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Sivistystyönantajat ry (myöhemmin Sivista) kiittää mahdollisuudesta lausua Opetushallitukselle 
määräysluonnoksesta muulla kuin koulun opetuskielellä ja vieraskielisessä koulussa annettavassa 
opetuksessa käytettävän opetuskielen hallinnan osoittamista koskien. 
 
Sivista pitää hyvänä sitä, että määräysluonnoksessa ehdotetaan laajennettavan tapoja, joilla 
opetuskielen hallinnan voi osoittaa. Tämä on tärkeää henkilöstön saatavuuden kannalta 
kaksikielisen ja kielikylpyopetuksen kysynnän lisääntyessä. Sivista kannattaa lähtökohtaisesti 
kaikkia esitettyjä tapoja. 
 
Kohdassa 1 ehdotetaan supistettavan nykyistä vaatimusta vähintään 80 opintopisteen laajuisista 
opinnoista kielikylpy- tai kohdekielessä tai vieraskielisen koulun opetuskielessä 60 
opintopisteeseen. Sivista kannattaa ehdotusta, sillä 60 opintopistettä tarjoaa paitsi riittävän 
varmuuden kielen hallinnasta, on myös tutkinnon suorittajan kannalta luonteva opintokokonaisuus. 
Sivista tulkitsee muotoilua siten, että tämän kokonaisuuden voi koostaa mistä hyvänsä ko. kielen 
yliopisto-opinnoista. Sivista ei pidä tarpeellisena määritellä näitä sisältöjä tarkemmin 
määräyksessä.  
 
Nykyisen määräyksen mukaan opetuskielen hallinnan osoittamista edellytetään siinä tapauksessa, 
että opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta vähintään neljä vuosiviikkotuntia tai neljä kurssia 
kyseisenä lukuvuonna opetetaan kyseisellä kielellä. Nyt kommentoitavana olevassa 
määräysluonnoksessa tällaista rajausta ei ole. Sivista katsoo, että suppeamman kaksikielisen 
opetuksen osalta määräys voi osoittautua haasteelliseksi ja hankaloittaa rekrytointia. Sivista 
katsoo, että ensisijaisesti osoitusta kielen hallinnasta ei tulisi vaatia suppeamman kaksikielisen 
opetuksen osalta. Vaihtoehtoisesti suppeamman kaksikielisen opetuksen osalta riittävä osoitus 
kielen hallinnaksi tulisi määritellä erikseen siten, että kohdekielisen opetuksen verrattain pieni 
määrä otetaan huomioon. Kynnystä kielirikasteiseen opetukseen ei tule nostaa kohtuuttomasti, 
jotta tavoitteet kielivarannon vahvistamisesta voidaan saavuttaa. 
 
Määräysluonnoksessa todetaan, että nykyisen määräyksen mukaisesti opetuskielen hallinnan 
osoittaneella henkilöllä katsotaan olevan edelleen asianomaisen kielen hallinta antaa vastaavaa 
opetusta. Sivista toivoo täsmennettävän, miten määräys suhtautuu niihin nykyisiin opettajiin, joiden 
kohdalla vuosiviikkotunti-/kurssimäärä ei ole aiemmin velvoittanut osoittamaan opetuskielen 
hallintaa. Sivista ehdottaa, että määräystä ei ulotettaisi taannehtivasti koskemaan näitä jo 
opetustehtävissä toimivia. Mikäli määräys kuitenkin laajenisi koskemaan myös heitä, tulisi siinä 



 
 

 

 
 

 

huomioida sekä riittävä siirtymäaika että mahdolliset kustannukset, jotka syntyvät 
lisäkouluttautumisesta riittävän opetuskielen hallinnan osoittamiseksi. 
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