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Jakelussa mainituille

Viite

Asia Kielikoulutuksen kehittämisen ohjausryhmä

Opetus- ja kulttuuriministeriä on asettanut selvityshenkilöksi vararehtori, professori

Riitta Pyykön Turun yliopistosta laatimaan selvityksen nykyisen kielivarannon tilasta ja
tasosta niin, että selvitykseen sisältyy sekä koulutusjärjestelmän tuottaman

kielivarannon että koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuvan kielivarannon

karttumisen arvio. Selvityshenkilön tehtävänä on myös arvioida maahanmuuton

aiheuttamia tarpeita kielikoulutuksessa ja maahanmuuton vaikutuksia kielivarantoon,

työelämän, kansainvälisen yhteistyön sekä kulttuuri- ja sivistystarpeiden kannalta

keskeisiä kielivarantoon ja kielitaitoon vaikuttavia tulevaisuuden tarpeita, laatia katsaus

kansainväliseen kielikoulutuspolitiikkaan sekä laatia suosituksia kielivarannon

monipuolistamisen ja kielitaitotarpeiden edellyttämistä toimenpiteistä koulutuksessa ja
tutkimuksessa sekä arvio toimenpiteiden kustannuksista ja mahdollisista

säädösmuutostarpeista. Suositukset koskevat koko koulutusjärjestelmää.

Selvityshenkilö kuulee kielikoulutuksen, kielten tutkimuksen, työ- ja elinkeinoelämän,

kansainvälisen yhteistyön, kulttuuritoiminnan ja kielivähemmistöjen kannalta keskeisiä

sidosryhmiä. Selvitystyössä otetaan huomioon Osaamisen ja koulutuksen

kärkihankkeeseen kuuluva kieltenopetuksen osuus sekä muut meneillään olevat

kielikoulutuksen kehittämisen kannalta merkittävät hankkeet.

Opetus-ja kulttuuriministeriä asettaa ohjausryhmän selvityshenkilön työn tueksi.

Ohjausryhmä järjestää selvityshenkilön työn tueksi seminaareja ja selvityshenkilön työn
kannalta muita tarpeellisia tapahtumia. Kuulemisilla varmistetaan kulttuurin, elinkeino-

ja työelämän sekä muiden kielikoulutuksen kannalta olennaisten sidosryhmien

näkökulmien välittyminen selvityshenkilön työhön.

Ohjausryhmä toimii samalla vieraan kielen oppimisen varhentamista koskevan

alueellisen kokeilun ohjausryhmänä. Ohjausryhmä valmistelee opetus- ja

kulttuuriministeriölle kärkihankkeen raportoinnissa tarvittavat seuranta- ja arviointitiedot

ja tekee ehdotuksia kieltenopetuksen edistämiseksi ja pedagogiseksi kehittämiseksi
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksen alkuopetuksessa. Se tukee kärkihankkeen
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kielenopetuksen varhentamista koskevan kokeilun valmistelua ja toteuttamista, seuraa

ja an/ioi varhaista ja vapaaehtoista kieltenopetusta koskevan selvityksen tuloksia sekä

tekee ehdotuksia kieltenopetuksen kehittämiseksi sekä kokeilun tulosten

valtakunnalliseksi levittämiseksi kokeilun pohjalta.

Ohjausryhmän jäsenet

Puheenjohtaja

kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus-ja kulttuuriministeriö

Jäsenet toimittaja Heikki Aittokoski, Helsingin Sanomat
tutkijatohtori Mari Bergroth, Jyväskylän yliopisto
professori, johtaja Ulla-Maija Forsberg, Kotimaisten kielten keskus Kotus
rehtori Kari Jukarainen, SUKOL ry
emeritusprofessori Fred Karlsson
koordinaattori Miika Katajamäki, Tampereen kaupunki
toimitusjohtaja Petri Lempinen, Ammatillisen koulutuksen
kehittämisyhdistys AMKE ry
opetusneuvos Armi Mikkola, opetus- ja kulttuuriministeriö
professori, johtaja Tarja Nikula-Jäntti, Soveltavan kielentutkimuksen
keskus SOLKI
toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, Kansalaisopistojen liitto KoL ry
johtaja Kari Nyyssölä, Opetushallitus
johtaja Gun Oker-Blom, Opetushallitus
ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetus-ja kulttuuriministeriö
opetusneuvos Seija Rasku, opetus-ja kulttuuriministeriä
koulutusasioiden päällikkö Mika Tuuliainen, Suomen Yrittäjät ry

Ohjausryhmän sihteereinä toimivat opetusneuvos Minna Polvinen opetus-ja

kulttuuriministeriöstäja opetusneuvos Anu Halvari Opetushallituksesta.

Ohjausryhmän toimikausi on 1.3.2017-31.12.2018.

Opetus-ja kulttuuriministeri ^an^i Grahn-^.a^sonen

Neuvotteleva virkamies
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Jakelu Ohjausryhmän puheenjohtaja ja jäsenet

Tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriön osastot ja erilliset yksiköt
Opetushallitus
Erityisavustaja Heikki Uusitalo
Erityisavustaja Matias Marttinen


