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AII(UISTEN KIELITTJTIflI{TOJA TARVITAAN

myo ntinyt mdd r ar allrant aikuisten kielitaido n
ja englannin kielen perustutkintoa pdastnnin

pe rustutkinno n ke hitrS-
kokeilenraart io tind,

Opetusrninisterio on
rnisti varten. Saksan
\rUOnna.

Kiinnostus aikuisten
kielitaitoa testaavien
tutkintojen luorniseen ja
kehit&imiseen on meilld

ia muualla rnaaiknassa
voirrrakkaasti kasvanut
viirne vuosina.

Asiassa on tehty ja
tekeilli seki kansallisia
ettd kansainvdlisii
hankkeita.

Mielestdni myos Suo-
messa on syyld rakentaa
kattavajnrjestelrnzi
kielitaitotutkintoi e n
toirneenpanerniseks i.

Sekii tyoekiman etti
yks ilollis izi tarpeita
palvelernaan tulisi luoila
kielitutkintoj nrj estelmd,

ionka puitteissa
voidaan luontevasti

i a yhteisrnitallisesti
arvioida aikuisten
kielitaitoa sen eri
tasoilla.

Tyoeldmiin kielidiplorni

lwaskyhn yliopistossa teh-
tiin useiden eri tahojen tuella
kielitaidon tarvetta selvitt2-
vid tutkimuksia 1980-luvun
loppupuolella. Td.mdn toi-
minnan jatkona kehiteltiin
v aatrv aa kielitaitoa mitraav a
kielitutkinto, josta kdyeteiein
nimitystd Tyoeldmin kieii-
diolomi. Sen voi tzillzi hetkel-
lziiu6rittaa englannin ja sak-
san kielissa lakevaasta 7992
hhtien myos ruotsin kieles-
5i4.

Kun kokemuksia on saatu
izihinnzi kaupan ja teollisuu-
de n al alla taw ittav an kie I itai-
don testaamisesta, voisi seu-
raava merkittdvi, ala koskea
valtionhallinnossa tarpeelli-
sen kieiitaidon testaamista.
T aw e tdhdn lisddntynee lzihi-
tulevaisuudessa samalla kun
valtionhallinnossa ta{vrftav a
kielitaitotarve kasvaa tuntu-
vasti mm. taloudellisen in-
tegraatioprosessin myotd.

Perustutkinto a kaiv ataan

TdssA esifyksess a kaavar-
1en aikuisten kielitaidontut-
kintojen jziqestdmistd. Esitys
on alustava ja seon tarkoitet-
ru yhdeksi virikkeeksi asias-
ta kdyitvdlle keskustelulle j a
kdyrrniste ttdv dIJe jatko sunnit-

teiulle.
Esifyksesszi lihdetzidn sii-

ta, etta Tyoel2mzin kielidip-
lomin edellytam aa vaatwaa
kielitaitoa alemmalla tasolla
tarvtt^an kielitaidon perus-
tutkinto, jossa kielitaidon ta-
soa mitataan mahdollisesti
kahteen tasoon eril'tyvill2
tehtavila. Ndmd tasot tawi-
taan toisaalta, koska ertlar-
sissa tehtd.vissd ja tilanteissa
tarv ltaan eritasoista kielitai-
toa ia toisaalta mahdollisuus
opiskelun ja harrastuksen
edisfyessd osoittaa kielitai-
don karttuminen eritasoisis-
sa tutkinnoissa voi lisdt2 kie-
lenopiskeiun tavoitteisuutta
ja motivoituneisuutta.

Mieiestdni on tirked ko-
rosta , ett2i kaikkien kielitut-
kintojen on taltettava tieg.
ehdot, jotta ne ovat korkea-
tasoisia ja edistdvdt koulu-
tusta.

Testien tulee perustua
uusirnpaan ti.etoon

Tutkinnon suunnittelemi-
nen, toteuttaminen ja kehit-
tdminen ovat vaatrvia tehtd-
via, joissa tarvitaan monen-
laista asiantuntemusta. Kieli-
tutkintojen tulee perustua
uusimpaan tutkimustietoon
siitd, mitd kielitaito on. Kieli-
taidon testaamismenetelmi-

en tulee vastata uusinta tie-
toa siitd, miten kielitaidon eri
osia voidaan testata luotetta-
v astr ja pdtevisti. Kielitutkin-
toihin liitffvia osta ja osioita
tulee tutkia testiteorian vaki-
omenetelmilizi.

Kun ndistd toimista huo-
lehditaan, kielitutkinto py-
syy ajantasalla, palvele e usei-
ta tarpeita ja edesauttaa kie-
iikoulutuksen kehittdmisti.
Jos taas kielitutkintoa toteu-
tetaanilman edell2 kuvattu-
ja toimenpiteita, on olemas-
sava ra, etti kielitutkinnos-
ta ennen pitkd) tulee kehi-
gksen jarru.

I(elitaito on osa amrnatti-
tantoa

Kielitaito ei ole endd pit-
kA:in arkaan oliut peik astaan
osa yleissivisrystl, vaan kie-
litaidosta on yhd selvemmin
tullut osa myds nykyaikaista
ammattitaitoa. Kielitaidon
t^Nett^ liittyy myos yha
yleisemm 1n Yapaa-ajan tot-
mintoihin ja mm. erilaiseen
kansalaistoimintaan. Yha
useammin yhi useamm attar -
vitsevat kielitaitoa, j onka taso
riippuu tydtehtavistd., harras-
tuksista j a henkilokohtaisista
kontakteista. Vdhiinenkin
kieiitaito voi o1la tilanteesta
riippuen arvokas valmius.
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Liikkuvuus on lisdzintynyt
tuntuvast i. T av arat, palvelut,
paaomat, ihmiset, kulttuuri-
virikkeet jne. kulkevat kas-
vavassamddrin yli maa-, kie-
li- ja kultn:urirajojen. Tdstd
a ihe utu u v altav a mddrakiel i-
kontakteja, joiden hoitami-
seen joudutaan hakemaan
erilaisia ratkaisuia kunkin
maan tilanteesta riippuen.

Joissakin maissa puhutta-
va kieli on ns. maailmankie-
li, ja niissd asuvattulevatvar-
sin pitkille toimeen omalla
kielelldzin. Toisissa maissa on
kiytossl ns. pieni kieli, ioka
toimii lihinnii vain kansalli-
sissa yhteyksissd. J;ilkimmii-
sessd tapauksessa kielikou-
lutus on yleensd tdrkedssA
asemassa ja samoin kielitai-
don testaaminen on iiirjestet-
tava.

Yhteis rnitdlinen testaa-
rninen on tiirkeii^d

Kielitaidon testaaminen on
monessa suhteessa tarkee
asia. Se on eriissi maissa
ollut kansainvllistd. Useissa
siirtomaissa on viime aikoi-
hin asti toimeenpantu emd-
ma^n koulujir j estelmdzin
kuuluva tutkinto.

Kun opiskelu ulkomaisis-
sa yliopistoissa on myos tun-
tuvasti lisddnrynyt, on mm.
anglosaksisissa maissa kehit-
fynyt testausjzirjestelm2, jos-
sa testataan yliopistoon pyr-
kivien englannin kielen tai-
to. Samoin on kehittynyt eri-
koisalojen kielitaidon testaus-
jiirjestelmii tyoelim dntarpei-
ta palvelemaan.

Yleisssuntana on ollut, etti
tdllaiset testausiirjestelmdt
ovat synfyneet yliopistojen
(Cambridge Language Tes-
ting Syndicate), kulttuuri-
keskusten (British Council,
Goethe Institut, Cervantes-
instituutti) tai testaukseen
er ikoistuneiden la i tosten
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(mm. Educational Testing
Service, USA) yhteyteen.
Valtion suoraan luomia ia
ylldpitdmii kielitestij drj e ste l-
mid lienee vlhemmdn (poik-
keuksena tosin osittain mm.
virallisten kziintijien ia tulk-
kien tutkinnot).

Myos meillii Suomessa on

ryoeliimiln kielidiplomi -j:ir-
jestelmd luotu timin yleisen
mallin mukaan. Tutkinnon
rakenteen suunnittelusta ja
siihen sisiilffvien kokeiden
laadinnasta, haastatteliioiden
ja koesuoritusten arvosteli-
joiden kouluttamisesta ia
koesuoritusten arvostelusta
v astaaJyvaskylan yliopiston
eri laitosten asiantuntijoista
koostuva ia siinnoll isesti
kokoonruva kielitestaustiimi.

Tutkinnon k2ytzinnon jeir-
jestelyistd vastaa to istaiseksi
sop imuspohi aisesti Jyvesky-
ld,n yliopiston lisziksi Mark-
kinointi-instituutti ia Kan-
sainvdlisen kaupan koulutus-
keskus FINTRA, mutta voi
synfyd tarvetta laajentaa tut-
ktntoa idrye.stdv i en o rga nis a a -

tioiden mdardd.
Edelld sanottu koskee kie-

litaidon testaamista erilaisiin
kaytannon tarpeisiin: mm. ul-
komailla opiskelussa tarvit-
tava kielitaito, erilaisissa tyo-
tehtavissa taw ittav a kielitai-
to. Tutkinto/testi laaditaan to-
detusta tarpeesta llhtien. Se
ei liiry valffamaftd minkaln
kurssin tai oppimddrin suo-
rittamiseen ja tutkintoihin
osallistuminen on avoin kai-
kille.

Tavoite aikuisten kieli-
opinnoille

Suomessa - kuten erdissd
muissakin maissa - aikuis-
ten kielenopiskelu on laajaa
ja sen osuus voi olla varsin
suuri erilaisissa vapaaehtoi-
seen opiskeluun perustuvis-
sa aikuisoppilaitoksissa. Eri-

laisia kielikursseja on palion
tarlolla. Opiskelu voi olla
mdlrd.tietoista mutta usein
kuitenkin vailla selkedzi ta-
voitetta. Opiskelun jatkuvuus
voi olla vlhdisti ja keskeyt-
timinen runsasta.

Aikuisten v apaaehtoiselle
kieltenopiskelulle voi antaa
tavoitteellisuutta mahdolli-
su us su o r iuaakdtytdtnno n kie -

litaidon tarpeisiin mukautet-
tu kielitaidon testi.

Vapaan siuistystyon (eri-
ryisesti kansalais- j a fyovien-
opistojen) piirissd arvioidaan
tapahtuva n y\i 600/o kaikesta
aikuisvdeston kielikoulutuk-
sesta. Ldhes Zjo/okalkista kir-
joiffautuneista opiskelee kie-
lid ja suunnilleen sama osuus
opetuksesta l i i t tyy k ie l -
tenopiskeluun.

T amdnlaaj aminais en opis-
keiun eraana ongelmana on
usein selkeiden tavoitteiden
puute, ioka helposti johtaa
opintojen keskeyttimiseen ja
taidon hitaaseen karttumi-
seen. Kattava kielitaitotesti.
jossa otetaan huomioon ai-
kuisten ryossddn ia vapaa-
aikanaan tarvitse mat vie stin-
Htarpeet ja kielenkiyttoteh-
tavat, olisi todenndkoisesti
omiaan kohottamaan opis-
kelu motiv aatiota ia myo s a n-
tama n suuntaviivoja opin-
tojen jatkamiselle selvittdmll-
la, miH on jo opittu ja mitkii
kielitaidon osat kaipaavat
mahdollisesti lisiharjoitusta.

Testien suorittaminen
vapaaehtoista

Nimd kielitaidon kokeet
tulee laatia nimenomaan ai-
kuisten kielenkiytotarpei-
siin. On kuitenkin korostet-
tava, etta tdllaisten testien
suorittaminen on tietenkin
v apaaehto ista. Kuten Eu roo-
pan kansalliskielten ja kult-
tuurien toimikunta esitt1d,
"tulisi luonnollisesd sailwtaa

mahdollisuus harrastuspoh-
jaiseen kielenopiskeluun,
mikd ei tahtd mihinkldn
kielitutkintoon" (s. 122).

Toinen os a-alue, aikuisten
a mmati I I is e en koulutu ks een
liitryv?i kielitaidon testaus, on
tavoitteilt aan erllainen. Kyse
on ammattitutkintoon liitty-
vistd kielitutkinnosta, joten
yhteys kielitaitokomponen-
tin ja varsinaisen ammattitut-
kinnon vzilillzi on otettava
suunnittelussa huomioon.
Testiston suunnittelu edel-
lytaa myos tutkittua, tuoret-
ta tietoa ko. ammanialan kie-
litaidon tarpeesta.

Kolmantena osa-alueena
on aikuisten yleissiuistciuci
koulutus. Aikuisvdestossd
voidaan odottaa esiintyvdn
kasv av aa tarv etta tdy derrtd
vihdlle iadnyrtd yleissivisti-
vdd koulutusta. TAlloin nou-
see kielitaidon testauksen
er i ty iskysymyksend esi in
myos jatko-opintokelpoisuu-
den mddrittely. Ainakin osa
kielitutkinnon suorittamisesta
kiinnostuneista saattaa olla
kiinnostunut jatko-opinto-
mahdollisuudesta.

Tarvitaan testist<in
koordinointia

Vaikka edelld mainitut osa-
alueet ovat lahtokohdiltaan
ia tavoittetltaan erilaisia, on
selvdd, ettd varsinaisen kieli-
taidon testauksen kannalta
niissd on myos paljon yhty-
mdkohtia. Kun tdllaisille, osin
pl2llekkdisille tai limittyville
osa-alueille kehitetldn tes-
tistoi, on suunnittelussa siis
kiinnitettdvl erityistd huo-
miota siihen, mitl aineksia
testeissd voidaan kayftae yh-
teisesti ja mitkzi kohdat vaa-
tivat eriyttamisH. Joka tap -

uksessa testiston luonnissa
on jdrkevdd pyrkid toimin-
nan koordinointiin ja tiety-
nasteiseen keskindmiseenkin



paailekkaisyyksien karsimi-
seksi ja tehokkuuden'liszizi-
miseksi .

Ifielitutkintoj en po(Tas -

taminen

Useissa maissa on oilut jo
pitkzizin kdytossd erilaisia
skaaloja, jotka kuvaavat kie -
litaidon tasoa alkeista synry-
perdisen kielitaidon tasolle
(proficiency scales). Ilmei-
sesti Yhdysvaltojen diplo-
maattien koulutukseen liitry-
va kielikoulutus on ollut
edelldkdv riand' tdllaisessa 11-
hestymist av assa.T2llaista tai-
toskaalaa tarv itaan sekd ope -
tustavoitteiden asettamisen
tueksi etti kielitodistusten
antamiseen.

Kielicaitoasteikon porrai-
den mddrad ei ole helppo
paattati. yksiselitteisesti. In-
ruitiivisesti tuntuu karkea jako
kolmeen varsin luontevalta:
alkeistasoinen kielitaito, kes-
kitasoinen kieiitaito ia kor-
keatasoinen kielitaito.

Asia ei ole kuitenkaanndin
yksinkertainen. Erilaisissa
ryOtehtavissd tarvit aan e:rr:a-
soista kielitaitoa, ja siksi al-
keistasoinen kielitaito on iois-
sakin rydtehtavissd riittdvd,
ei aikeellinen.

Toiseksi, opiskelun edisg-
misen arvioinnissa tarvitaan
sekd opetuksen jziqestimi-
seksi ettd opiskelun tulosten
raportoimiseksi ja opiskelun
motivoimiseksi useita va-
lietappeja, joista kielitaidon
karttuminen kiy mahdolli-
simman konkreettisesti ilmi.

Kolmanneksi, kielikokeen
kehinzijzi (opettaja, koetulos-
ten arvost ehja taimuu "kieli-

koulutusammattilainen") tar-
vitsee yksityiskohtaisempaa
kuvausta kielitaidon tasosta
kuin opiskelija tai ryonanta-
ja.Jotta systeemi roimisi joh-
donmukaisesti, on kaikki ta-
sot oltava suhteutettavissa yh-
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teen ainoaan skaalaan, ku-
ten English Speaking Unio-
nin yhdeksinportaisessa ns.
ESU-skaalassa tehdddn.

Tal-vitaan useita tasoja

Kuinka monta koetta tulisi
kaikki taitorasot todella kat-
tavassa kielitaitotutkintojdr-
jestelmdssd o1la?

Mieiestini kolme usoa On
liian vdhdn, koska sen puit-
teissa ei voida mielekkddsti
kuvata kielitaitoa alkeista syn-
typerd.isen tasolle. Olisi tar-
peen oila:

- tasokoe, jonka hywiksyt-
td.vdsti suorittanut omaa sel-
Iaisen kieiitaidon, jolla sel-
viydytzi2n tavallisista sosiaa-
Iisista ja ryodlanteista, joihin
joudutaan matkustettaessa
ulkomailla, oltaessa esim.
fyokomennuksella ulkomail-
la. Talla suullisesti painortu-
valla kielitaidolla "selviydy-

ta-antt, tullaan toimeen rutii-
riitilanteissa, mutta silld ei
voida hoitaa tata vaativam-
pia teht2vi2. Kielen ilmaisu-
varasto on suppea (osataan
suurin piirtein kieliopin ydin-
asiat ja suppea perussanas-
ro).

Koe vastaa suurin piirtein
tasoja 1-2 ESU-skaalassa. Sii-
nd voisivat painottua erilai-
set suulliset kielenkafitoti-
lanteet.

- tasokoe, jonka hyvziksy-
t2visti suorittanut omaa sel-
laisen kieiitaidon, jolla voi-
daan rutiinitilanteista selviy-
tymisen lisdksi hoitaa tehtd-
v ra, )otkae deilyttzivdt j o nkin-
asteista oma-alotteellisuutta
avoimemmissa ia monitahoi-
semmissa tilanteissa. Suulli-
sen kielitaidon lis2ksi edelly-
tetaan kykya ymmartad, ta-
vallista tekstid ja kirjoittaa
rutiiniluonteista tekstid. Kie-
len iimaisuvarasto on vield"

varsin suppea (kieliopin pe-
rusasiat osataan kohtalaises-
ti ja keskeinen sanasto tun-
netaan).

Koe vastaa suurin oiirtein
tasoja 3-4 ESU-skaalassa.

- tasokoe, jonka hyvziksyt-
tdvd.sti suorittanut omaa sel-
laisen kielitaidon, jolla tul-
laan hywin toimeen kaikissa
tavallisissa sosiaalisen kans-
sakiymisen ja tyoeldmdn ti-
lanteissa, jotka edellytdvat
aktiivista ja sujuvaa kielitai-
toa. Kielitaidon kaikki osa-
alueet painottuvat tasaisesti,
lukuunottamatta kirjoittamis-
ta, jonka vaatimustaso voi
olla jonkin verran alhaisem-
pi. Kielen ilmaisuvarasto on
kohtalaise n laaia (koko kes-
keinen kielioppi osataan
hyvin ja s nasto on laaja ja
melko idiomaattinen).

Koe vastaa suurin piirtein
tasoja 5-B ESU-skaalassa.

- tasokoe, jonka hyvdksyt-
tAvd.sti suorittanut omaa sel-
laisen kielitaidon, lolla sel-
vtydytaan kielen puolesta
kaikista esille tulevista tilan-
teista ja tehtavisti vaivatto-
masti ja tehokkaasti. Kokeel-
la te stataan periaatte e ss a kie -
htaitoa, joka muistuttaa ii-
dinkielend dn puhuvan kieli-
taitoa.

Koe vastaa tasoa 9 ESU-
skaalassa. Tdmin tasoista
koetta vo i ajatella taw ittav an
vain erikoistapauksissa, ja se
on luultavasti " raatdloitavd"
jokaiselle erikseen.

Voidaan alustavasti arvioi-
da, etta Tyoelzimdn kielidip-
lomi kattaa ESU-skaalasta
tasot 5-8.

Kielidiplomin nykyisen 6-
portaisen asteikon arv osana
3 vastannee ESU-skaalan por-
rasta 4, awosana 4 porrasta
5, awosana 5 portaita 6-7 ia
arvosana 6 portarta 7-8.

Etuna yksi yhteismitalli-
nen skaala

Nlikili meiild iuodaan Tyo-
eldmdn kielidiplomin alapuo-
lelle "kielitaidon perustutkin-
to" (tai jokin muunniminen
kielitutkinto), tarvitraneen
sen toteuttamiseen tehtivis-
toa, joka edustaa toisaalta
suurinpiirtein ESU-tasoja 1-
2 ja roisiilta tasoia 3-4.

Yksi mahdollisuus on, ettd"
henkilo i lmoittautumislo-
makkeeseen sisdltyvien ta-
sokuvausten perLrsteella va-
litsee, kumman teht2viston
hdn haluaa suorittaa.

Toinen mahdollisuus on,
etti henkilo voi testauttaa
jotkut kielitaidon alueet alem-
malia tasolla ja jotkut ylem-
m:illzi.

Kolmas mahdollisuus on,
etta tehtavist6ssi on osa yh-
teisti, joka keskittyy tasojen
2 jn 3 liitfymeikohtaan. Jos
henkilO on aliawioinut tai
yliarvioinut tasonsa ilmoit-
tautumalla liian helppcon tai
v alkeaan tehtd vistoon. taito-
tason selvittiminen onnistuu
kuitenkin.

Naita mahdollisuuksia tu-
lee tarkemmin selvittid".

Edelld kaavaillun systee-
min etuna on, etti on oie-
massa yksi ainoa kielitaidon
skaala, jonka puitteissa saa-
daankuvattua koko kielitai-
don kirjo. Tissd valtetd'an
sellaiset ongelmat, joita sisdl-
ryi mm. peruskoulun eri ta-
sokursseilta saatuihin arvo-
sanoihin. Sama arvosana eri
kursseilta ei vastannutkaan
samantasoista kielitaitoa.

Sek2 vaatrvan kielitaidon
diplomikokeen efta kielitai-
don peruskokeen perusteei-
1a kokeen suorittaneelle an-
netaan kielitaitotodistus, jos_
sa kuvataan hd.nen yleistaso-
aan 1a taitotason profiili sa_
man skaalan asteikolla.
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Myos koululaisille rnah-
dollisuus suorittaa
kielitutkinto

Miele stdni pidemm aIId tah-
tdykselll on tarkoituksenmu-
kaista myos selvittdd, miten
peruskoulun, lukion ja am-
matillisen koulutuksen eri
opptmdarat suhtautuvat edel-
la kaav arltuu n tas o ska alaan.

Luultavasti opetusohj elmat
olisi slrltd tulevaisuudessa
kytkea entista selkedmmin
kie litai don taso alatteluu n (ns .
proficiency approach).

Kielitaidon hankkimisessa
perinteellisid opiskelutapoja
taydentamaan tulevat yhd"
suuremmassa mddrin uuden-
laiset tavat. Kielt2 opitaan
koulussa kielten tunneilla
mutta myos muiden aroei-
den tunneilla. Kieltd opitaan
myos yhd enemm2n koulun
ulkopuolella.

Tulevaisuudessa ei riitl,
ettd koululaisten ja opiskeli-
joiden taidon testaus perus-
tuu vain oppimdirien poh-
jalle (ns. achievement ap-
proach). Aikuisten l isziksi
myos koululais rlla ja opiske-
lijoilla tulisi olla mahdoili-
suus testauttaa luotettavasti
kielitaitonsa taso riippumat-
ta siitd, miten he ovat taiton-
sa hankkineet. I
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