusyhdistys ry.
Johtaja Gun Oker-Blom, Opetushallitus
Johtaja Kari Nyyssölä, Opetushallitus
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Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Jokioisten kunta
Jollas-Opisto Oy
Joonas-koulun, Oriveden Steinerpedagoogisen Erityiskoulun 
kannatusyhdistys ry
Joroisten kunta
Joutsan kunta
Joutsenon Opiston kannatusyhdistys ry
Juankosken kaupunki
Julkisalan Koulutettujen Neuvottelujärjestö Juko ry
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry.
Juuan kunta
Juupajoen kunta
Juvan kunta
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Jyväskylän kristillisen koulun yhdistys ry
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö
Jyväskylän seudun Steinerkoulun kannatusyhdistys ry
Jyväskylän talouskouluyhdistys ry.
Jyväskylän yliopisto
Jämijärven kunta
Jämsän kaupunki
Järvenpään kaupunki
Järviseudun koulutuskuntayhtymä
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Kaarinan kaupunki
Kaavin kunta
Kainuun Opisto Oy
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
Kajaanin kaupunki
Kalajoen kaupunki
Kalajoen kaupunki
Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry
Kangasalan kunta
Kangasniemen kunta
Kangasniemen kunta
Kankaanpään kaupunki
Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys ry
Kannonkosken kunta
Kannuksen kaupunki
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Kansan Sivistystyön Liitto r.y.
Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus-ja kulttuuriministeriö
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
Karijoen kunta
Karkkilan kaupunki
Karstulan evankelisen kansanopiston kannatusyhdistys ry
Karstulan kunta
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Karvian kunta
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad
Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry
Kauhajoen kaupunki
Kauhavan kaupunki
Kauniaisten kaupunki
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy
Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry
Kaustisen kunta
Keiteleen kunta
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö
Kemijärven kaupunki
Kemijärven kaupunki
Kemin kaupunki
Keminmaan kunta
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Kempeleen kunta
Kepa ry
Keravan kaupunki
Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys ry
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry
Keuruun kaupunki
Kieliverkosto
Kihniön kunta
Kiinteistöalan koulutussäätiö
Kiipulasäätiö
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta
Kinnulan kunta
Kirkkohallitus
Kirkkonummen kunta
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun
Kirkkopalvelut ry
Kirkon työmarkkinalaitos
Kisakalliosäätiö
Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry
Kiteen kaupunki
Kittilän kunta
Kiuruveden kaupunki
Kivijärven kunta
Kokemäen kaupunki
Kokkolan kaupunki - Karleby stad
Kolarin kunta
Kolpeneen Palvelukeskuksen Kuntayhtymä
KONE Hissit Oy
Konneveden kunta
Kontiolahden kunta
Koordinaattori Miika Katajamäki, Tampereen kaupunki
Korpisaaren Säätiö
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Korsholm kommun - Mustasaaren kunta
Korsholms kommun
Korsnäs kommun
Kosken TL kunta
Kotimaisten kielten keskus KOTUS
Kotka Svenska Samskolas Garantiförening r.f.
Kotkan kaupunki
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Koulutusasioiden päällikkö Mika Tuuliainen, Suomen Yrittäjät ry
Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry
Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö
Kouvolan kaupunki
Kristinestad - Kristiinankaupunki
Kristinestads stad
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta
KSAK Oy
Kuhmoisten kunta
Kuhmoisten kunta
Kuhmon kaupunki
Kunnallinen Työmarkkinalaitos
Kuopion kaupunki
Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry
Kuopion kristillisen päiväkodin ja koulun kannatusyhdistys ry.
Kuopion Steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry.
Kuopion talouskoulun kannatusyhdistys ry
Kuortaneen kunta
Kuortaneen urheiluopistosäätiö
Kurikan kaupunki
Kustavin kunta
Kuusamon kaupunki
Kvarnen Samkommun
Kymenlaakson Opiston kannatusyhdistys ry
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Kymenlaakson steinerkoulun kannatusyhdistys ry
Kyyjärven kunta
Kärkölän kunta
Kärsämäen kunta
Käännösalan asiantuntijat ry
Lahden ammattikorkeakoulu
Lahden kansanopiston säätiö
Lahden kaupunki
Lahden Konservatorio Oy
Lahden kristillisen koulun kannatusyhdistys ry
Lahden Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys r.y.
Lahden yhteiskoulun säätiö
Laihian kunta
Laitilan kaupunki
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Lapin Yliopisto
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Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun
Lapinlahden kunta
Lappajärven kunta
Lappeenrannan kaupunki
Lappeenrannan seudun steinerkoulun kannatusyhdistys ry
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Lapuan kaupunki
Lapuan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry.
Larsmo kommun - Luodon kunta
Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry
Laukaan kunta
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry
Lemin kunta
Lempäälän kunta
Leppävirran kunta
Lestijärven kunta
Liedon kunta
Lieksan kaupunki
Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry
Liikenne- ja viestintäministeriö
Limingan kunta
Liperin kunta
Lohjan kaupunki
Lohjan kaupunki - Lojo stad
Loimaan evankelisen kansanopiston säätiö
Loimaan kaupunki
Loimaan kaupunki
Lopen kunta
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
Loviisan kaupunki - Lovisa stad
Luhangan kunta
Luksia Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Lumijoen kunta
Luokanopettajaliitto ry
Luumäen kunta
Luvian kunta
Länsirannikon Koulutus Oy
M.S.F - oppilaitos Oy
Maa- ja metsätalousministeriö
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry
Maanviljelyslyseon osakeyhtiö
Malax kommun - Maalahden kunta
Management Institute of Finland MIF Oy
Markkinointi-Instituutin kannatusyhdistys r.y.
Marttayhdistysten liitto ry
Marttilan kunta
Maskun kunta
Merijärven kunta
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Merikarvian kunta
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Meyer Turku Oy
Miehikkälän kunta
Mikkelin kaupunki
Muhoksen kunta
Multian kunta
Munkkiniemen yhteiskoulun kannatusyhdistys r.y.
Muonion kunta
Muuramen kunta
Mynämäen kunta
Myrskylän kunta - Mörskom kommun
Mäntsälän kunta
Mänttä-Vilppulan kaupunki
Mäntyharjun kunta
Naantalin kaupunki
Nakkilan kunta
Nivalan kaupunki
Nokia Oyj
Nokian kaupunki
Nousiaisten kunta
Nuorten ystävät ry
Nurmeksen kaupunki
Nurmijärven kunta
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki
Närpes stad - Närpiön kaupunki
Oikeusministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Opetushallitus
Opetusneuvos Anu Halvari, Opetushallitus
Opetusneuvos Armi Mikkola, opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetusneuvos Minna Polvinen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetusneuvos Seija Rasku, opetus-ja kulttuuriministeriä
Opintotoiminnan Keskusliitto ry
Optima samkommun
Orimattilan kaupunki
Oripään kunta
Oriveden kaupunki
Osaamisen ennakointifoorumi, ennakointiryhmien ohjausryhmä
Osaamisen ennakointifoorumi, Koulutus, kulttuuri ja viestintä -
ennakointiryhmä
Osaamisen ennakointifoorumi, Liikenne- ja logistiikka -ennakointiryhmä
Osaamisen ennakointifoorumi, Liiketoiminta ja hallinto -ennakointiryhmä
Osaamisen ennakointifoorumi, Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja 
ympäristö -ennakointiryhmä
Osaamisen ennakointifoorumi, Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut -
ennakointiryhmä
Osaamisen ennakointifoorumi, Prosessiteollisuus ja -tuotanto -
ennakointiryhmä
Osaamisen ennakointifoorumi, Rakennettu ympäristö -ennakointiryhmä
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Osaamisen ennakointifoorumi, Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala -
ennakointiryhmä
Osaamisen ennakointifoorumi, Teknologiateollisuus ja -palvelut -
ennakointiryhmä
Oulaisten kaupunki
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Oulun kaupunki
Oulun kristillinen kasvatus ry
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
Oulun Steinerkoulun kannatusyhdistys ry
Oulun yliopisto
Oulunkylän yhteiskoulun kannatusyhdistys r.y.
Outokummun kaupunki
Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukio
Oy Porvoo International College Ab
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab
Paasikiviopistoyhdistys ry
Padajoen kunta
Padasjoen kunta
Paimion kaupunki
Palkansaajien koulutussäätiö sr
Palloilu Säätiö
Paltamon kunta
Pargas stad
Pargas stad - Paraisten kaupunki
Parikkalan kunta
Parkanon kaupunki
Pedersöre kommun - Pedersören kunta
Peimarin koulutuskuntayhtymä
Pelkosenniemen kunta
Pellon kunta
Perhekuntoutuskeskus Lauste ry.
Perho Liiketalousopisto Oy
Perhon kunta
Pertunmaan kunta
Peräpohjolan kansanopiston kannatusyhdistys ry
Petäjäveden kunta
Pieksämäen kaupunki
Pielaveden kunta
Pihtiputaan kunta
Pirkkalan kunta
Pirkkalan kunta
Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry
Pohjois-Savon kansanopistoseura ry
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö
Polvijärven kunta
Pomarkun kunta
Pop & Jazz Konservatorion Säätiö
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Porin kaupunki
Porin Kristillisen Koulun kannatusyhdistys ry
Porin seudun Steinerkoulun kouluyhdistys r.y.
Pornaisten kunta
Portaanpään kristillinen opisto
Porvoon kaupunki - Borgå stad
Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys ry
Posion kunta
Professori, johtaja Tarja Nikula-Jäntti, Soveltavan kielentutkimuksen 
Keskus SOLKI
Professori, johtaja Ulla-Maija Forsberg, Kotimaisten kielten keskus Kotus
Professoriliitto ry
Pudasjärven kaupunki
Pukkilan kunta
Punkalaitumen kunta
Puolangan kunta
Puolustusministeriö
Puumalan kunta
Pyhtään kunta - Pyttis kommun
Pyhäjoen kunta
Pyhäjärven kaupunki
Pyhännän kunta
Pyhärannan kunta
Pälkäneen kunta
Pälkäneen kunta
Pöytyän kunta
Raahen kaupunki
Raahen koulutuskuntayhtymä
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto
Raision kaupunki
Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Rakennusteollisuus RT ry
Rantasalmen kunta
Ranuan kunta
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki
Raseborgs stad
Rastor Oy
Raudaskylän Kristillinen Opisto ry
Rauman Avokas ry.
Rauman kaupunki
Rautalammin kunta
Rautavaaran kunta
Rautjärven kunta
Rehtori Kari Jukarainen, SUKOL ry
Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry
Reisjärven kunta
Riihimäen kaupunki
Rinnekoti-Säätiö
Ristijärven kunta
Rovalan Setlementti ry
Rovaniemen kaupunki
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Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Rovaniemen Seudun Steinerkouluyhdistys ry
Ruokolahden kunta
Ruoveden kunta
Ruskon kunta
Rääkkylän kunta
Saamelaisalueen koulutuskeskus
Saarijärven kaupunki
Saimaan ammattikorkeakoulu Oy
Sallan kunta
Salon kaupunki
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola
Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland
Sanoma Oyj
SASKY koulutuskuntayhtymä
Sastamalan kaupunki
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Sauvon kunta
Savitaipaleen kunta
Savon koulutuskuntayhtymä
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Savonlinnan kaupunki
Savonlinnan kaupunki
Savonlinnan kristillinen opisto ry
Savukosken kunta
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Seinäjoen kaupunki
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Sievin kunta
Siikaisten kunta
Siikajoen kunta
Siikalatvan kunta
Siilinjärven kunta
Simon kunta
Sipoon kunta
Sipoon kunta - Sibbo kommun
Sisäministeriö
Siuntion kunta - Sjundeå kommun
Sivistystyönantajat ry
Sodankylän kunta
Soinin kunta
Someron kaupunki
Sonkajärven kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö
Sotkamon kunta
Steinerpedagogikens vänner i Västnyland rf
Sulkavan kunta
Suomalaisen yhteiskoulun osakeyhtiö
Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö
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Suomalaisuuden liitto
Suomalais-venäläinen koulu
Suomen Adventtikirkko
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
Suomen Ilmailuopisto Oy
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr
Suomen kieltenopettajain liitto Sukol ry
Suomen Kuntaliitto ry
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry
Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys r.y.
Suomen Nosturikoulutus Oy
Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys r.y.
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
Suomen Oppisopimuskoulutuksen Järjestäjät Ry
Suomen Rehtorit ry
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö
Suomen YK-liitto
Suomen yliopistot UNIFI ry
Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy
Suomen Yrittäjät ry
Suomi toisena kielenä –opettajat ry
Suomi-koulujen tuki ry
Suomussalmen kunta
Suonenjoen kaupunki
Suonenjoen kaupunki
Suupohjan koulutuskuntayhtymä
Svenska Finlands Folkting
Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab
Svenska Handelshögskolan
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
Sylvia-koti yhdistys ry
Sysmän kunta
Säkylän kunta
Taideyliopisto
Taipalsaaren kunta
Taivalkosken kunta
Taivassalon kunta
Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry
Tammelan kunta
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Tampereen kaupunki
Tampereen Musiikkiopiston Säätiö
Tampereen Steiner-kouluyhdistys ry
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Tampereen Urheiluhierojakoulu Oy
Tampereen yhteiskoulun säätiö
Tampereen yliopisto
TANE
Tanhuvaaran Säätiö
Teak Oy
Teknologiateollisuus ry
Tervolan kunta
Tervon kunta
Teuvan kunta
Tieteentekijöiden Liitto ry
Tilastokeskus
Tohmajärven kunta
Toholammin kunta
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Ry
Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, Kansalaisopistojen liitto KoL ry
Toimittaja Heikki Aittokoski, Helsingin Sanomat
Toimitusjohtaja Petri Lempinen, Ammatillisen koulutuksen 
kehittämisyhdistys AMKE ry
Toivakan kunta
Tornion kaupunki
Touko Voutilaisen koulusäätiö
Traffica Oy
TTY-säätiö
TUL:n Kisakeskussäätiö
Turun Aikuiskoulutussäätiö
Turun ammattikorkeakoulu Oy
Turun Ammattiopistosäätiö
Turun kaupunki - Åbo stad
Turun konservatorion kannatusyhdistys ry
Turun kristillisen opiston säätiö
Turun seudun steinerkouluyhdistys ry
Turun yliopisto
Tutkijatohtori Mari Bergroth, Jyväskylän yliopisto
Tuusniemen kunta
Tuusulan kunta
Tyrnävän kunta
Työ- ja elinkeinoministeriö
Työtehoseura ry
Työväen Sivistysliitto TSL ry
Töölön yhteiskoulu osakeyhtiö
Ulkoasiainministeriö
Ulvilan kaupunki
UPM-Kymmene Oyj
Urjalan kunta
Utajärven kunta
Utsjoen kunta
Uudenkaupungin kaupunki
Uuraisten kunta
Uusikaupunki
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Vaalan kunta
Vaalijalan kuntayhtymä
Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan Steiner-pedagogiikan kannatusyhdistys r.y.
Vaasan yliopisto
Valkeakosken kaupunki
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
Valkealan kristillisen kansanopiston kannatusyhdistys ry
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy
Valtimon kunta
Valtion työmarkkinalaitos
Valtioneuvoston kanslia
Vantaan kaupunki - Vanda stad
Vantaan seudun Steinerkoulun kouluyhdistys r.y.
Vapaa sivistystyö ry
Vapaan kyläkoulun kannatusyhdistys r.y.
Varalan Säätiö
Varkauden kaupunki
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
Vehmaan kunta
Vesannon kunta
Vesilahden kunta
Vetelin kunta
Vieremän kunta
Vihdin kunta
Viipurin Reaalikoulu Oy
Viitasaaren kaupunki
Vimpelin kunta
Virolahden kunta
Virolahden kunta
Virtain kaupunki
Vuokatin Säätiö
Vuolle Setlementti ry
Wärtsilä Finland Oy
Vörå kommun - Vöyrin kunta
Yksityisten Ammatillisten Oppilaitosten liitto ry
Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetus-ja kulttuuriministeriö
Yliopistojen ja Tutkimusalan Henkilöstöliitto Yhl Ry
Yliopistojen opetusalan liitto YLL ry, Förbundet för undervisningssektorn 
vid universiteten YLL rf
Ylioppilastutkintolautakunta
Ylitornion kunta
Ylitornion yhteiskoulun kannatusosakeyhtiö
Ylivieskan kaupunki
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Ylöjärven kaupunki
Ympäristöministeriö
Ypäjän kunta
Yrkeshögskolan Arcada Ab
Ystävyysseurojen liitto ry
Åbo Akademi
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Ålands landskapsregering
Ähtärin kaupunki
Äidinkielen opettajain liitto ry
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
Äänekosken kaupunki
Österbottens Svenska Kristliga Folkhögskolesällskap rf
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1. Selvittäjä ehdottaa, että Tilastokeskus muuttaa kielitaidon tilastointia niin, että henkilö voi 
äidinkielensä lisäksi ilmoittaa väestörekisteriin muita kotikieliä.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

2. Selvittäjä ehdottaa, että koulutuksen järjestäjät kehittävät yhteistyössä työ- ja 
elinkeinoelämän kanssa toimenpiteitä, joilla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa 
opiskelijoiden kielivaranto ja hyödyntää sitä työelämässä.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

3. Selvittäjä ehdottaa, että A1-kieli varhennetaan alkamaan viimeistään 
ensimmäisen opintovuoden kevätlukukaudella. Varhentamiseen varataan tarvittava lisäys 
vähimmäistuntimäärään.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

4. Selvittäjä ehdottaa, että A1-kielivalinnaksi suositellaan pääsääntöisesti muuta kuin 
englantia.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?
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o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

5. Selvittäjä ehdottaa, että valinnainen A2-kieli varhennetaan alkamaan 3. luokalta, ja se on 
pääsääntöisesti englanti.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

6. Selvittäjän vaihtoehtoisen ehdotuksen mukaan oppilaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia 
kieltenopiskeluun parannetaan velvoittamalla kunnat laajentamaan oppilaiden 
mahdollisuuksia valita A-kielen oppimääränä myös muita kieliä kuin englantia. Opetuksen 
järjestämisessä hyödynnetään alueellisia yhteistyömuotoja ja verkko-opetusta.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

7. Selvittäjän ehdotuksen mukaan lukion rakennetta kehitetään niin, että se mahdollistaa 
joustavan, pitkäjänteisen ja monipuolisen kieltenopiskelun hyödyntämällä oppiainerajat 
ylittäviä oppimiskokonaisuuksia.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.
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o Muu näkemys

Perustelut

8. Selvittäjän ehdotuksen mukaan suullisen kielitaidon koe otetaan osaksi vieraiden kielten 
ja toisen kotimaisen kielen kokeita ylioppilastutkinnossa. Kehittyvää teknologiaa 
hyödynnetään kokeen toteutuksessa.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

9. Selvittäjän ehdotuksen mukaan Opetushallitus kehittää yhdessä opetuksen/koulutuksen 
järjestäjien kanssa tapoja tunnistaa, tukea ja hyödyntää monikielisyyttä nykyistä paremmin 
oppijoiden, koulun ja paikallisyhteisön vahvuutena.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

10. Selvittäjän ehdotuksen mukaan koulujen kielitietoista toimintaa vahvistetaan 
täydennyskoulutuksella siten, että jokaisella opetuksen järjestäjällä on riittävä määrä 
kielitietoisen opetuksen asiantuntijoita.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys
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Perustelut

11. Selvittäjän ehdotuksen mukaan oppilaitokset tarjoavat eri asteilla kieliin erilaisia polkuja: 
kielikerhoja, pelillistämistä ja muita digitaalisten sovellusten tarjoamia mahdollisuuksia.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

12. Selvittäjän ehdotuksen mukaan kehitetään toiselle asteelle mallit in- ja nonformaalisti 
opitun osaamisen tunnustamiselle.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

13. Selvittäjän ehdotuksen mukaan selvitetään mahdollisuudet lukion ja vapaan sivistystyön 
oppilaitosten yhteistyölle ja Yleisten kielitutkintojen kehittämiselle vastaamaan tarpeeseen 
”toisen asteen Ykinä”.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut
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14. Selvittäjän ehdotuksen mukaan ammatillisessa koulutuksessa lisätään muilla kuin 
kotimaisilla kielillä annettavaa tutkintokoulutusta ja vahvistetaan kieliopintojen roolia 
kaikessa koulutuksessa. 

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

15. Selvittäjän ehdotuksen mukaan Kansallinen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa vuoden 
2020 jälkeen arvioinnin ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksista yhteisten tutkinnon 
osien ml. kielten opiskeluun ja oppimiseen.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

16. Selvittäjän ehdotuksen mukaan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen tuodaan 
kielenopiskelun aloittamiseen orientoivia elementtejä, kuten leikillisyyttä, pelillisyyttä, 
kielisuihkuttelua jne.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

17. Selvittäjän ehdotuksen mukaan kieltenopetuksen kärkihankkeen sekä 
kielikylpyopetuksen kehittämistoimien pohjalta vahvistetaan varhaiskasvatuksessa vieraiden 
kielten opiskelun aloittamista tukevaa ja siihen orientoivaa pedagogiikkaa.
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Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

18. Selvittäjän ehdotuksen mukaan yliopistot vahvistavat kielitietoisuuteen ja lasten 
kielellisen kehityksen tukemiseen perehdyttäviä sisältöjä 
lastentarhanopettajakoulutuksessa.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

19. Selvittäjän ehdotuksen mukaan yliopistot ja ammattikorkeakoulut suunnittelevat ja 
järjestävät yhteistyönä lyhytkestoisempaa täydennyskoulutusta ja 
erikoistumiskoulutusohjelman kielitietoisesta opetuksesta lastentarhanopettajille.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

20. Selvittäjän ehdotuksen mukaan kannustetaan kuntia laatimaan vuoteen 2020 mennessä 
kieli- ja kansainvälisyysohjelmat, joissa kieltenopetusta tarkastellaan oppilaiden 
kielipolkujen jatkumon, kielivalintojen tarjonnan ja jakauman, kunnan tai maakunnan 
elinkeinoelämän tarpeiden sekä kansallisten tarpeiden kannalta. Ohjelmissa huomioidaan 
myös vapaan sivistystyön oppilaitosten rooli kieliopintojen jatkumon varmistamisessa.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?
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o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

21. Selvittäjän ehdotuksen mukaan Opetushallitus kokoaa yhdessä Kuntaliiton 
kanssa kieltenopetuksen kehittäjäkuntien verkoston, jossa kunnille annetaan tukea ja 
mahdollisuus tehdä yhteistyötä hyvien käytäntöjen löytämiseksi ja levittämiseksi 
kieltenopetukseen. Työssä hyödynnetään olemassa olevia verkostoja. Opetushallituksen 
kokeilukeskus osallistuu verkoston luomiseen.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

22. Selvittäjän ehdotuksen mukaan yliopistot ja ammattikorkeakoulut lisäävät kielten 
ylioppilaskokeiden huomioimista opiskelijavalinnassa. Tämä tarkoittaa myös muita kieliä 
kuin suomea/ruotsia ja englantia.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

23. Selvittäjän ehdotuksen mukaan muutetaan asetusta yliopistojen tutkinnoista niin, että 
opiskelijalta edellytetään vähintään kahden vieraan kielen taidon osoittamista.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.
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o Muu näkemys

Perustelut

24. Selvittäjän ehdotuksen mukaan osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen kehitetään 
joustavia malleja yliopistojen, lukioiden ja vapaan sivistystyön yhteistyönä.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

25. Selvittäjän ehdotuksen mukaan korkeakoulut sopivat Unifin ja Arenen johdolla työnjaosta 
ja yhteistyöstä Aasian ja Afrikan kielten (esim. somali, kurdi, vietnam, kiina, korea, japani) 
perusopetuksessa kielikeskuksissa tai vastaavissa. Tarkastelu tehdään rinnan kielten 
tutkintokoulutuksen kehittämisen kanssa. Yhteistyönä kehitetään myös Aasian ja Afrikan 
kielten verkko-opetusta maan korkeakoulujen ja aikuiskoulutuksen tarpeisiin.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

26. Selvittäjän ehdotuksen mukaan korkeakoulut lisäävät suomen/ruotsin toisena kielenä 
opetukseen syventäviä kursseja.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys
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Perustelut

27. Selvittäjän ehdotuksen mukaan kielten tutkinto-opiskelu ja tutkimus profiloidaan eri 
yliopistoissa eri tavoin, ja tarpeisiin vastaamista arvioidaan yliopistojen yhteistyönä 
kansallisen kielivarannon näkökulmasta. Samalla huolehditaan siitä, että kielten 
aineenopettajakoulutusta tarjoavissa yliopistoissa on tarjolla riittävän laaja kieliaineiden 
kirjo. Kiinan kielen opetusta lisätään eniten.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

28. Selvittäjän ehdotuksen mukaan yliopistot kehittävät uudenlaisia, kieliaineita ja 
muuta substanssia yhdistäviä tutkinto-ohjelmia.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

29. Selvittäjän ehdotuksen mukaan yliopistot lisäävät yhteistyötä Pohjoismaiden ja 
Viron yliopistojen kanssa vähemmän opiskelluissa kielissä hyödyntäen opetuksen 
digitalisaatiota.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut
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30. Selvittäjän ehdotuksen mukaan yliopistot uudistavat kielten aineenopettajakoulutusta ja 
opettajankoulutukseen kohdistuvaa tutkimusta kielten ainelaitosten ja 
opettajankoulutuslaitosten yhteistyönä. Erityisesti vahvistetaan oppijalähtöisyyteen, 
monikulttuurisuuteen ja joustaviin suoritustapoihin sekä digitaalisissa ympäristöissä 
toimimiseen kohdistuvaa tutkimusta ja osaamista.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

31. Selvittäjän ehdotuksen mukaan kielten aineenopettajakoulutuksessa vahvistetaan kieli- ja 
kulttuuritietoisen kasvatuksen roolia. Selvitetään mahdollisuus erikoistua pedagogisissa 
opinnoissa, esimerkiksi opetusharjoittelussa, nykyistä vahvemmin aikuiskoulutukseen.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

32. Selvittäjän ehdotuksen mukaan koulutuksen järjestäjät takaavat opettajille 
mahdollisuudet täydennyskoulutukseen, joka tukee kontaktin säilyttämistä kielialueeseen ja 
kulttuuriympäristöön.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut
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33. Selvittäjän ehdotuksen mukaan yliopistot jatkavat yhdessä työelämän toimijoiden kanssa 
erikoistumiskoulutusten kehittämistä opettajille aiheina esim. kielitietoisuus, monikielisyys, 
kaksikielinen pedagogiikka ja monikulttuurisissa yhteisöissä toimiminen.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

34. Selvittäjän ehdotuksen mukaan STM ja OKM vahvistavat neuvoloiden roolia 
kielitietoisuuden vahvistamisessa ja perheiden monikielisyyden tukemisessa.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

35. Selvittäjän ehdotuksen mukaan lisätään oma äidinkieli perusopetuksen säädöspohjaan 
erillisenä oppimääränä ja määritellään oman äidinkielen opettajien kelpoisuus.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

36. Selvittäjän ehdotuksen mukaan Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen 
keskus tekee yhdessä työnantajien kanssa selvityksen siitä, mikä on todellinen S2/R2-
vaatimustaso työpaikoilla, miten ammatillista kielitaitoa arvioidaan ja miten suomen/ruotsin 
taitoa voidaan tehokkaasti kehittää työssä.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?
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o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

37. Selvittäjän ehdotuksen mukaan mahdollisuuksia suorittaa yleisiä kielitutkintoja 
parannetaan lisäämällä tutkintojen kielivalikoimaa ja vauhdittamalla tutkintojen 
digitalisoimista.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

38. Selvittäjän ehdotuksen mukaan työmarkkinajärjestöt ja yliopistot tekevät yhteistyössä 
selvityksen työelämän alakohtaisista todellisista kielten ja kulttuurien osaamistarpeista.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

39. Selvittäjän ehdotuksen mukaan vahvistetaan kansainvälisissä tutkinto-ohjelmissa 
opiskelevien ja niistä valmistuvien työelämäyhteyksiä ja osaamisen hyödyntämistä myös pk-
yrityksissä.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys
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Perustelut

40. Selvittäjän ehdotuksen mukaan kansainvälisten koulujen määrää suurissa ja/tai 
kansainvälistyvissä kaupungeissa lisätään kansainvälisten osaajien Suomeen saamisen 
tukemiseksi.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

41. Selvittäjän ehdotusten mukaan maahanmuuttajien ohjaamisessa korkeakoulutukseen 
hyödynnetään vastuukorkeakoulutoiminnasta vuosina 2017 - 2020 saatuja kokemuksia. 
Syntyneet hyvät käytänteet sekä ohjauksesta että yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa 
vakiinnutetaan osaksi oppilaitosten ja TE-toimistojen toimintaa.

Puollatteko vai vastustatteko ehdotusta?

o Puolletaan ehdotusta.

o Vastustetaan ehdotusta.

o Muu näkemys

Perustelut

Muuta, mitä haluatte asiasta lausua.

Sana on vapaa.

Voit jättää liitteitä lausunnon yhteyteen. Sallittuja tiedostoformaatteja ovat: pdf, doc, docx, 
xls, xlsx, ppt, pptx, csv, txt, rtf, zip, jpg, jpeg, png, gif and tif. Liitetiedostojen koko tulee olla 
pienempi kuin 50 Mb.
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