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AII(UISTEN KIELITTJTIflI{TOJA

TARVITAAN

on myo ntinyt mdd r ar allrant aikuisten kielitaido n pe rustutkinno n ke hitrSOpetusrninisterio
pdastnnin kokeilenraart io tind,
rnisti varten. Saksan ja englannin kielen perustutkintoa
\rUOnna.
aikuisten
Kiinnostus
kielitaitoa testaavien
tutkintojen
luorniseen ja
on meilld
kehit&imiseen
rnaaiknassa
muualla
ia
voirrrakkaasti kasvanut
viirne vuosina.
Asiassa on tehty ja
tekeilli seki kansallisia
ettd kansainvdlisii
hankkeita.
Mielestdni myos Suomessa on syyld rakentaa
kattavajnrjestelrnzi
en
kielitaitotutkintoi
i.
toirneenpanerniseks
Sekii tyoekiman etti
yks ilollis izi tarpeita
palvelernaan tulisi luoila
nrj estelmd,
kielitutkintoj
ionka puitteissa
voidaan luontevasti
i a yhteisrnitallisesti
arvioida aikuisten
kielitaitoa sen eri
tasoilla.

Tyoeldmiin

kielidiplorni

lwaskyhn yliopistossatehtiin useideneri tahojentuella
kielitaidon tarvetta selvitt2vid tutkimuksia 1980-luvun
loppupuolella. Td.mdn toiminnan jatkona kehiteltiin
v aatrvaa kielitaitoa mitraava
kielitutkinto, josta kdyeteiein
nimitystd Tyoeldmin kieiidiolomi. Senvoi tzillzihetkellziiu6rittaa englannin ja saksan kielissa lakevaasta 7992
hhtien myos ruotsin kieles5i4.

Kun kokemuksia on saatu
izihinnzikaupan ja teollisuuden alalla taw ittavan kie Iitaivoisi seudon testaamisesta,
raava merkittdvi, ala koskea
valtionhallinnossa tarpeellisen kieiitaidon testaamista.
T aw e tdhdn lisddntyneelzihitulevaisuudessasamalla kun
valtionhallinnossa ta{vrftava
kielitaitotarve kasvaa tuntuvasti mm. taloudellisen integraatioprosessinmyotd.
Perustutkinto

a kaiv ataan

TdssA esifyksessa kaavar1en aikuisten kielitaidontutkintojen jziqestdmistd.Esitys
on alustavaja seon tarkoitetru yhdeksi virikkeeksi asiasta kdyitvdlle keskustelulle j a
kdyrrniste ttdv dIJejatko sunnit-

teiulle.
Esifyksesszilihdetzidn siita, etta Tyoel2mzin kielidiplomin edellytam aa vaatwaa
kielitaitoa alemmalla tasolla
tarvtt^an kielitaidon perustutkinto, jossakielitaidon tasoa mitataan mahdollisesti
kahteen tasoon eril'tyvill2
tehtavila. Ndmd tasot tawitaan toisaalta, koska ertlarsissatehtd.vissdja tilanteissa
tarv ltaan eritasoista kielitaitoa ia toisaalta mahdollisuus
opiskelun ja harrastuksen
edisfyessd osoittaa kielitaidon karttuminen eritasoisissa tutkinnoissa voi lisdt2 kielenopiskeiun tavoitteisuutta
ja motivoituneisuutta.
Mieiestdni on tirked korosta , ett2ikaikkien kielitutkintojen on taltettava tieg.
ehdot, jotta ne ovat korkeatasoisia ja edistdvdt koulutusta.
Testien tulee perustua
uusirnpaan ti.etoon
Tutkinnon suunnitteleminen, toteuttaminen ja kehittdminen ovat vaatrvia tehtdvia, joissa tarvitaan monenlaista asiantuntemusta.Kielitutkintojen tulee perustua
uusimpaan tutkimustietoon
siitd, mitd kielitaito on. Kielitaidon testaamismenetelmi-

en tulee vastata uusinta tietoa siitd,miten kielitaidon eri
osia voidaan testataluotettav astrja pdtevisti. Kielitutkintoihin liitffvia ostaja osioita
tulee tutkia testiteorian vakiomenetelmilizi.
Kun ndistd toimista huolehditaan, kielitutkinto pysyy ajantasalla,palvele e useita tarpeita ja edesauttaakieiikoulutuksen kehittdmisti.
Jos taas kielitutkintoa toteutetaanilman edell2 kuvattuja toimenpiteita, on olemassava ra, etti kielitutkinnosta ennen pitkd) tulee kehigksen jarru.
I(elitaito
tantoa

on osa amrnatti-

Kielitaito ei ole endd pitkA:in arkaan oliut peik astaan
osa yleissivisrystl, vaan kielitaidosta on yhd selvemmin
tullut osa myds nykyaikaista
ammattitaitoa. Kielitaidon
t^Nett^ liittyy myos yha
yleisemm 1n Yapaa-ajan totmintoihin ja mm. erilaiseen
kansal ai stoi mint aan. Yha
useammin yhi useamm attarvitsevatkielitaitoa,j onka taso
riippuu tydtehtavistd.,harrastuksistaj a henkilokohtaisista
kontakteista. Vdhiinenkin
kieiitaito voi o1latilanteesta
riippuen arvokas valmius.
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Liikkuvuus on lisdzintynyt
tuntuvasti. T av arat, palvelut,
paaomat, ihmiset, kulttuurivirikkeet jne. kulkevat kasvavassamddrinyli maa-, kieli- ja kultn:urirajojen. Tdstd
aihe utu u v altava mddrakiel ikontakteja, joiden hoitamiseen joudutaan hakemaan
erilaisia ratkaisuia kunkin
maan tilanteesta riippuen.
Joissakin maissa puhuttava kieli on ns. maailmankieli, ja niissd asuvattulevatvarsin pitkille toimeen omalla
kielelldzin.Toisissamaissaon
kiytossl ns. pieni kieli, ioka
toimii lihinnii vain kansallisissayhteyksissd.J;ilkimmiisessdtapauksessa kielikoulutus on yleensd tdrkedssA
asemassaja samoin kielitaidon testaaminen on iiirjestettava.
testaaYhteis rnitdlinen
rninen on tiirkeii^d
Kielitaidon testaaminen on
monessa suhteessa tarkee
asia. Se on eriissi maissa
ollut kansainvllistd. Useissa
siirtomaissa on viime aikoihin asti toimeenpantu emdma^n koulujirj estelmdzin
kuuluva tutkinto.
Kun opiskelu ulkomaisissayliopistoissa on myos tuntuvasti lisddnrynyt, on mm.
anglosaksisissamaissakehitfynyt testausjzirjestelm2,jossa testataanyliopistoon pyrkivien englannin kielen taito. Samoin on kehittynyt erikoisalojen kielitaidon testausjiirjestelmii tyoelim dntarpeita palvelemaan.
Yleisssuntanaon ollut, etti
tdllaiset testausiirjestelmdt
ovat synfyneet yliopistojen
(Cambridge Language Testing Syndicate), kulttuurikeskusten (British Council,
Goethe Institut, Cervantesinstituutti) tai testaukseen
e r ik ois t uneide n l a i to s te n
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(mm. Educational Testing
Service, USA) yhteyteen.
Valtion suoraan luomia ia
ylldpitdmii kielitestij drjestelmid lienee vlhemmdn (poikkeuksena tosin osittain mm.
virallisten kziintijien ia tulkkien tutkinnot).
Myos meillii Suomessaon
-j:irryoeliimiln kielidiplomi
jestelmd luotu timin yleisen
mallin mukaan. Tutkinnon
rakenteen suunnittelusta ja
siihen sisiilffvien kokeiden
laadinnasta,haastatteliioiden
ja koesuoritusten arvostelijoiden kouluttamisesta ia
koesuoritusten arvostelusta
v astaaJyvaskylan yliopiston
eri laitosten asiantuntijoista
koostuva ia siinnollisesti
kokoonruva kielitestaustiimi.
Tutkinnon k2ytzinnon jeirjestelyistd vastaa to istaiseksi
sop imuspohi aisestiJyveskyld,n yliopiston lisziksiMarkkinointi-instituutti ia Kansainvdlisenkaupan koulutuskeskus FINTRA, mutta voi
synfyd tarvetta laajentaa tuti en o rganis aaktntoa idrye.stdv
tioiden mdardd.
Edelld sanottu koskee kielitaidon testaamistaerilaisiin
kaytannon tarpeisiin:mm. ulkomailla opiskelussa tarvittava kielitaito, erilaisissatyotehtavissa taw ittava kielitaito. Tutkinto/testi laaditaantodetusta tarpeesta llhtien. Se
ei liiry valffamaftd minkaln
kurssin tai oppimddrin suorittamiseen ja tutkintoihin
osallistuminen on avoin kaikille.

laisia kielikursseja on palion
tarlolla. Opiskelu voi olla
mdlrd.tietoista mutta usein
kuitenkin vailla selkedzi tavoitetta.Opiskelun jatkuvuus
voi olla vlhdisti ja keskeyttiminen runsasta.
Aikuisten v apaaehtoiselle
kieltenopiskelulle voi antaa
tavoitteellisuutta mahdollisuus suo r iuaakdtytdtnnon kie litaidon tarpeisiin mukautettu kielitaidon testi.
Vapaan siuistystyon (eriryisestikansalais-j a fyovienopistojen) piirissdarvioidaan
tapahtuvan y\i 600/okaikesta
aikuisvdeston kielikoulutuksesta.LdhesZjo/okalkistakirjoiffautuneista opiskelee kielid ja suunnilleen samaosuus
opetuksesta l i i ttyy ki el tenopiskeluun.
T amdnlaajaminaisen opiskeiun eraanaongelmana on
usein selkeiden tavoitteiden
puute, ioka helposti johtaa
opintojen keskeyttimiseen ja
taidon hitaaseen karttumiseen. Kattava kielitaitotesti.
jossa otetaan huomioon aikuisten ryossddn ia vapaaaikanaan tarvitse mat vie stinHtarpeet ja kielenkiyttotehtavat, olisi todenndkoisesti
omiaan kohottamaan opiskelu motiv aatiota ia myo s antama n suuntaviivoja opintojen jatkamiselleselvittdmllla, miH on jo opittu ja mitkii
kielitaidon osat kaipaavat
mahdollisesti lisiharjoitusta.

Tavoite aikuisten
opinnoille

Nimd kielitaidon kokeet
tulee laatia nimenomaan aikuisten kielenkiytotarpeisiin. On kuitenkin korostettava, etta tdllaisten testien
suorittaminen on tietenkin
v apaaehtoista. Kuten Euroopan kansalliskielten ja kulttuurien toimikunta esitt1d,
"tulisi luonnollisesd sailwtaa

kieli-

Suomessa- kuten erdissd
muissakin maissa - aikuisten kielenopiskelu on laajaa
ja sen osuus voi olla varsin
suuri erilaisissa vapaaehtoiseen opiskeluun perustuvissa aikuisoppilaitoksissa.Eri-

Testien suorittaminen
vapaaehtoista

mahdollisuus harrastuspohjaiseen kielenopiskeluun,
mikd ei tahtd mihinkldn
kielitutkintoon" (s. 122).
Toinen os a-alue, aikuisten
a mmati II iseen koulutu kseen
liitryv?ikielitaidon testaus,on
tavoitteilt aan erllainen. Kyse
on ammattitutkintoon liittyvistd kielitutkinnosta, joten
yhteys kielitaitokomponentin ja varsinaisen ammattitutkinnon vzilillzi on otettava
suunnittelussa huomioon.
Testiston suunnittelu edellytaa myos tutkittua, tuoretta tietoa ko. ammanialan kielitaidon tarpeesta.
Kolmantena osa-alueena
on aikuisten yleissiuistciuci
koulutus. Aikuisvdestossd
voidaan odottaa esiintyvdn
kasv av aa tarv etta tdy derrtd
vihdlle iadnyrtd yleissivistivdd koulutusta. TAlloin nousee kielitaidon testauksen
eri tyi skysym yksend esiin
myos jatko-opintokelpoisuuden mddrittely. Ainakin osa
kielitutkinnon suorittamisesta
kiinnostuneista saattaa olla
kiinnostunut jatko-opintomahdollisuudesta.
Tarvitaan testist<in
koordinointia
Vaikka edelld mainitut osaalueet ovat lahtokohdiltaan
ia tavoittetltaan erilaisia, on
selvdd, ettd varsinaisen kielitaidon testauksen kannalta
niissd on myos paljon yhtymdkohtia. Kun tdllaisille,osin
pl2llekkdisille tai limittyville
osa-alueille kehitetldn testistoi, on suunnittelussasiis
kiinnitettdvl erityistd huomiota siihen, mitl aineksia
testeissdvoidaan kayftae yhteisesti ja mitkzi kohdat vaativat eriyttamisH. Joka tap uksessa testiston luonnissa
on jdrkevdd pyrkid toiminnan koordinointiin ja tietynasteiseenkeskindmiseenkin

paailekkaisyyksien karsimiseksi ja tehokkuuden'liszizim is ek s i.
Ifielitutkintoj
taminen

en po(Tas -

Useissamaissa on oilut jo
pitkzizin kdytossd erilaisia
skaaloja, jotka kuvaavat kie litaidon tasoaalkeista synryperdisen kielitaidon tasolle
(proficiency scales). Ilmeisesti Yhdysvaltojen diplomaattien koulutukseen liitryva kielikoulutus on ollut
edelldkdv riand'tdllaisessa11hestymistav assa.T2llaistataitoskaalaatarv itaan sekdope tustavoitteiden asettamisen
tueksi etti kielitodistusten
antamiseen.
Kielicaitoasteikon porraiden mddrad ei ole helppo
paattati.yksiselitteisesti. Inruitiivisestituntuu karkea jako
kolmeen varsin luontevalta:
alkeistasoinenkielitaito, keskitasoinen kieiitaito ia korkeatasoinenkielitaito.
Asiaei ole kuitenkaanndin
yksinkertainen. Erilaisissa
ryOtehtavissdtarvit aan e:rr:asoista kielitaitoa, ja siksi alkeistasoinenkielitaito on ioissakin rydtehtavissd riittdvd,
ei aikeellinen.
Toiseksi,opiskelun edisgmisen arvioinnissa tarvitaan
sekd opetuksen jziqestimiseksiettd opiskelun tulosten
raportoimiseksi ja opiskelun
motivoimiseksi useita valietappeja, joista kielitaidon
karttuminen kiy mahdollisimman konkreettisesti ilmi.
Kolmanneksi, kielikokeen
kehinzijzi(opettaja,koetulosten arvost ehjataimuu "kielikoulutusammattilainen")tarvitsee yksityiskohtaisempaa
kuvausta kielitaidon tasosta
kuin opiskelija tai ryonantaja.Jottasysteemiroimisi johdonmukaisesti,on kaikki tasot oltava suhteutettavissayh8

teen ainoaan skaalaan, kuten English Speaking Unionin yhdeksinportaisessa ns.
ESU-skaalassa
tehdddn.
Tal-vitaan useita tasoja
Kuinka monta koetta tulisi
kaikki taitorasot todella kattavassa kielitaitotutkintojdrjestelmdssdo1la?
Mieiestini kolme usoa On
liian vdhdn, koska sen puitteissaei voida mielekkddsti
kuvata kielitaitoa alkeistasyntyperd.isentasolle. Olisi tarpeen oila:
- tasokoe, jonka hywiksyttd.vdstisuorittanut omaa selIaisen kieiitaidon, jolla selviydytzi2n tavallisista sosiaaIisistaja ryodlanteista,joihin
joudutaan matkustettaessa
ulkomailla, oltaessa esim.
fyokomennuksella ulkomailla. Talla suullisesti painortuvalla kielitaidolla "selviydyta-antt,tullaan toimeen rutiiriitilanteissa, mutta silld ei
voida hoitaa tata vaativampia teht2vi2. Kielen ilmaisuvarasto on suppea (osataan
suurin piirtein kieliopin ydinasiat ja suppea perussanasro).
Koe vastaa suurin piirtein
tasoja1-2ESU-skaalassa.
Siind voisivat painottua erilaiset suulliset kielenkafitotilanteet.
- tasokoe, jonka hyvziksyt2visti suorittanut omaa sellaisen kieiitaidon, jolla voidaan rutiinitilanteista selviytymisen lisdksi hoitaa tehtdv ra,)otkae deilyttzivdtj o nkinasteista oma-alotteellisuutta
avoimemmissa ia monitahoisemmissatilanteissa.Suullisen kielitaidon lis2ksi edellytetaan kykya ymmartad, tavallista tekstid ja kirjoittaa
rutiiniluonteista tekstid. Kielen iimaisuvarasto on vield"

varsin suppea (kieliopin perusasiatosataankohtalaisesti ja keskeinen sanasto tunnetaan).
Koe vastaa suurin oiirtein
tasoja3-4 ESU-skaalassa.
- tasokoe, jonka hyvziksyttdvd.stisuorittanut omaa sellaisen kielitaidon, jolla tullaan hywin toimeen kaikissa
tavallisissasosiaalisenkanssakiymisen ja tyoeldmdn tilanteissa, jotka edellytdvat
aktiivista ja sujuvaa kielitaitoa. Kielitaidon kaikki osaalueet painottuvat tasaisesti,
lukuunottamatta kirjoittamista, jonka vaatimustaso voi
olla jonkin verran alhaisempi. Kielen ilmaisuvarasto on
kohtalaisen laaia (koko keskeinen kielioppi osataan
hyvin ja s nasto on laaja ja
melko idiomaattinen).
Koe vastaa suurin piirtein
tasoja5-B ESU-skaalassa.
- tasokoe, jonka hyvdksyttAvd.stisuorittanut omaa sellaisen kielitaidon, lolla selvtydytaan kielen puolesta
kaikista esille tulevista tilanteista ja tehtavisti vaivattomastija tehokkaasti.Kokeella te stataanperiaatte essa kie htaitoa, joka muistuttaa iidinkielend dn puhuvan kielitaitoa.
Koe vastaa tasoa 9 ESUskaalassa. Tdmin tasoista
koetta vo i ajatella taw ittavan
vain erikoistapauksissa,ja se
on luultavasti " raatdloitavd"
jokaiselle erikseen.
Voidaan alustavastiarvioida, etta Tyoelzimdn kielidiplomi kattaa ESU-skaalasta
tasot 5-8.
Kielidiplomin nykyisen 6portaisen asteikon arv osana
3 vastanneeESU-skaalanporrasta 4, awosana 4 porrasta
5, awosana 5 portaita 6-7 ia
arvosana6 portarta 7-8.

Etuna yksi yhteismitallinen skaala
Nlikili meiild iuodaan Tyoeldmdnkielidiplomin alapuolelle "kielitaidon perustutkinto" (tai jokin muunniminen
kielitutkinto), tarvitraneen
sen toteuttamiseen tehtivistoa, joka edustaa toisaalta
suurinpiirtein ESU-tasoja12 ja roisiilta tasoia 3-4.
Yksi mahdollisuus on, ettd"
henkilo ilmoittautumislomakkeeseen sisdltyvien tasokuvausten perLrsteellavalitsee, kumman teht2viston
hdn haluaa suorittaa.
Toinen mahdollisuus on,
etti henkilo voi testauttaa
jotkut kielitaidon alueetalemmalia tasolla ja jotkut ylemm:illzi.
Kolmas mahdollisuus on,
etta tehtavist6ssi on osa yhteisti, joka keskittyy tasojen
2 jn 3 liitfymeikohtaan. Jos
henkilO on aliawioinut tai
yliarvioinut tasonsa ilmoittautumalla liian helppcon tai
v alkeaan tehtdvistoon. taitotason selvittiminen onnistuu
kuitenkin.
Naita mahdollisuuksia tulee tarkemmin selvittid".
Edelld kaavaillun systeemin etuna on, etti on oiemassayksi ainoa kielitaidon
skaala,jonka puitteissasaadaankuvattua koko kielitaidon kirjo. Tissd valtetd'an
sellaisetongelmat, joita sisdlryi mm. peruskoulun eri tasokursseilta saatuihin arvosanoihin. Sama arvosana eri
kursseilta ei vastannutkaan
samantasoistakielitaitoa.
Sek2 vaatrvan kielitaidon
diplomikokeen efta kielitaidon peruskokeen perusteei1akokeen suorittaneelle annetaankielitaitotodistus, jos_
sa kuvataanhd.nenyleistasoaan 1a taitotason profiili sa_
man skaalan asteikolla.
TEMPUS
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rir;$,iiii
rnahMyos koululaisille
dollisuus suorittaa
kielitutkinto
Miele stdni pidemm aIIdtahtdykselll on tarkoituksenmukaista myos selvittdd, miten
peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen eri
opptmdaratsuhtautuvat edella kaav arltuun taso ska alaan.
Luultavastiopetusohj elmat
olisi slrltd tulevaisuudessa
kytkea entista selkedmmin
kie litai don tasoalatteluu n (ns .
proficiency approach).
Kielitaidon hankkimisessa
perinteellisidopiskelutapoja
taydentamaan tulevat yhd"
suuremmassamddrin uudenlaiset tavat. Kielt2 opitaan
koulussa kielten tunneilla
mutta myos muiden aroeiden tunneilla. Kieltd opitaan
myos yhd enemm2n koulun
ulkopuolella.
Tulevaisuudessa ei riitl,
ettd koululaisten ja opiskelijoiden taidon testaus perustuu vain oppimdirien pohjalle (ns. achievement approach). Aikuisten lisziksi
myos koululais rlla ja opiskelijoilla tulisi olla mahdoilisuus testauttaa luotettavasti
kielitaitonsa taso riippumatta siitd,miten he ovat taitonI
sa hankkineet.
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