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Koulutuksellista tasa-arvoa pahimmillaan heikentävän kielikokeilun ongelmat eivät saa
kaatua korkeakoulujen niskaan

Ylioppilaskunta kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi
perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta - toisen kotimaisen kielen kokeilu, OKM/13/010/2017I.
Yliopiston tulee omalla toiminnallaan edistää Perustuslain pykälän 17 Oikeus omaan kieleen ja
kulttuuriin toteutumista ja varmistaa myöntämiensä tutkintojen kelpoisuus työmarkkinoilla.
Ministeriön esittämä toisen kotimaisen kielen kokeilu haastaa nämä yliopiston vastuutehtävät.
Julkisten
virkojen
kielikelpoisuusvaatimukset
korkeakoulutetuille ovat
merkittävä
uramahdollisuuksiin vaikuttava tekijä. Useiden maisterien työura pitää sisällään työntekoa
kunnissa tai valtiolla. Kunnissa ja valtiolla oli toukokuussa julkaistun maisterien uraseurannan
mukaan töissä yhteensä 38 % vastanneista. Monella alalla kunnat tai valtio olivat suurin työllistäjä.
Erityisesti kasvatustieteissä, lääketieteissä, oikeustieteessä ja yhteiskuntatieteissä oli huomattavan
suuri osa maistereista valmistunut julkiselle sektorille (ks. taulukko 6. Eväitä hyvän työuran
rakentamiseen, Aarresaari-verkoston maisteriuraseuranta 2016). Työnantajasektorin tarkastelun
lisäksi on tärkeää huomata, että kaksikielisissä kunnissa asuu 1,77 miljoonaa kansalaista ja nämä
kunnat sisältävät Turun ja lähes koko pääkaupunkiseudun.
Ylioppilaskunta kuitenkin katsoo, että kokeiluun osallistuville voidaan myöntää vapautus toisen
kansalliskielen opiskelusta Turun yliopistolla, mutta vain hakemuksesta ja opinto- ja/tai
uraneuvonnan jälkeen. Erityisperuste vapautukseen koskisi vain kokeilua. Jatkon osalta asia tulee
käsitellä uudestaan.
Kokeilun ilmeiset haasteet eivät saa jäädä korkeakoulujen hoidettaviksi. Yliopiston tulee varmistaa
mihin resursseihin seuraava kohta esityksessä viittaa: ”Opetus- ja kulttuuriministeriö turvaa riittävät
resurssit toisen kotimaisen kielen opetukseen kokeilun osallistuneille heidän suorittaessaan
korkeakouluopintoja, jotta opiskelijalla on mahdollisuus saavuttaa korkeakoulututkintoon sisältyvä
riittävä kielitaito ja kelpoisuus hakea valtion virkoihin” (s. 12). Kokeiluun osallistujien ongelmia
toisen kansalliskielen virkakelpoisuuden saavuttamisessa tulee hallita toisen asteen opintoohjauksella ja tarvittaessa korkeakoulujen kansallisten kielten opetuksen lisäresurssoinnilla.
Pahimmillaan kokeilu ja sen mahdollinen jatko heikentää koulutuksellista tasa-arvoa
kasvattamalla niin perhetaustan (koulutuksellisten valintojen aikaistuminen) kuin alueen
vaikutusta nuoren koulutusvalintoihin. Näistä syistä ylioppilaskunta näkee kokeilun jatkon tuhoon
tuomituksi, ellei samalla käsitellä julkisten virkojen kielikelpoisuuksia.
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