
VIERAAT	JA	TOISET	KOTIMAISET	KIELET,	RUOTSI	JA	FINSKA	(pj.	
Raili	Hildén	ja	Kaisa	Hahl)	
	
(Jokaiselle	esitykselle	varattu	30	min,	josta	20	min	esitelmä	ja	10	min	keskustelu)	
	
13.00–14.30		Sessio	I	A	&	I	B		
	
	 Sessio	I	A	(pj.	Raili	Hildén)	 Sessio	I	B	(pj.	Kaisa	Hahl)	
13.00–
13.30		

English	only?	Kielten	opettajien	käsityksiä	
kielivalintojen	monipuolistamisen	esteistä	ja	
keinoista		
Jaana	Toomar,	Outi	Veivo,	Pirjo	Pollari	&	Katja	
Mäntylä	/	Jyväskylän	yliopisto	&	Turun	yliopis-
to	 

Profiling	Metalinguistic	Ability	&	English	
Reading	Comprehension	
Judi	Rose	&	Maarit	Mutta	/	Turun	yliopisto	 
 
	

13.30–
14.00		

Sujuvaa	puhetta	eri	kielillä:	MultiFluency-
hanke		
Pauliina	Peltonen	&	Pekka	Lintunen	/	Turun	
yliopisto		 

Eettisesti	kestävä	kielten	opetus	–	alusta-
via	havaintoja	tutkimushankkeesta		
Minna	Maijala,	Leena	Maria	Heikkola,	Päivi	
Laine,	Maarit	Mutta	&	Judi	Rose	/	Turun	
yliopisto	 

14.00–
14.30		

Lukion	kieliprofiili	opiskelijan	työkaluna	
osaamisen	ja	oppimisen	tunnistamiseksi		
Karoliina	Inha	/	Opetushallitus,	LUKKI-
verkosto			 

Itseohjautuvuuden	tukeminen	lukion	kiel-
tenopetuksessa		
Toni	Mäkipää	/	Helsingin	yliopisto	 
	

	
14.45–16.15		Sessio	II	A	&	II	B		
	
	 Sessio	II	A	(pj.	Raili	Hildén)	 Sessio	II	B	(pj.	Kaisa	Hahl)	
14.45–
15.15		

Autenttisiin	kielenkäyttötilanteisiin	pohjau-
tuvat	opetus-	ja	arviointikokeilut	nuorten	
kielenopetuksessa		
Katja	Kemppainen	&	Kaisu	Rättyä		/	Tampe-
reen	yliopisto		 

Millaisen	roolin	lukion	englannin	kurssikir-
jailijat	näkevät	kirjallisuudella	olevan	
opiskelijoiden	kulttuurienvälisen	kompe-
tenssin	kehittämisessä?		
Emilia	Luukka	/	Tampereen	yliopisto		 

15.15–
15.45		

Laaja-alainen	osaaminen	lukion	kieltenope-
tuksessa:	valmiuksia	ja	muutospaineita	
Hilden	Raili,	(Helsingin	yliopisto),	Inha	Karolii-
na,	(Lukki-hanke)	&	Mattila	Paula,	(Jyväskylän	
yliopisto)	 

Korona-ajan	kielenopetuksen	haasteet	ja	
niiden	vaikutukset	opiskelijoiden		osaami-
seen	ja	vointiin		
Laura	Pihkala-Posti	/	Tampereen	yliopisto		 
 
	

15.45–
16.15		

	 Kieltenopettajien	kokemuksia	arviointi-	ja	
palautekäytännöistä	korona-ajan	etäope-
tuksessa	keväällä	2020		
Toni	Mäkipää,	Kaisa	Hahl	&	Milla	Luodon-
pää-Manni	/	Helsingin	yliopisto		 

	
	
	
	



ABSTRAKTIT	
	
Jaana	Toomar,	Outi	Veivo,	Pirjo	Pollari	&	Katja	Mäntylä	/	Jyväskylän	yliopisto	&	Turun	yliopisto		
English	only?	Kielten	opettajien	käsityksiä	kielivalintojen	monipuolistamisen	esteistä	ja	keinois-
ta		
	
Suomen	ja	suomalaisten	kielivaranto	köyhtyy	huolestuttavasti.	Valinnaisten	kielten	opiskelun	suo-
sio	on	laskenut	ja	kielitaito	on	vaarassa	jäädä	pelkän	englannin	varaan	(Pyykkö	2017).	Erilaisia	toi-
menpiteitä,	kuten	kielen	opetuksen	varhentaminen,	on	jo	tehty.	Ne	eivät	kuitenkaan	ole	juurikaan	
lisänneet	 muiden	 vieraiden	 kielten	 opiskelun	 suosiota,	 vaan	 valtaosa	 oppilaista	 ja	 opiskelijoista	
opiskelee	 edelleen	 vain	 englantia	 kotimaisten	 kielten	 lisäksi	 (mm.	 Tilastokeskus	 26.11.2020:	
http://tilastokeskus.fi/til/ava/2019/01/ava_2019_01_2020-11-26_tie_001_fi.html).	 Kuitenkin	 esi-
merkiksi	työmarkkinoilla	tarvitaan	eri	kielten,	ei	vain	englannin	osaajia.		Tässä	esityksessä	tarkaste-
lemme	 kielten	 opettajien	 käsityksiä	 kielivalintojen	 esteistä	 sekä	 konkreettisista	 keinoista,	 joilla	
kielivalintoja	 voitaisiin	 monipuolistaa.	 Aineisto	 on	 kerätty	 tammi-helmikuussa	 2021	 webropol-
kyselyllä,	 joka	oli	 suunnattu	eri	 koulutusasteiden	kielten	opettajille.	 	 Esityksessämme	pohdimme	
kielivarannon	laajentamisen	keinoja	niin	valtionhallinnon,	kunnan	ja	oppilaitosten	kuin	opettajan,	
oppilaan	ja	opiskelijan	näkökulmista.		Pyykkö,	R.	2017.	Monikielisyys	vahvuudeksi.	Selvitys	Suomen	
kielivarannon	 tilasta	 ja	 tasosta.Opetus-	 ja	 kulttuuriministeriön	 julkaisuja.	 	 Tilastokeskus	 2020.	
26.11.2020:	http://tilastokeskus.fi/til/ava/2019/01/ava_2019_01_2020-11-26_tie_001_fi.html	
	
	
Pauliina	Peltonen	&	Pekka	Lintunen	/	Turun	yliopisto			
Sujuvaa	puhetta	eri	kielillä:	MultiFluency-hanke			
	
Tässä	esitelmässä	kerromme	Turun	yliopisto	Kieli-	 ja	käännöstieteiden	 laitoksella	toteutettavasta	
hankkeesta	 ”Fluency	 across	 Multilingual	 Speakers”	 (MultiFluency).	 Hanke	 on	 alkanut	 elokuussa	
2020,	ja	sitä	rahoittaa	Svenska	kulturfonden.		MultiFluency-hankkeessa	tarkastellaan	monikielisten	
oppijoiden	puheen	sujuvuutta	eri	kielillä.	Sujuvuus	on		tärkeä	osa	suullista	kielitaitoa,	ja	sitä	analy-
soidaan	hankkeessa	erilaisin	puheen	vaivattomuuteen	liittyvin	mittarein,	kuten	puhenopeudella	ja	
taukojen	määrällä	(esim.	Chambers	1997;	Lintunen	ym.	2020).	Hankkeessa	selvitämme	erityisesti	
henkilökohtaisen	puhetyylin	(ks.	Peltonen	2018)	ja	kieltenvälisten	erojen	vaikutusta	vieraskieliseen	
puheeseen.		Hankkeessa	tarkasteltavat	äidinkielet	ovat	suomi	ja	ruotsi,	ja	kohdekielinä	ovat	suomi,	
ruotsi	 ja	 englanti.	 Tutkimukseen	 osallistujat	 ovat	 yliopisto-opiskelijoita,	 jotka	 kertoivat	 kolmella	
kielellä	tarinan	sarjakuvan	pohjalta.	Suomessa	kerätyn	pääaineiston	lisäksi	hankkeessa	on	kerätty	
vertailuaineistoa	 ruotsalaisilta	 yliopisto-opiskelijoilta	 ruotsiksi	 ja	 englanniksi.	 	 	 Keskitymme	 ana-
lyyseissa	erityisesti	 ruotsin	sujuvuuteen	 (ks.	myös	Lehtonen	1979),	 sillä	viimeaikaisissa	 tutkimuk-
sissa	kohdekielenä	on	tyypillisesti	ollut	englanti.	Kokonaisuutena	hanke	tuo	uutta	tietoa	kieltenvä-
lisestä	 sujuvuudesta:	 puheen	 sujuvuuden	 tarkastelu	monikielisten	 oppijoiden	 eri	 kielisten	 puhe-
näytteiden	pohjalta	on	ollut	aiemmissa	tutkimuksissa	harvinaista.		Vertailemalla	samojen	henkilöi-
den	erikielisiä	puhenäytteitä	pyrimme	selvittämään,	kuinka	henkilökohtainen	puhetyyli	vaikuttaa	
puheen	 sujuvuuteen	 eri	 kielillä.	 Hankkeen	 tuloksia	 voidaan	 hyödyntää	 kielten	 opetuksessa	 sekä	
suullisen	 kielitaidon	 arvioinnissa.	 	 	 	 Hankkeen	 verkkosivut:	
https://sites.utu.fi/flowlang/fi/projektit/multifluency/		Lähteet:			Chambers,	F.	(1997).	What	do	we	
mean	by	fluency?	System,	25,	535–544.			Lehtonen,	J.	(1979).	Speech	rate	and	pauses	in	the	Eng-
lish	of	Finns,	Swedish-speaking	Finns,	and	Swedes.	Teoksessa	R.	Palmberg	(toim.),	Perception	and	
production	of	English:	Papers	on	interlanguage.	Turku:	Åbo	Akademi,	35–51.		Lintunen,	P.,	Mutta,	



M.,	 &	 Peltonen,	 P.	 (toim.)	 (2020).	 Fluency	 in	 L2	 learning	 and	 use.	 Bristol:	Multilingual	Matters.			
Peltonen,	 P.	 (2018).	 Exploring	 connections	 between	 first	 and	 second	 language	 fluency:	A	mixed	
methods	approach.	The	Modern	Language	Journal,	102,	676–692.	
	
	
Karoliina	Inha	/	Opetushallitus,	LUKKI-verkosto			
Lukion	kieliprofiili	opiskelijan	työkaluna	osaamisen	ja	oppimisen	tunnistamiseksi				
	
Uudet	lukion	opetussuunnitelman	perusteet	2019	edellyttävät	jokaista	opiskelijaa	laatimaan	oman	
kieliprofiilin	osana	lukion	vieraiden	kielten	ja	toisen	kotimaisen	kielen	opintoja.	Kieliprofiilin	tavoi-
te	on	auttaa	opiskelijaa	tunnistamaan	ja	tekemään	näkyväksi	eri	kielten	taitojaan	sekä	pohtimaan	
kieltenopiskelutaitojaan.	Lisäksi	kieliprofiili	tarjoaa	opiskelijalle	paikan	reflektoida	omaa	kielitaito-
aan	 suhteessa	 hänen	 kansainvälisyysosaamiseensa	 sekä	 työelämä-	 ja	 jatko-opintovalmiuksiinsa.		
Kieliprofiili	on	opiskelijan	työkalu,	jota	voidaan	hyödyntää	koko	lukion	ajan	opettajan	ohjeistuksen	
mukaisesti.	Opiskelijan	tekemä	pohdinta	ja	osaamista	kuvaavat	näytöt	tarjoavatkin	arvokasta	tie-
toa	myös	opettajalle	esimerkiksi	formatiivisen	arvioinnin	näkökulmasta.	Siten	opettaja	voi	hyödyn-
tää	kieliprofiilin	sisältöjä	antaessaan	palautetta	opiskelijan	osaamisesta	ja	ohjeistaessa	opiskelijan	
henkilökohtaisten	tavoitteiden	asettamista.	Se,	missä	määrin	ja	missä	vaiheessa	opintoja	kielipro-
fiilia	hyödynnetään,	on	paikallinen	päätös.	Paikallisen	toteutuksen	tueksi	Opetushallitus	ja	LUKKI-
verkosto	ovat	yhteistyössä	laatineet	tukimateriaalia	verkkoon:	www.kieliprofiili.com.	Verkkosivus-
to	on	laadittu	opiskelijan	näkökulmasta	ja	kaikki	sivustolta	löytyvä	materiaali	on	vapaasti	käytettä-
vissä	ja	muokattavissa.	 	LOPS	2019	perusteiden	mukainen	opetus	alkaa	lukioissa	elokuussa	2021.	
Tavat	 toteuttaa	 ja	 ohjata	 opiskelijoita	 kieliprofiilin	 käyttöön	 kehittyvät	 tulevien	 vuosien	 aikana.	
Esityksemme	 tavoitteena	 on	 tuoda	 esiin	 kieliprofiilin	 yleisiä	 tavoitteita	 sekä	 erilaisia	 käytänteitä	
integroida	kieliprofiili	kielten	opintojaksoihin.	Lisäksi	kuvaamme	kieliprofiilin	yhteyksiä	ja	mahdolli-
suuksia	laaja-alaisen	osaamisen	kehittämiseen	sekä	kieliprofiilin	roolia	lukio-opintoja	eheyttävänä	
työkaluna.	 	 Esitys	 on	 tarkoitettu	 erityisesti	 lukion	 vieraiden	 kielten	 ja	 toisen	 kotimaisen	 kielen	
opettajaopiskelijoille	ja	opettajille.	Toivotamme	lämpimästi	tervetulleiksi	myös	äidinkielen	ja	kirjal-
lisuuden	opettajaopiskelijoita	 ja	opettajia	 kuulemaan	 ja	pohtimaan,	mitä	kieliprofiili	 voisi	 tarjota	
lukiolaisille	 äidinkielten	 taitojen	 pohdintoihin.	 Pohdintoihin	 osallistuvat	myös	 opetusneuvos	Anu	
Halvari	ja	suunnittelija	Salla	Sigvart	Opetushallituksesta.	
	
	
Judi	Rose	&	Maarit	Mutta	/	Turun	yliopisto		
Profiling	Metalinguistic	Ability	&	English	Reading	Comprehension	
	
Knowing	 how	 to	 read	 and	 write	 in	 the	 first	 language	 (L1)	 is	 beneficial	 to	 the	 outcomes	 of	 se-
cond/foreign	(L2)	and	third	language	(L3)	acquisition.	Literacy	is	an	area	in	which	migrant	children	
are	especially	weak	compared	to	children	with	a	non-migrant	background.	(PISA		2018).	In	additi-
on,	 language	 teachers	 do	 not	 consider	 teaching	 or	 reading	 skills	 in	 the	 L2	 classroom	 necessary	
(Ruohotie-Lyhty	et.	al	2016),	nor	do	 they	consider	 students’	 language	background	as	a	 resource	
(Alisaari	et.	al	2019).	Furthermore,	the	current	system	of	heritage	language	teaching	is	insufficient	
(Oman	äidinkielen	opettajat	ry	2019).	Ultimately,	weak	literacy	skills	impact	students’	overall	aca-
demic	success,	socio-economic	status	and	integration	in	society.	It	is	a	question	of	social	equality	
and	equipping	students	with	tools	for	a	sustainable	future.	The	purpose	of	the	study	is	to	profile	
the	language	background	and	level	of	metalinguistic	awareness	in	children	aged	13–14.	The	profi-
les	 emerged	 through	 a	 series	 of	 tests	 and	questionnaires.	 Profiling	 helps	 language	 teachers	 un-



derstand	their	students	better	and	provides	them	with	a	tool	to	address	migrant	children’s	parti-
cular	needs.	The	study	is	part	of	a	PhD	associated	with	the	Kone	Foundation	funded	Eettisesti	kes-
tävä	kielten	opetus	 (EKKO)	project.	 	 	 	References	Alisaari,	 J.,	 L–M	Heikkola,	N.	Commins	&	E.	O.	
Acquah.	2019.	Monolingual	 ideologies	confronting	multilingual	 realities.	Finnish	 teachers’	beliefs	
about	linguistic	diversity.	Teaching	and	Teacher	Education	80,	pp.	48–58.	Oman	äidinkielen	opetta-
jat	ry.	2019.	Oman	äidinkielen	opetus	Suomessa.	Selvitys	oman	äidinkielen	opettajien	ja	opetuksen	
tilanteesta.	 	 http://www.ok-opet.fi/wp-content/uploads/2019/05/Oman-%C3%A4idinkielen-
opetus-Suomessa.pdf	 Ruohotie-Lyhty,	 M.,	 R.	 Ullakonoja,	 J.	 Moate	 &	 E-L	 Haapakangas.	 2016.	
Teaching	a	skill	or	using	a	tool?	Studying	Finnish	EFL	teachers’	beliefs	about	the	teaching	of	rea-
ding	and	writing.	Kielenkäyttäjä	muuttuvissa	instituutioissa.	The	language	user	in	changing	institu-
tions.	AFinLA	vuosikirja	2016.	Suomen	soveltavan	kielitieteen	yhdistyksen	julkaisuja	n:o	74.	Jyväs-
kylä.	s.	87–107.					PISA	2018.	Ensituloksia.	Suomi	parhaiden	joukossa.		
Finnish	Ministry	of	Education	and	Culture	2019:40.	
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161922/Pisa18-ensituloksia.pdf	
	
	
Minna	Maijala,	Leena	Maria	Heikkola,	Päivi	Laine,	Maarit	Mutta	&	Judi	Rose	/	Turun	yliopisto	
Eettisesti	kestävä	kielten	opetus	–	alustavia	havaintoja	tutkimushankkeesta				
	
Eettisesti	 kestävä	 kielten	 opetus	 on	 Koneen	 Säätiön	 rahoittama	 tutkimushanke,	 joka	 käynnistyi	
Turun	yliopiston	kieli-	 ja	käännöstieteiden	laitoksella	tammikuussa	2021.	Hankkeen	lähtökohtana	
on	 se,	 että	 kielten	opetuksessa	 ja	 kielten	opettajien	 koulutuksessa	ei	ole	 tähän	mennessä	 juuri-
kaan	pohdittu	sen	eettisyyttä	eikä	opetuksen	ja	kielten	roolia	demokraattisen	ja	tasa-arvoisen	yh-
teiskunnan	luomisessa.	Ainedidaktiikassa	kestävään	kehitykseen	liittyvät	teemat	 liitetään	yleensä	
luonnontieteisiin	 (Tani	&	Aarnio-Linnanvuori	 2020).	Usein	unohtuu	myös	 se,	 että	 kielten	opetus	
myötävaikuttaa	 ihmisten	 välisen	 ymmärryksen	 lisäämiseen	 ja	 demokratiaan,	 jo	 siksi,	 että	moni-
puolisella	kielitaidolla	on	keskeinen	merkitys	demokraattisessa	yhteiskunnassa	(Inha,	Laiho	&	Mat-
tila	2020).	Myös	opetussuunnitelmat	edellyttävät	demokratiakasvatusta,	mutta	se	ei	välttämättä	
toteudu	opettajankoulutuksessa	(Kasa	&	Kallioniemi	2020).	Tämän	vuoksi	sekä	eettisyyden,	kielel-
lisen	tasa-arvon	että	kestävän	kehityksen	huomioiminen	on	haaste	erityisesti	kielten	aineenopet-
tajakoulutuksessa.			Hankkeen	tavoitteena	on	yhtäältä	tutkimustietoon	perustuen	selvittää,	miten	
eettisyyden	 ja	 kestävän	 kehityksen	 periaatteita	 voidaan	 edistää	 kielten	 opetuksessa	 ja	 kielten	
opettajien	koulutuksessa.	Toisaalta	tarkoituksena	on	kehittää	eettisyyteen,	kestävään	kehitykseen	
ja	kielellistä	tasa-arvoa	edistäviä,	osallistavia	toimintamuotoja	kielten	oppijoille	sekä	tuottaa	mo-
nipuolisia	 aktivoivia	 pedagogisia	 ratkaisuja	 kielten	 opettajille	 ja	 opettajaopiskelijoille.	 Hankkeen	
yleisesittelyn	 lisäksi	haluamme	ainedidaktiikan	symposiumissa	 jakaa	osallistujien	kanssa	ajatuksi-
amme	eettisyyden	ja	kestävän	kehityksen	roolista	kielten	opetuksessa	ja	kielten	opettajien	koulu-
tuksessa	 ja	 keskustella	 heidän	 kanssaan	 teemaan	 liittyvistä	 kysymyksistä	 ja	 ideoista,	miten	 tätä	
voisi	käytännön	opetustyössä	tehdä.	 	 	 	Kirjallisuutta		 Inha,	K.,	Laiho,	S.,	&	Mattila,	P.	(2020).	Kieli	
luo	 osallisuutta	 ja	 oikeuksia	 omaan	 oppimiseen	 ja	 oppijuuteen.	 Kieli,	 koulutus	 ja	 yhteiskunta,	
11(6).	Kasa,	T.,	&	Kallioniemi,	A.	(2020).	Ihmisoikeudet,	demokratia	ja	sosiaalinen	oikeudenmukai-
suus	opettajankoulutuksessa.	Kieli,	koulutus	 ja	yhteiskunta,	11(6).	Tani,	S,.	&	Aarnio-Linnanvuori,	
E.	(2020).	Ympäristö-	ja	kestävyyskasvatus	osana	ainedidaktiikkaa.	Ainedidaktiikka	4(3),	1–3.	
	
	
	
	



Toni	Mäkipää	/	Helsingin	yliopisto		
Itseohjautuvuuden	tukeminen	lukion	kieltenopetuksessa			
	
Sekä	 nykyiset	 että	 tulevat	 lukion	 opetussuunnitelman	 perusteet	 painottavat	 itseohjautuvuutta	
(Opetushallitus,	2015;	2019),	joka	on	myös	tärkeä	taito	työelämässä	(Lord	ym.,	2010).	Itseohjautu-
vuutta	voidaan	tukea	monella	tavalla,	kuten	palautteen	ja	itsearvioinnin	avulla	(Nicol	&	Macfarla-
ne-Dick,	2006).	Näitä	painotetaan	myös	opetussuunnitelman	perusteissa.	Kansainvälistä	tutkimus-
ta	 itseohjautuvuudesta	 kieltenopetuksessa	 on	 paljon,	 mutta	 Suomessa	 tätä	 on	 tutkittu	 sangen	
vähän.	Niinpä	tämän	tutkimuksen	tavoitteena	on	kartoittaa,	miten	kieltenopettajat	tukevat	lukio-
laisten	 itseohjautuvuuden	 kehittymistä	 itsearvioinnin	 ja	 palautteen	 avulla.	 Tutkimuksen	 aineisto	
on	kerätty	haastattelulla	kymmeneltä	opettajalta	 ja	yhdeksältä	opiskelijalta.	Haastattelut	 litteroi-
tiin	 ja	 analysoitiin	 laadullisen	 abduktiivisen	 sisällönanalyysin	 avulla.	 Tulokset	 osoittavat,	 että	 it-
searviointia	hyödynnetään	kursseilla,	mutta	sen	määrä	ja	toteutustavat	vaihtelevat	suuresti.	Opet-
tajan	 palaute	 on	 ollut	 hyödyllistä,	mutta	 sitä	 voisi	 olla	 enemmän.	 Erityisesti	 suullista	 palautetta	
koetaan	saavan	vähän,	vaikka	opettajat	mainitsevat	antavansa	suullista	palautetta	oppitunneilla.	
Opiskelijat	 eivät	 koe	 palautteen	 vaikuttavan	 motivaatioon,	 mutta	 opettajat	 ovat	 päinvastaista	
mieltä.	Tulokset	osoittavat,	että	opettajat	tukevat	jossain	määrin	itseohjautuvuuden	kehittymistä	
itsearvioinnin	ja	palautteen	avulla,	mutta	tätä	voisi	tehdä	enemmän.	Esityksessäni	pohdin	keinoja,	
joilla	itsearviointia	ja	opettajan	palautekäytäntöjä	voisi	kehittää,	jotta	ne	tukisivat	enemmän	itse-
ohjautuvuuden	kehittymistä.	
	
	
Katja	Kemppainen	&	Kaisu	Rättyä		/	Tampereen	yliopisto			
Autenttisiin	kielenkäyttötilanteisiin	pohjautuvat	opetus-	ja	arviointikokeilut	nuorten	kielenope-
tuksessa			
	
Lukion	opetussuunnitelmauudistuksessa	(2019)	laaja-alaisen	osaamisen	tavoitteet	tuodaan	osaksi	
kaikkia	oppiaineita.	Oppiainerajat	ylittävien	opintojaksojen	myötä	autenttisuus	saa	kieltenopetuk-
sessa	uudenlaisen	painoarvon.	Muutos	haastaa	kieltenopettajat	pohtimaan	kriittisesti	opetus-	 ja	
arviointimenetelmiään	 sekä	niiden	 suhdetta	 kielellisen	osaamisen	 kehittymiseen	autenttisissa	 ti-
lanteissa.	 	 Tarkastelemme	 autenttisuuden	 käsitettä	 tehtäväpohjaisesta	 näkökulmasta.	 Tehtävä-
pohjaisessa	kielenopetuksessa	(task-based	language	teaching)	oppijat	nähdään	itsenäisinä	kielen-
käyttäjinä.	Tehtävät	perustuvat	aukkoihin	oppijoiden	tietämyksessä,	ja	niiden	ratkaisemiseen	kat-
sotaan	 liittyvän	 kielenulkoisia	 tavoitteita.	 Merkitystä	 pidetään	 kielellistä	 muotoa	 tärkeämpänä.	
(Ellis	2009)	 	 	Tehtäväpohjainen	kielenopetus	 ja	tehtäväpohjainen	kielitaidon	arviointi	 (task-based	
language	assessment)	liittyvät	kiinteästi	toisiinsa.	Tehtäväpohjaisen	arvioinnin	keskiössä	on	ulkoa	
opetellun	kieliaineksen	testaamisen	sijaan	oppijoiden	kyky	käyttää	kielitaitoaan	aidoissa	viestinnäl-
lisissä	 tilanteissa.	 (Norris	 2016)	 	 Etsimme	 tutkimuskirjallisuudesta	 vastauksia	 kolmeen	 kysymyk-
seen:	 1)	Millaisia	 siltoja	 luokkahuonekontekstin	 ja	 autenttisten	 kielenkäyttötilanteiden	 välille	 on	
luotu?,	2)	Millaisia	arviointimenetelmiä	autenttisiin	kielenkäyttötilanteisiin	on	sovellettu?,	3)	Mil-
laisiin	 oppimistuloksiin	 kyseiset	 kielenoppimistilanteet	 ovat	 johtaneet?	 	 Esityksemme	 aineistona	
on	28	 artikkelia,	 jotka	 valittiin	 aikavälille	 2011–2021	 kohdennetun	 tietokantahaun	avulla.	Haulla	
etsittiin	tutkimuksia	nuorten	oppijoiden	englannin,	ruotsin,	espanjan,	ranskan	ja	saksan	autentti-
sesta	 tai	 tehtäväpohjaisesta	 opettamisesta	 ja	 arvioinnista.	 	 	 Esityksemme	 tavoitteena	 on	 tehdä	
autenttisiin	kielenkäyttötilanteisiin	pohjautuvia	opetus-	 ja	arviointimenetelmiä	näkyviksi	sekä	he-
rättää	 keskustelua	 niiden	 suhteesta	 lukiokoulutuksen	 kieltenopetuksessa	 tällä	 hetkellä	 yleisesti	
käytettäviin	opetus-	 ja	arviointimenetelmiin.	 	Ellis,	R.	 (2009).	Task-based	 language	 teaching:	 sor-



ting	out	the	misunderstandings.	International	Journal	of	Applied	Linguistics,	19(3),	221–246.				Nor-
ris,	J.	M.	(2016).	Current	uses	for	task-based	language	assessment.	Annual	Review	of	Applied	Lin-
guistics,	36,	230-244.	
	
	
Hildén	Raili,	(Helsingin	yliopisto),	 Inha	Karoliina,	(Lukki-hanke)	&	Mattila	Paula,	(Jyväskylän	yli-
opisto)		
Laaja-alainen	osaaminen	lukion	kieltenopetuksessa:	valmiuksia	ja	muutospaineita	
	
Laaja-alainen	osaaminen	tuli	osaksi	suomalaista	yleissivistävää	koulutusta	perusopetuksen	opetus-
suunnitelman	 perusteisiin	 2014	 (OPH,	 2014).	 Uusi	 lukiolaki	 (714/2018)	 edellytti	 laaja-alaisen	
osaamisen	sisällyttämistä	 lukion	2019	opetussuunnitelman	perusteisiin	 (OPH,	2019).	Niissä	 laaja-
alaisen	osaamisen	osa-alueet	muodostavat	oppiaineiden	yhteiset	tavoitteet	ja	korvaavat	aiemmat	
aihekokonaisuudet.	 Paikalliset	 opetussuunnitelmat	 otetaan	 käyttöön	 2021.	 	 	 	 	 	 Suomen	 lukio-
opetussuunnitelman	 laaja-alaisen	osaamisen	 kuvaus	 on	monilta	 piirteiltään	 yhtenevä	 vastaavien	
kansainvälisten	viitekehysten	kanssa.	 	 	 	 	 	 	Taustalla	on	yleismaailmallinen	kehitys,	 joka	edellyttää	
yksilöiltä	kykyä	aloitteellisuuteen	 ja	rakentavaan	yhteistoimintaan	sekä	muuttuvan	 ja	 lisääntyvän	
tiedon	hallintaan	 (OECD,	 2019).	Opetussuunnitelmia	on	 eri	 koulumuodoissa	 pyritty	 kehittämään	
niin,	että	nämä	muutokset	otetaan	huomioon:	oppiaineiden	asiatiedon	lisäksi	koulussa	tulisi	oppia	
yhdistelemään	ja	soveltamaan	tietoa	ja	ratkaisemaan	käytännön	haasteita.	Kouluosaamisen	tulisi	
olla	hyödynnettävissä	jopa	vuosikymmeniä:	puhutaan	myös	tulevaisuustaidoista.	OECD	ja	EU	ovat	
esittäneet	tahoillaan	ratkaisuksi	tietojen,	taitojen	ja	arvojen	muodostamia	avaintaitoja,	oppiaineis-
ta	 riippumattomia	 kompetensseja.	 Myös	 Euroopan	 neuvosto	 on	 muokannut	 oman,	 demokra-
tiakasvatuksen	 viitekehyksensä	 (CoE,	 2018).	Muun	muassa	 näiden	 viitekehysten	 elementtejä	 on	
otettu	 lukion	 opetussuunnitelman	 perusteisiin	 (OPH,	 2020).	 	 	 	 	 	 	 	 Tutkimusten	 mukaan	 laaja-
alaisten	taitojen	opetus	ja	arviointi	eivät	ole	jalkautuneet	yleissivistävään	koulutukseen	tasaisesti	
eri	maissa,	ja	niiden	sovittaminen	ainejakoiseen	opetussuunnitelmaan	on	ongelmallista	sekä	ope-
tuksen	 (Voogt	 &	 Roblin,	 2012;	 Palsa	 &	Mertala,	 2019;	myös	 Karvi,	 2018)	 että	 arvioinnin	 osalta	
(Pepper,	2011;	Geisinger,	2016)						Tutkimushankkeessamme	kartoitetaan	laaja-alaisen	osaamisen	
roolia	toisen	asteen	kieltenopetuksessa	Suomessa	ja	Saksassa	(Baden-Württemberg).	Tutkimusky-
symyksillä	 selvitetään,	miten	 lukion	 kieltenopettajat	määrittelevät	 laaja-alaisen	 osaamisen,	mitä	
sen	alueita	he	katsovat	kuuluvan	kieltenopetukseen,	 ja	miten	 laaja-alaista	osaamista	edistetään.	
Tiedonhankinta	tehdään	sähköisenä	kyselynä	molemmissa	maissa,	ja	tuloksia	hyödynnetään	lukio-
opetuksen	kehittämiseen.	
	
	
Emilia	Luukka	/	Tampereen	yliopisto			
Millaisen	 roolin	 lukion	 englannin	 kurssikirjailijat	 näkevät	 kirjallisuudella	 olevan	 opiskelijoiden	
kulttuurienvälisen	kompetenssin	kehittämisessä?			
	
Esitelmäni	käsittelee	 lukion	englannin	kurssikirjailijoiden	käsityksiä	kirjallisuuden	roolista	kulttuu-
rienvälisen	kompetenssin	kehittämisessä.	Olen	haastatellut	kolmea	kurssikirjailijaa	vuonna	2017	ja	
analysoinut	 haastatteluja	 fenomenologista	 menetelmää	 noudattaen.	 Analyysin	 tavoitteena	 oli	
ymmärtää	kirjailijoiden	käsityksiä	kirjallisuudesta,	kulttuurista	ja	näiden	suhteesta	kulttuurienväli-
sen	kompetenssin	kehittämisessä.	 	 	Haastateltavat	 lähestyivät	kirjallisuuden	käsitettä	eri	modali-
teettien	 kautta,	 pohtien	 kirjallisuuden	 tekstien	 sisältöjä	 ja	 muotoja.	 Kulttuurienvälinen	 kompe-
tenssi	taas	käsitettiin	koostuvan	tiedosta,	taidoista	ja	asenteista.	Kulttuurienvälisen	kompetenssin	



kehittämisessä	 kirjallisuuden	 nähtiin	 tukevan	 ennen	 kaikkea	 kognitiivisten	 aspektien	 ja	 taitojen	
kehittämistä,	 joskin	 myös	 affektiivisiin	 ja	 käyttäytymiseen	 liittyviin	 aspekteihin	 viitattiin	 myös.			
Pohdin	 esitelmässä	 tuloksia	 Hubert	 Zaphin	 (2016)	 mielikuvituksellisten	 tekstien	 funktionaalisen	
teorian	(eng.	functional	theory	of	imaginative	texts)	valossa	ja	kontekstualisoin	tuloksia	Kari	Turu-
sen	arvojen	ontologian	viitekehyksen	mukaisesti.	Haastatellut	ymmärsivät	kirjallisuuden	kasvatta-
van,	laajentavan	ja	yksityiskohtaistavan	opiskelijoiden	tarinamaailmoja	(eng.	storyworlds)	ja	moni-
puolistavan	opiskelijoiden	näkökulmia.	Katson	tämän	antavan	viitettä	siitä,	että	kirjailijat	ymmär-
tävät	 kirjallisuudella	 olevan	 vallitsevaa	 kulttuuria	 kritisoiva	 rooli	 metadiskurssin	 ylläpitämisessä	
(eng.	 culture-critical	 metadiscourse)	 sekä	 vasta-diskurssien	 kuvittelemisessa	 (eng.	 imaginative	
counter-discourse).	Asiaa	ei	voida	kuitenkaan	tutkimuksen	puitteissa	tyhjentävästi	todeta,	ja	aihe	
vaatisikin	lisätutkimusta.	Tulokset	antavat	kuitenkin	viitteitä	siitä,	että	kirjallisuuden	roolia	eri	alo-
jen	diskursseja	 integroivana	tilana	tulisi	kirkastaa,	sillä	tällaiseen	oppiainerajoja	ylittävään	vuoro-
puheluun	kannustetaan	myös	opetussuunnitelmassa.				
	
	
Laura	Pihkala-Posti	/	Tampereen	yliopisto			
Korona-ajan	kielenopetuksen	haasteet	ja	niiden	vaikutukset	opiskelijoiden		osaamiseen	ja	voin-
tiin			
	
Maaliskuussa	Suomen	koulut	ja	korkea-aste	tekivät	ennennäkemättömän	hyppäyksen	digiopetuk-
seen	osana	COVID19-viruksen	leviämiseen	liittyneitä	poikkeustoimia.	Monenlaisista	ratkaisuista	on	
kuultu	keskustelua	niin	tiedotusvälineissä	kuin	pienemmissä	piireissä.	Myös	uusia	tutkimusprojek-
teja	 on	meneillään	mm.	 Turun	 yliopistossa.	 Tässä	 esityksessä	 tuon	 yleisten	 näkökulmien	 ohella	
esiin	 niin	 kokemusperäisiä	 havaintonäkökulmia	 kuin	 omaan	 verkko-opetusta	 ja	 sen	 kehittämistä	
koskevaan	tutkimukseeni	liittyviä	aspekteja	niin	lukion	kielenopiskelijoiden	kuin	aineenopettajaksi	
tähtäävien	korkeakouluopiskelijoiden	näkökulmasta.	Keskeinen	näkökulma	on	erilaiset	opetuksen-
toteutusvaihtoehdot	sekä	erilaisten	opiskelijoiden	toiminta,	oppiminen	ja	oppimistulokset	etäope-
tuksessa	verrattuna	lähiopetukseen.	Lopuksi	pohditaan	mielekkäitä	jatkotoimia.	
	
	
Toni	Mäkipää,	Kaisa	Hahl	&	Milla	Luodonpää-Manni	/	Helsingin	yliopisto			
Kieltenopettajien	 kokemuksia	 arviointi-	 ja	 palautekäytännöistä	 korona-ajan	 etäopetuksessa	
keväällä	2020			
	
Tämän	 tutkimuksen	 tarkoituksena	oli	 kartoittaa,	miten	kieltenopettajat	 suhtautuivat	 koronapan-
demian	aikaisen	etäopetuksen	(13.3.–13.5.2020)	arviointi-	ja	palautekäytäntöihin,	mihin	he	niissä	
keskittyivät	ja	miten	luotettava	peruskoulun	päättöarviointi	heidän	mielestään	oli.	Tutkimusaineis-
to	(N=176)	kerättiin	sähköisellä	kyselylomakkeella,	jossa	oli	monivalintakysymyksiä	ja	avoimia	ky-
symyksiä.	Suurin	osa	vastaajista	oli	englannin	ja	ruotsin	opettajia,	mutta	myös	mm.	saksan,	rans-
kan,	 espanjan	 ja	 venäjän	opettajia	 oli	mukana.	Vastaajat	 olivat	 keskimäärin	 kokeneita	opettajia,	
sillä	suurimmalla	osalla	oli	vähintään	11	vuoden	opettajakokemus.	Määrällistä	aineistoa	analysoi-
tiin	 mm.	 kuvailevalla	 tilastoanalyysillä,	 yksisuuntaisella	 varianssianalyysillä	 ja	 monen	 muuttujan	
varianssianalyysillä.	Laadullinen	aineisto	analysoitiin	temaattisella	analyysillä.	Yleensä	ottaen	opet-
tajat	olivat	tyytyväisiä	arviointeihinsa	 ja	kokeneet	arvioinnin	melko	helppona,	vaikkakin	tavallista	
vaativampana.	 Opettajat	 antoivat	 palautetta	 ja	 kommentoivat	 oppilaidensa	 töitä	 säännöllisesti.	
Opettajat	kokivat,	että	peruskoulun	päättöarviointi	oli	ollut	reilu	ja	verrattavissa	aiempiin	vuosiin.	
Tutkimus	tuo	kuitenkin	esille	vaihtelua	opettajien	välillä.	Opettajien	välillä	löytyi	tilastollisesti	mer-



kittäviä	 eroja:	 yläkoulun	 opettajat	 antoivat	 enemmän	 palautetta	 oppilailleen	 ja	 kommentoivat	
oppilaidensa	oppimista	useammin	kuin	lukion	opettajat.	Vastaajat	olivat	huomioineet	etäopetuk-
sen	ajan	näytöt	eri	lailla.	Enemmistö	vastaajista	kertoi,	että	etäopetuksen	aikaisilla	suorituksilla	oli	
ollut	 pienempi	 vaikutus	 arvosanoihin	 kuin	 lähiopetuksessa	 muun	 kouluvuoden	 aikana	 tehdyillä	
suorituksilla.	 Näyttöjä	 etäopetuksen	 ajalta	 oli	 huomioitu	 esimerkiksi	 silloin,	 kun	 oppilas	 oli	 ollut	
kahden	arvosanan	välillä.	Vastaajat	perustelivat	tätä	sillä,	että	etäopetus	oli	ollut	vain	osa	päättö-
arvioinnissa	 huomioitavaa	 opetusaikaa	 tai	 että	 aina	 ei	 ollut	 varmuutta	 siitä,	 kuka	 suorituksia	 oli	
tehnyt.	Opettajien	välillä	oli	eroja	myös	siinä,	mitä	näyttöjä	he	arvioinnissa	huomioivat	(kirjallisia	
töitä,	aktiivista	osallistumista,	suullisia	näyttöjä	tai	näiden	yhdistelmiä).	Osa	oli	kokenut	arvioinnin	
etäopetuksessa	haastavaksi.	Täydennyskoulutukseen	on	tarvetta	etäopetukseen	soveltuvista	mo-
nipuolisista	palaute-	ja	arviointikäytänteistä.	
	
	


