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6.1 Johdanto
vuodenaikanaon eri puolillamaailmaakehiviimeisenparinkymmenen
ja -asteikkojayhtenflkeinoteny kielitaitoakbskeviataitonsokuvauksia ja
minaista mirkiitasoistakielitaiserketisti,
na osoittaamahdollisimman
ja kursseillatavoitellaanja toisaalta
toa erilairiuu oprtorruunnitelmilla
riippumattasiitf,, minkiilainen kiemillainen kieliiaito henkikiillf on
heillfi on tmm. No;h 1993).Kielitaitoasteikkojen
lenoppimistausta
vaihdellasenmukaan'ovatko asteimuotoiluvoi siksijossakinmii[rin
suunnittelijoillej a testienlaatijoille'
kot tarkoitettuensisijaisestikurssien
hankkijoilletai niiden
arvioijille vai kielitaitotodistusrcn
testisuoritusten
muillekfiyttiijille,esimerkiksifyonantajille(mm.Alderson1991).
kielitaidonedistymistiija vaatimustasoa
koulufuksessa
Yleissivistiiviissli
helppoumm. yksinkertaisuuden,
mfliiriteltiiessflon tavallisestiviitattu
klsitja iklkaudelle/kehitystasollesopivuuden
den, autenttisuuden
jokapiiihelppoa,
ymmiirtiiviin
bisiin. Niiin atoinelijoidenon edellytetty
vieraskielishidastempoista
meno
v iiisifl asioitakiisiselevaa,sexeataia
aksenttia'Yleensfloppimateriaali
tii puhetta,jossaei ole mitiiiin t*ryL6
nietenoppijoitavarten' Pitk?illeedistyon tiillciin varta vastentuotettu
joka
ytn*attaii normaaliapuhetta'
neiltii puolestaanon vaadittukykyii
toisin sanoensit6 ei ole muokattu
perustuuuur.nttir"rn kielenkeyitti"'in'
Kietai muokkauson ollut hyvin viihiiistfl'
opetuksen,r#;aisiin
lioppionyleensiiporrastenlsamanpriaatteenmukaisesti.opittavan
olla mainintoja (esim' Takala
sanastonmt[riistii on my6s saattanut
ammatillisestisuuntautukoulufi'lstaseuraavassa
tg'17).Yleissivistiiviili
for SpecificPurposes)kie(LSt: Languages
neessakielenopetuksessa
ja
raadinnankeskeinenliiht.kohta
litaidon tarpe; ovat orleetkurssien
siksiniidenkartoittamistaonpidesytjirkeT::Kurssintavoitteetonpy.
(mm' Rlisiinen1996)'
ritty kytkemiiiintydeliimlintarpeisiin
Kunetenkinyleissivistiiviissfikoulutuksessakielitaidonarvioinnillaei
joihin pohjautua(toisin sanoen
normaalistioie selkeitiivaatimustasoja'
iriterion-referenced),arvostelutarnittaaminenei ole kriteeriviitteista,
prosenttimiiiiriioppilaistasaatiepahfuuyteensejoko niin, efie fietty
jossakinml[rin huotai niin, effAif6ksi oteman
tyntasoisenarvosanan,
oppilason osannutratkaista'
mioon se. kuinka suurenosantehtiivistii
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Niiin saatuaarvosanaa
ei ole helppotulkita kielitaidontasonosoitfimena: on vaikeasanoa,mitii kunkin arvosanan
saanutoppilasosaakielellii
tehdii(mm.Takala1980;Davidson& Lynch 1993).

6.2 Kielitaidon
tasonkehittyminen
Aikai sempia kotimaisi a tutkimuksia j a selv ityksid kie litaido n
kehitt-vmisestri
Kansainviilistiivertailutietoaon hyvin viihiiisesti.Entisenrinnakkaiskoulujii{estelmiin loppuvaiheessa,
I 970-luvunalussa,l4-vuotiaatkeskikoululaisetmenestyiviitkymmenenmaanjoukossakeskitasoisesti
tekstinja puheenymmiirtiimisenkokeissaja keskimaiirei$Aviihiin paremmin puhumisenja ki{oittamisen kokeissa.Lukiolaisetkinsijoitfuivat kymmenestf;maastaneljiinneksitekstin ymmiirtiimisenkokeessa.
Viidestiimaasta,jotka osallistuivatmycismuihinkokeisiin,suomalaiset
abiturientitmenestyivltparhaitenkielioppikokeessa,
toiseksiparhaiten
puheenymmlrtiimisenkokeessaja kolmanneksipuhumisenkokeessa.
Kokonaistulos
oli siis varsinmycinteinen
(Lewis& Massadl9T4: Saari
& Takala 1979).
Peruskoulunkielenoppimistuloksia
on selvitettyerityisestiKasvatustieteidentutkimuslaitoksessa
(nykyiiiin Koulutuksentutkimuslaitos).
Peruskoulunmycitii kiiytiinncillisestikatsoenkoko maassatoteutettiin
laaja peruskouluntilannekartoitus.Siinii todettiinrnm.,ettfl T-vuotisen
(noin 600 oppitunnineli noin 450 "kellotunnin")opetuksen
jiilkeen peruskoululaisetosasivatkeskimiiiirinnoin I m0 englanninsanaa.Hajonta oli suuri:laajankurssinoppilaatosasivatnoin 1
5m sanaa,keskikurssinoppilaatnoin 900 - r m sanaaja yleiskumsilaiset
noin 450 500 sanaaeli noin 30 - 55 prosenttiaopetetusta
sanastosta,
Oppilaatoppivat luonnollisestipaljon muutakinkuin sanastoa,
muttajos suhteutetaan opittu sanamiiiinikiiytettyynopetusaikaan,
voidaantodeta,ettii
kielelliseti hrtj akkaamm
atj a motivoifuneemm
at peruskoululaiset
olivat
oppineetyhdellii tunnilla 3 - 5 sanaaja heikommatvastaavasti1 2 sanaa(Takala198a).
Vuonna1991tehdynuudentutkimuksen(Kiirkkfiinen lggi1)
tulokset
osoittivat'efia peruskoulunpiiiittivien ruotsinkielensanastonja
rakenteidenhallinta on parantunutkuluneidenkymmenenvuoden
aikana.
Erityisenselviistion paranfunutkeskeisensanastonosaaminen.
Kielen
keskeistenrakenteidenhallinnassatapahtunutedistyminen
osoittautui
B-ruo8issasensijaanylliittiiviin viihiiiseksi.Rakenteista
hallittiin vuonna 1991noin 48 prosenttia,
kun vastaava
prosenftiluku
vuonna 1979oli
noin44.
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Selviiii kehitystiion tapahrunutsryds-enrglar]qimdellbe$
tek*tin ja pd,
heen ymms@&-saar.i
-fg g*-saa ri J9 96; _Takala
1997).Vuonna1991peruskoulun9. luokkalaiiaarflFhg*vivin sarnassa
kuullunymmiirtiimisen
kokeessayhtit hyvin kuin ubltuile"tit 20 vuotra
aikaisemmin.Abiturientitedustivattuolloin vain rl. trl
lrosennid koko
ikfrluokasta.Samafulos saatiintutkitraessapunee$a te-fstinymmiirtii.._*"
mist[ 1970-luvunalussa-ja-lapussa:teskimiiihaisit rad<aisuprasefiit
samoissakokeissanousivatkoko ikiiluokassa40 prosentistiOOprosenffiin.
Epiisuoraakuvaanykylukionkieltenopetuksesta
saavertailemallakielten ylioppilaskokeita.vuoteen 1977saakkasai kiiyttliii kuusi runtia
kaksipuoliseen
kiiiinnciskokeeseen,
jonka pituusoli yksi A4-sivu! Tiile
hetkellii taasylioppilaskokelaat
suorittavatseitsemiissiitunnissakokeen,jossatestataan
puheenymmiirtlimistiija tekstinymmiirtiimistiisek[ kieliopin ja sanastontuntemusta.Tiime koeaineistokiisittiiii noin 5
sivuaiiiinitekiisikirjoitusta
ja noin 20 lueffavaasivuatekstiflja teht6vie.
Lisiiksi on kirjoitettavaitse 150- Zffi sanaakiisitt[va "aine',.Muutos
on todellamerkittiiva.
Uudempaakansainviilistiivertailutietoalukion pryiftcitasolta,saadaan
laajakiiytldisestliamerikkalaisesta
ToEFl-kokeesta vuosilta l9g9 - 91
ja 1993- 95 (TOEFL 1995).Tledoteivit tosinpenrstuedustavaan
orokseen.Kokeenkokonaispistemliiirii
voi vaihdella270:stii 677:tiiin.Vuosina 1993- 95 liihes1,5miljoonantestiinosallisrujan
keskiarvaali 5ZZ.
Eurooppalaisista
maistaHollanti oli kiirjessi (vuonna 1991pistemiiiirii
601,vuonna1995taas607pister[) ja Suomioli neljiis/viideJ(5g0;5g7
Niiin Suomioli viihiin Tanskaa,Belgiaaja
ia 2 4a9kokeensuorirtajaa).
Itiivaltaajiiljessiija kefiinndltisesti tasoissaSaksan,Luxembourginja
Ruotsinkanssa,viihiin Norjaaedelllija paljon mm. Ranskaa,Espanjaa,
Kreikkaa,Italiaa,Unkaria,Puolaa,Portugaliaja Venljiiii edellii.Maalta,
joka aincanaUnkarinlisiiksi ei kuulu indoeurooppalaiseen
kieliperheeseen,tulostavoi pitiiii hyviinii. Bachelor-tasoiseen
opiskeluunvaati
vuosikymmenenpuolivlilissfinoin puolet collegeista ja yliopistoista
ToEFl-pistemiiiirtii 500 - s47 japuolet 550 - 597. Masrers-ji tohroriopintoihinvaati noin 22 prosnetiayliopistoisrapistemiiiide600 - 650,
noin 65 prosenttiapistemiiiiriie550 - 597ja noin 10 prosenftiapistemfldriiii500 - 547. Niiin ollen keskimiiflrfrinen
suomalainenTOEFL-kokeensuorittajaon siis helpostiteyffiinytkielifaitovaatimukset.
Kielitaidon kehittyminenja siihen tsrvittava aiks
Seuraavassa
selostankirjallisuuffa,jossaon kiisitelty kielitaidon tason
ja sen saavuttarniseen
tawittavanajan yhteyttli.Jo fiissevaiheessaon
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paikallaanhuomauttaa,ettii mitiiiin vankkaatietoa asiastaei ole olemassameillii eikii muuallakaan.Kun seuraavassa
viitataankielitaidon
tasoihin,kyse on yleisissiikielitutkinnoissakiiytettiivistii tasokuvauksesta,joka on tiimiinkirjan liineenii1.
Er i tasoi sten testi enI kur ssien edeI ly ttrimri opi skeluai ka
Euroopanneuvostonwaystage1990-opetusohjelman
(noin taso2) on
arvioitu edellyttiivuin180- 2m funtia.Threshold1990(noin taso4/4+)
puolestaanvaatii arvioidenrnukaanaloiftelijoilta,jotka saavatasianmukaistaohjausta,noin 375 tuntia.Tiimii koskeevanhempaa
versiota.
Uudempi versio sisiflteemm. sosiokulttuurisettaitokomponentit,kieja laajemmanluetteloneri teemoihinliittyvfiii kielenkfiytt6strategiat
liainesta.NAin ollen 375 tunnin arvio on nykyistii kynnystasoversiota
ajatellenliian alhainen.Uusi VantageLevel -niminentavoitemiiiirittely
(1996)eteneekynnystaidosta
ja lieneetasoa6/6-.
eteenpiiin
RnskankielessflCertificatElementairede FrangaisPratique(CEFp)on
yleistenkielitutkintojenasteikollaarvioitunatasoa414-(eli siis tasoa4
tai viihlin sen alle). Tasollabl6- on puolestaanDiplome de Langue
FranEaise(DL). NAitAjii{estiii Alliance FranEaise.
Muita turkintoja
ovat DELF ja DALF. Alemmallatasollaoleva DELF on moduulipohjainen koe, jossa ensimmiiiseen
moduuliinon arvoitutarvittavan400
tuntia ja koko kokeeseen600 tuntia. Se ei kelpaayliopistotasoisten
opintojenpohjaksi. Koe lienee tasoa sll+. ylemmiin tasonkokeen,
DALR on taasarvioitu vaativanI m0 tuntia.TasolieneeT/8. Tycielamiiii vafien tarkoitetunkokeenCertificatePratiqueCommercialet Economiqueon arvioitu edellytttviin noin 5m runninopiskelunja lisflksi
li ike-eliimlin tuntemusta.
SaksankielessiiZertifikat Deutschals Fremdsprache
-kokeenon arvoitu
edellymiiviin400 - 6m funtia intensiiviopiskelua.Kokeessavaaditaan
saksankielen perusteidenhallintaa(noin tasa4/4-). T*ntrale Mittelstufepnifungpuolestaan
edellyttiia800 - I 000 tunninintensiivioperusta.
Kokeessavaaditaanhyvtiii saksankielenyleiskielenhallintaa(taso6/6-).
Klei.nesDeutschesSprachdiplomsen si.iaanvaatii arvioidenmukaan
noin 1200tuntia--jase'tr5'viiksyrifitnyltopisfossa
opiskelunkielitaidon
niiy'tteeksi(tasonoin 7). PriifungWirfschaftsdeutsch
vaatiiarvioidenmukaau 600 - 800 funliajaliike'eltimiintuntemusta, kun taasGrosses
DeutsshesSprachdiplorn-edellptit*jo-kihes
synryperiiisen
kaltaistakieli-hitoa eikiisentason'saawtfamiselle
OIeilmoitettuaikameerie.
Yhdysvaltalainen.diplomaasiseenfalvel+un
kouluftavalaitosFSI
(ForeignServicetnstitute)arvioi vuonna 7973,ettii eri kielet olisivat
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englantiapuhuvilleerl lailla vaikeitaseuraavasti:
Taso2+ on puoliviilissiiammatinedellyttiimiiiiminimitaitotasoaja toimivaa (kohtalaisenhyviiii) kielitaitoa.TasomiiiiritellAiin(puheenosalta) vapaastisuomennetfuna
seuraavanlaisesti
:
Kykeneetyydyttiimiiin useimmatty6vaatimuksetkayffaenki elt?i,
joka on usein,mutta ei aina,hyviiksyttiivaija tehokasta.Kykeneeyleens6viestimiiiintehokkaasti,muttajiinnittiivissii tilanteissa tai paineessa
viestint[taitoheikkenee.Ymmiirtiifi yleensiinormaaliapuhenamuttakulttuurisidonnaiset
viiftauksetvoivat ruottaa vaikeuksia.syntyperflinenpuhujavoi ajoittainjoutua mukauftamaanpuhettaanymmiirtiimisen varmi stamiseksi.puheess
a
on useintunnistettavissa
epfltarkkuutta,
epiiluontevuuksi
a j a pi i rteitii, jotka eiviit ole varsinaisestivirheitii mutta kuitenkinjollakin tavallaepiiluonrevia.
(Nointaso5/5-.)
Amerikkalaisenkeskitasonaikuisopiskerijan
on Dillerin (1971) mukaanarvoitutarvitsevantasolle2+ pliiisemiseksiseuraavattuntimiilriit
opiskeluakieliryhmittiiin (ryhmiteltyniisuhteellisenvaikeudenmukaan):
Ryhmlil:24 viikkoa,720tuntia
Afrikaans,tanska,hollanti, ranska,saksa,haiti, kreoli, italia,
norja,pormgali,romania,espanja,
swahili,ruotsi
Ryhmii2:38 viikkoa,1 140funria
Bulgaria,dari,farsi,kreikka,hindi,indonesia,
malaiji,urdu
Ryhmii3:44 viikoa, | 320tuntia
Amharic,bengali,burma,tsekki, suomi,heprea,unkari, khmer,
nepali,filipino, puola,veniijii,serbo-kroatia,
thai, tamil, turkki,
vietnami
Ryhmti4: 65 viikkoa, I 950tuntia
Arabia,kiina,japani,korea.
Intensiiviopetusta
antavatkielikoulut suosittelevat
Doylenja Mearan
(1991)mukaanenglantiaiiidinkielenfriinpuhuville seuraavaamiiiiriiii
kielikontakteja,jotta he saavuttaisivat
kohtuullisentaidon ymmiirtiiiija
puhuaopiskeltavaakieltii (nollapisteestd
liihreviit;ilmaisun epiimiiiiriiisyydenvuoksion vaikeatietiiii,mistii taitotasosta
on kyse,muttatodenniikriisestikyseessiion yleistenkielitutkintojentaso4/4-):
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Ranska,italia, espanja,porfugali255tuntia
kielet 285 tuntia
Hollanti, saksa,skandinaaviset
Kreikka330tuntia
Veniijfi330 tuntia
Arabia375- 420tuntia
Japani375- 420 tuntia.
Josenglantiapuhuvallaaikuisellaon a) korkeamotivaatio'b) kohtalainen kielellinen latrjakkuussek?ic) mahdollisuussliinntillisestikAy$AA
kieli
aikaakielen opiskeluuni,d) opiskeltavakieli on joko germaaninen
jotta
tai romaaninenkieli, hiinen arvioidaantarvitsevann. 120 tuntia,
saavuttaisiyllti mainitunkohtuullisentason.
Tunnetut kielenopefuksenasiantuntijatAlexander,Allen, Close and
EnglishGrammaticalstructure(1975)engo'Neill jakoivat teoksessa
lannin kieliopillisen rakenteenkuuteentasoon,joissa kussakinoli 30
jaksoarai oppiyksikkdii.Kukin tasoedustitekijdidenmielestfilaadulliTasotedustivattekisestiselke[tii vaihettakielitaidon hankkimisessa.
ja 120tunnin mijako
jriiden mukaann. 120tunnin tyopanosta.Tiimii
toitus tasoltatoiselle ovat luonnollisestivarsin subjektiivisiaarvioita,
mutta eiviit tiiysin vailla potrjaa.Taustallaoli vankkaja monipuolinen
kokemus.
IBM Franceteki jo 1970-luvunalussakiinnostavaatycitiiomanhenkilcikuntansakielikoulutuksenkehittiimiseksija arvioi siini yhteydessii
oli 9 tasoa,jotka
mycisoppimiseentarvittavaaaikaa.Suunnitelmassa
eteniviittasaviileintasolta0.5 tasolle4.5. Tasotmiiiiriteltiin seuraaville
alueille: kuullun ymmiirtiiminen,tiedon hankkiminen,esittdminen,raportointi, tiedon viilittiiminen&irjoittaminen,sosiaalinenkanssakflymiidenteko.
sekflkontrollointi/aloitte
nen,suunnitteluj a piiiit6ksenteko
Tasolta toiselle siirtymisen arvioitiin edellyttiiviin seuraaviaopiskeluaikoja:

0,0 - 0,5
0,0- 1,0
0,0- 1,5
0,0 - 2,0
0.0 - 2,5
0,0 - 3,0
0,0 - 3,5
0,0- 4.0

|
|
|
|
|
I
|
|

60 - 65 tuntia
130- 135runtia
205- 2lO tuntia
29A- 295nrnda
385- 390tuntia
495 - 500tuntia
625- 630funtia
785- 780tuntia

en kansainviili sestitunnetuntesBrian Northin, Eurocentres-kielikouluj
antamientietojenmukaankyseisenkielikoulun l0-tasoitausekspertin,
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sessajiirjestelmissi on laskennallisesti
suunniteltukiiltettiiviin noin
l0t) tuntia ksllekin-tasolle-4-vjikoo-hte.nsiivjkrll3Silla
j?irKyseisesstr
j estelmiiss[ taso 10 vastanneeyleisten-kib]itt*trtrojen - lisopTft +
(Northinomanarvionmukas,rlija tiille tasollep[flsemisekslonjsiis"lakennallisestivarauduttunoin 1 000 funninopfskeluaikaan.
Northin mukaan on kuitenkin todenniikriistilettii l0-tasaisessd
j[ijestelrnzssiitar.dtaan tosias*assa'noin-?S0
- 300 tuntia,jotta piilistiiisiintasoltatoiselle,
silloinkun kyseessii
ovattasotI - 10.
Markki nointi - instituutin, Kansainviilisen kaupan koulutu skeskuk sen
(FINTRA :n) j a Kansanvalistusseuran
kokemukset ovat samansuuntaisia edellii kuvattujen ulkomaisten arvioiden kanssa.
On kuitenkin syyte muistaa, ettii ilmaitettuihin opiskeluaikoihin on
syyte suhtautuavarsin suurin varauksin. Tietyn tason saavuttaminen
riippuu monista seikoista. Yksi vaikutfava tekijii on potrjana oleva kielitaito. Henkiltillfl voi olla varsin hyvii mutta kovin "passiivinen" kielitaito. Pikaisen alkudiagnoosin perusteellahiinen kielitaitonsa voi saada
liian alhaisen arvion, ja hiin saaffaavarsinkin intensiivisessil opiskelussa saadaaktivoitua kielitaitonsa erittiiin nopeasti. Eri yksilciillfl kielitaito saattaaedetii laadrrllisesti selviisti seuraavalleasteelle eri vaiheessa,
toisilla aikaisemminja toisilla esimerkiksi vasta aivan kurssin lopussa.
Tiissii vaiheessaoppiminen kuitenkin niiyttiiii edistyviin hyvin nopeasti.
Kieltenopetuksen ammaftilaiset ovat pi&iiiin esiniineet, efff, jotkut kielet ovat helpompia kuin toiset. Tiirne on melkc kyseenalainenntikemys,
mikiili sillli tarkoitetaan, ettii jotkut kielet ovat siniinsii vaikeampia tai
helpompia kuin toiset. Josjokin kieli on helppo jossakin suhteessa,se
saattaaolla vaikeajossakin toisessasuhteessa.Sen sijaan ei liene syyt[
epiiilli sitii, ettii jotkut kielet ovat tietyn kielitaustan omaaville vaikeampia/helpompiakuin toiset. Esimerkiksi kieli sukulaisuushelpottaa
uuden kielen oppimista, mistli on ndyttdii mycis omasta ylioppilastutkinnostamme.Englannin kokeen kuullun ja tekstin ymmiirtlimisen kokeessa samoin kuin rakenne- ja sanastokokeessaon ruotsinkielisten
abiturienttien keskimiiiriiinen ratkaisuprosenttinoin 85, kun se suomenkielisillii on noin 75. Kuitenkin ruotsinkieliset abiturientir ovar
apiskelleet englantia kaksi vuotta vShemmiinja kiiyttiineet opiskeluun
viihemmiin oppitunteja. Englanti ja ruotsihan ovat germaanisia sukulaiskieli8.
Brian Northin mukaan (Eurocentres,1995, henkilokohtainen ilmoitus)
saksaapuhuvat sveitsiliiisnuoretoppivat tietylle tasolle englantia puolessasiitii ajasta,joka tarvitaanranskanoppimiseen.
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ltatoiselle
Kielenoppiminentaitotaso
toiselleedistyminenei ole suoraLisiiksi on syytii muistaa,ettii tasolta
vaatii
tasoillaraadulineneteneminen
viivaista. Alemmilra kieritaidon
tatasoilla
taitotasolla.Ylemmill[
vtihemmdnaikaakuin korkeam*Jiu
aikaa
J*ittiiin 2 - 3 kertaaenemmiin
solta toiselle siirryminenuautii
kuin alemmilla.
avaa
eIman tuottama kieli taito : alust
s uomalaisen koul utusiriri est
aruiointia
esrelmiissiiyllet**l:itiikeart
jonka
Mille tasonesuomaraisessa koururusjfi
esityson alustavaarvio'
ei ole mit[iin u*tfuu $etoa.Seuraiva
paikkansapitavyynatulees,luittaa,.*"nkuinsitiiyleistetliiin.Keskeija lukion
esimertiksiperuskoulun
nen ongelmayritettiiessiisufnt",,itua
kielitaidontasoaon se' ettii suoritustasaavutettavaa
kielenopefuksessa
nuolet'
mitli kuvaavatalla olevatkuvion
ja
sonhajontuuuihr.lre suuresti,
oppiakaikenkurssiinkuuluvan
.,i*,,t.xsi
saattanut
on
yksilo
Ioku
vuoksi jopa huomattapliissyt mm. omaehtoisenkieliharrastuksensa
ja ruotselvityksenmukaanenglannin
vastitltii pidemmiille.Alustavan
10
sinkielenylioppilastutkinno,*t,,iroimpaankymmenennekseensijoitnoin puot.t siitii, mihin paras
ratkaista
osanneet
ovat
kokelaat
funeet,
perusteellavoisi alushvasti arprosenttiuo' vi,*yr. Edellli sanotun
ja lukiorri pziiistiiiinkuvion osoittamille
vioida, ettii peruskoulussa
vleistenkielirutkintojentasoille'

Kuviol'Suomalaisenkoulutusj[rjestelmiinfuoftamakielitaito
yleisten kielitutkintojen asteikolla
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6.3 Yhteenveto
Kuten edellii esitetystii kiiy ilmi, ei ole olemassakunnon
fietoa siitii,
miten paljon aikaa tarvitaan eritasoisenkielitaidon
hankkimiseen.Katsaus osoittaa, ettii tarvittava aika on riippuvainen
monista tekijciistii.
Liiheisten sukulaiskieltenoppiminen uoi ouu z 3 kertaa nopeampaa
kuin muiden kielten oppiminen. Kielten .edustamien
kulttuurien litrci-*
syys/etiiisyysvaikuttaa rnycisoppimisen nopeuteen.
Lisiiksi yksil6tasolla vaikuttavat luonnollisesti aikaisempi tokemus
kielenopiskelusta,
mahdollisesti aikaisemmatopinnot (iopa vuosikymmenien
takaiset),
kielellinen lahjakkuus,hyvii muisti sekii mm. kiinnostusja
motivaatio.
On mytis syyta panna merkille oppimistilaisuuksien miiiirii ja
harjoitteluun kiiyteftiivissiioleva aika. Koulussa on haluttaessa
erinomainen tilaisuus saadarnonenkielen hyvii phja ja siellii on
mahdollisuusmycis
kielten sflinncilliseenharjoitteluun. Ailuisidllii voidaan
aikaisempaa
kielitaitoa ylliipitiiii ja kehittiiii ja hankkia mycis uuden
kielen tai uusien
kielten taitoa-Lienee kuitenkin niin, eftii kielenopiskelu
aikuisiiissiijoutuu kilpailemaan monen muun tiirkeiin asian kanssa,ja
siksi aikuisiflssii
ei kiiytiinntissii opittane kovin montaa uutta kieltii, ellei
tarve ole suuri.
Jos tarve on akuutti, voidaanjopa hankkia intensiivistii yksityisoperusta
ulkomailla omalla tai tydnantajan kustannuksella.Esimerkiksi
tiimiin
artikkelin kirjoittajan kokemuksen mukaan oman alan
seuraaminenja
sen kehittiimiseenosallistuminenvie niin paljon aikaa,
eftii uusien kielten oppiminen on toiveista huolimatta jiiiinyt pitkiilti haaveeksi,
ilmeisesti odottarnaaneliikeiiin rauhallisempaaekimiintilannetta.
Varsin laaja yksimielisyys vallitsee siitii, efia msolta toiselle
edistyminen ei ole suoraviivaista.Alemmilla taitotasoilla
selvilsti havaittava
edistyminen voi afia ? - 3 kerraa nopeampaakuin ylemmillfi.
vaikka
tarkkoja arvioita ei voida esittiiii, voisi suunnittelun pohjana
kiiyttiiii
^kieienopiskelua
seuraaviakarkeita arvioita suomenkielistenaikuisten
jii{estettiiessii: taitotasoilla I - 3 tarvittaneen
nollatasolta lrihtien kunkin
lason saavuttamiseen150 - 200 tuntia opiskelua,tasoilla 4 5 taas300 350 tuntia ja tasoilta 6 - 7 jo 500 - 600 tuntia ja tasolla g jopa
ruhansia
tunteja kielen aktiivista kiiyttciii. Tiimd nrkoiuaa sitii,
emAhyvtin kieiitaidon hankkimiseentarvittaneenviihinAiitn2000 2 500 tunnin opiskelupanos' Osa tlstii ajasta voi luonnollisesti
olla itsen?iistiityriskentetyii. Edellii esitettyjen aikamiiiirien ei pitiiisi yilarftia,
koska eri yhteyksissii on awioitu kaikenlaisen asiantunte*uk*rn
aina edellyttaviin tuhansienfuntien tytipanosta.Me suomalaisetolemmekin
erikoisten kieliolosuhteidemmetakia kiiyttiineet aikaa ja energiaa
kielitaidon hankkimiseen:kun lasketaanyhteenkoko nykyviiestcin
ohjanu kielenopiskelu
ja "kotitehtiivien" tekemiseenkiiybny
aika ,ia muu omaehtoinenkiel93

toiselle
taitotasolta
Kielenoppiminen
yhteensiiv[panostaneet
tenopiskelu,ntyttfll ilmeiseltA,e$[ olemme
nintaanmilj ardi tuntia kielitaidonhankkimiseen.
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