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ASIA: OKM LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA HALLITUKSEN 
ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI PERUSOPETUSLAIN VÄLIAIKAISESTA 
MUUTTAMISESTA – TOISEN KOTIMAISEN KIELEN KOKEILU 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry (myöhemmin Arene) kiittää lausuntopyynnöstä ja 
toteaa seuraavaa: 

 
Esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi perusopetuslakia. Esityksellä mahdollistettai-
siin alueelliset kokeilut kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen 
opiskelua. Mahdollisuutta osallistua kokeiluun tarjotaan enintään 2200 oppilaalle vuosina 2018-
2023. 
 
Arene kannattaa lähtökohtaisesti kieltenopiskelun ja osaamisen vahvistamista ja monipuolistamis-
ta.  Arene pitää tärkeänä, että alueelliset kokeilut mahdollistetaan tasavertaisesti ja eri kieliryhmit-
täin hakemuksesta koulutuksen järjestäjille, joilla on riittävät edellytykset kokeiluun osallistumises-
ta.  
 
Tärkeää on myös arvioida kokeiluun osallistuvien oppilaiden perusopetuksen jälkeisiä opintopolku-
ja sekä toisen-asteen että korkea-asteen opintoihin. Arene esittää, että kokeilun arviointiin liitetään 
myös samanaikaista seuranta- ja arviointitutkimusta, jotta voidaan arvioida kokeilun tavoitteita ja 
saatua palautetta, mm. kieltenopiskelun monipuolisudesta ja osaamisesta. Keskeistä on, että ko-
keiluun osallistuminen on oppilaalle ja hänen huoltajalleen vapaaehtoista. 
 
Ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014) ja valtioneuvoston asetuksen (352/2003) 
mukaan korkeakouluopiskelijan tulee tutkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavoin osoittaa 
sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaaditaan korkeakoulu-
tutkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja am-
matillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen 
 
Arene huomauttaa, että kokeiluun osallistuvilla oppilailla ja koulutuksen järjestävillä tulee olla käy-
tettävissään tieto molempien kotimaisten kielten osaamisen merkityksestä jatko-opintojen ja vir-
kaan valituksi tulemisen kannalta.  
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Lausunnon keskeinen sisältö: 
 

 

Arene kannattaa lähtökohtaisesti kieltenopiskelun ja osaamisen vahvistamista ja monipuolistamis-
ta.  Arene pitää tärkeänä, että alueelliset kokeilut mahdollistetaan tasavertaisesti ja eri kieliryhmit-
täin hakemuksesta koulutuksen järjestäjille, joilla on riittävät laadulliset edellytykset kokeiluun osal-
listumisesta.  
 
Arene huomauttaa, että kokeiluun osallistuvilla oppilailla ja koulutuksen järjestävillä tulee olla käy-
tettävissään tieto molempien kotimaisten kielten osaamisen merkityksestä jatko-opintojen ja vir-
kaan valituksi tulemisen kannalta. Molempien kotimaisten kielten hallinta on keskeistä suomalai-
sessa yhteiskunnassa. 
 
 


