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ENGLANNIN OPETUKSEN UUSJAKO –
MITÄ TUTKINNONUUDISTUS
SAI AIKAAN KIELIKESKUKSESSA?
Hilkka Stotesbury
Joensuun yliopisto

This article reports on the restructuring of the Language Centre English
courses in reaction to fundamental changes in university curricula created
by the Bologna Agreement and the latest study reform. Course contents
had been constantly updated but the structural framework had remained
the same for 25 years. English teaching was ofﬁcially divided into reading
and oral skills courses, although oral and writing skills had partially been
integrated into the reading comprehension courses. Oral courses, however,
had not kept up with new demands but were mostly taught by native English
teachers whose know-how had not been exploited to the full, particularly in
the area of writing, which was largely neglected. The new English modules
integrate the four language skills and, after the introduction to academic
reading, writing, speaking and presenting skills in Module 1, continue
deepening and practising the same skills in Modules 2 and 3. The article also
addresses student and teacher experiences of the system during its ﬁrst year
of implementation.
Keywords: Language centre English teaching, module system, study reform
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1 JOHDANTO
Joensuun yliopiston kielikeskus on ollut pitkään muutosten kourissa. Juuri kun kaikki kielikeskuskurssit oli kuvattu Euroopan
neuvoston kehittelemän yleisen eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoin (CEFR 2001, ks. liite), vuonna 1999 solmittu Bolognan
sopimus aiheutti aikaisempia, vuosien 1980 ja 1990 tutkinnonuudistuksia perustavanlaatuisemman muutosprosessin. Vuoden 2004
tutkinnonuudistus toi mukanaan muun muassa seuraavat uudistukset: European Credit Transfer System eli ECTS-opintopistejärjestelmä otettiin käyttöön, kaksi lukukautta jaettiin neljään opetusperiodiin ja pääosa kieli- ja viestintäopinnoista sisällytettiin
korkeakouluopintojen ensimmäiseen sykliin eli kandidaatintutkintoon.
Kielikeskuskurssien sisältöjä oli toki uudistettu jatkuvasti ja
sosiaalis-konstruktivistinen oppimiskäsitys (ks. van Lier 1996;
Lehtonen 1998; Elsinen 2000) oli ravistellut opetusmetodeja perin pohjin. Varsinainen kurssirakenne oli kuitenkin säilynyt samana neljännesvuosisadan: kurssit rakentuivat erillisistä suullisen ja
kirjallisen, lähinnä tekstinymmärtämistaidon osioista, joskin suullisen taidon ja kirjoittamisen elementtejä oli jossain määrin integroitu tekstinymmärtämiskursseihin. Suullisen taidon kursseissa
sen sijaan oli tyhjäkäyntiä. Niitä opettivat useimmiten syntyperäiset opettajat, joiden kielellinen asiantuntijuus (mainittakoon
vaikka natiivin kielenkäyttäjän kollokaatioiden tuntemus; Sinclair
1991, 2004: 19) ja muu erityinen tietotaito oli usein jäänyt vajaakäyttöön varsinkin kirjoittamisen opetuksen alueella. Lisäksi
Suomen kouluopetuksessa oli edeltävinä vuosina panostettu suullisen kielitaidon harjoitteluun entistä enemmän, esimerkiksi järjestämällä suullisen kielitaidon pilottikokeita ylioppilaskokelaille,
joten opiskelijoiden englannin kielen suullinen taito oli kehittynyt
suuresti viimeisen vuosikymmenen aikana. Kaikki nämä seikat
yhdistyneinä Bolognan prosessin vaatimuksiin tarjosivat hyvän
syyn kielikeskuksen kurssien täysremontille.
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Tämä artikkeli selostaa Joensuun yliopiston kielikeskuksen uutta
englannin moduulijärjestelmää modernien oppimis- ja opettamiskäsitysten valossa. Moduulijärjestelmän toimivuutta kuvataan ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella, toisin sanoen raportoimalla käyttäjien näkemyksiä järjestelmän eduista ja ongelmista.1

2 NÄKÖKULMIA OPPIMISEEN
JA OPETTAMISEEN
Kielikeskuksen englannin kielen opetuksen uudistaminen saa vain
niukalti ohjeistusta yliopistojen uudesta tutkintoasetuksesta (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004, § 6). Sen
mukaan yliopisto-opiskelijalla tulisi olla vähintään yhdessä vieraassa kielessä sellainen kielitaito, ”joka mahdollistaa oman alan
kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen”. Tämän voidaan tulkita pitävän sisällään akateemisen tekstin
ymmärtämistaidon sekä suullisen ja kirjallisen kommunikointitaidon vaatimuksen, kun aikaisempi tutkintoasetus edellytti ainoastaan puhe- ja luetunymmärtämistaitoja. Täten kielitaidon kaikki
osa-alueet (puhuminen, kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen) tulee ottaa huomioon kielikeskusopetusta
suunniteltaessa.
Sosiaalis-konstruktivistinen oppimiskäsitys tarjoaa puolestaan viitekehyksen kielikurssien uudistamiselle. Sen mukaan ”oppiminen on sosiaaliskontekstuaalinen tapahtuma, jossa opiskelija
nähdään aktiivisena oppimisprosessiin osallistuvana toimijana,
jota oppimiseen ajaa henkilökohtainen merkityksen, relevanssin
ja autenttisuuden tavoittelu” (Lehtonen 1998: 6; Elsinen 2000: 23
[käännös]). Siten opiskelija konstruoi itse kielitaitonsa ja kielen
oppimisensa, jolloin opettajan tehtävänä on oppimista edistävien
1
I wish to thank my colleagues Dr Saija Kaskinen, Dr Susanna Kohonen,
Catherine A. Rohlich and Jenni Salmi for feedback discussions concerning Module
1, and my former colleague, Elizabeth Alssen, for her input and cooperation in describing the skills levels in terms of CEFR.
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puitteiden luominen, opiskelun yksityiskohtainen suunnittelu, oppimateriaalin laadinta sekä palautteen antaminen, tuki ja kannustus.
Oppimisen ja opettamisen olemusta on pohdittu runsaasti monissa erilaisissa yhteyksissä. Muun muassa Budd (2005) luettelee
opettamisen tärkeimpinä periaatteina seuraavat:
•
•
•
•

oppimisen teorian soveltaminen käytäntöön
tieto opiskelijoista
omien opetuskäytänteiden arviointi suhteessa parhaisiin opetuskäytänteisiin
monipuoliset opetusmetodit (toolkits) opetuksen tehokkuuden ja
perillemenon varmistamiseksi.

Henkilöjohtamisen asiantuntijana Budd julistaa tehokkaan opetuksen edellytyksenä ’asiakkaan’ tuntemista eli tietoa opiskelijoista,
vaikka hän kieltääkin pitävänsä opiskelijaa asiakkaana. Tähän tietämykseen sisältyy sekä perustavanlaatuinen opiskelijoiden oppimisen ymmärtäminen että tieto opiskelijaa motivoivista tekijöistä.
Kuten eurooppalaisen viitekehyksenkin soveltaminen velvoittaa,
opettajalla tulee olla mahdollisimman paljon tietoa opiskelijoiden lähtötasosta ja -tiedoista. (Budd 2005.) Jos opiskelijat osaavat
jo kaikki kurssilla uusina esitettävät asiat, heidän motivaationsa
luonnollisesti laskee. Opiskelijat ovat aktiivisia organismeja, jotka haluavat löytää merkityksiä (Driscoll 2000: 376). He tarvitsevat
mahdollisuuksia tiedon konstruointiin, mikä on aktiivisen oppimisen edellytys (Meyers & Jones 1993; Ertmer & Newby 1993: 62;
Brainerd 2003; ks. myös Barkley, Cross & Claire 2005; Millis &
Cottell 1998, kooperatiivisesta ja kollaboratiivisesta oppimisesta;
Budd 2002, teknologian käytöstä aktiivisen ja yhteisöllisen oppimisen edistämiseksi).
Opetuksen hyviä käytänteitä löytyy monia. Seuraavia seitsemää periaatetta, jotka perustuvat 50 vuoden tutkimukseen, Chickering ja Gamson (1987) esittävät yliopisto-opiskelijoiden ensimmäisen syklin opetukseen:
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•
•
•
•
•
•
•

opiskelijoiden ja opettajien välisten kontaktien edistäminen
opiskelijoiden keskinäinen vastavuoroisuus ja yhteistyö
aktiiviset oppimistavat ja -tekniikat
nopea palautteenanto
huomio tehokkaaseen ajankäyttöön opiskelussa
hyvien tulosten odottaminen opiskelijoilta
erilaisten kykyjen ja oppimistyylien kunnioittaminen.

Budd (2005) kehotti omien opetuskäytänteiden arviointiin ja vertaamiseen hyviin käytänteisiin, ns. benchmarkkaukseen, jota kehotusta noudattaen on helppo todeta, että nämä kaksi vuosikymmentä
sitten esitetyt prinsiipit istuvat myös suomalaisen kielikeskusopetuksen arkeen ja pitävät siten paikkansa vieläkin. Vertaan seuraavassa Chickeringin ja Gamsonin (1987) hyvän opetuksen käytänteitä Joensuun yliopiston kielikeskuksen opetuksen periaatteisiin.
Opiskelijoiden ja opettajien väliset kontaktit ovat tyypillisesti läheiset kielikeskusopetuksessa. Tästä todisteena ovat lukuisat
ulkomaille vaihtoon hakevat opiskelijat, jotka pyytävät suosituksia hakemukseensa nimenomaan kielikeskuksen opettajilta, koska
pääaineen opettajat eivät tunne heitä vielä opintojen alkuvuosina.
Opiskelijoiden yhteistyö korostuu kielikeskuskursseilla, joilla
pari- ja pienryhmätyöskentely ovat pääasiallisia, osin suurten ryhmäkokojen sanelemia työtapoja. Aktiiviset oppimistavat ja -tekniikat liittyvät myös kielikeskusopetuksen rutiineihin. Toiminnallinen opiskelu (learning by doing) erilaisine roolinottoineen,
simulaatioineen ja opiskelijan opiskelualaan tai tulevaan ammattiin mahdollisimman autenttisesti liittyvine harjoituksineen pyrkii
tekemään kielikeskusopiskelusta mahdollisimman relevanttia ja
eriyttämään sen eri koulutusalojen tarpeita vastaavaksi.
Nopea palautteenanto toimii kannustimena ja motivaation lisääjänä. Lyhyehköt kurssit vaativat myös pikaista palautetta, jotta oppiminen edistyisi mahdollisimman tehokkaasti ja edellisen
tehtävän palautteen neuvot saataisiin välittömään käyttöön seuraavan tehtävän suorittamisessa. Kielikeskusopetuksessa kiinnitetään
myös huomiota tehokkaaseen ajankäyttöön erityisesti lukemisen
opetuksessa. Mitä suurempia tekstikokonaisuuksia silmä pystyy
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käsittelemään kerralla, sitä nopeampaa tekstin lukeminen ja ymmärtäminen on. Lisäksi opiskelijoita tulee valistaa siitä, kuinka
selvästi oppimiseen käytetty aika ja energia vaikuttavat sen tehokkuuteen.
Kielikeskusopetuksessa yleinen, jatkuva arviointi toimii
eräänlaisena ”itseään toteuttavana profetiana”. Ahkeralla työllä
ja jatkuvalla ponnistelulla tehtävien suorittamisessa päästään hyviin tuloksiin. Näin lähtötasoltaan heikommallakin opiskelijalla
on paremmat mahdollisuudet kehittyä omista lähtökohdistaan ja
suorittaa kurssit hyväksytysti kuin valmistautumalla yhden yrittämisen näyttökokeeseen – ehkä liian lyhyessä ajassa ja heppoisesti. Chickeringin & Gamsonin (1987) viimeisenä mainitsema
hyvä käytänne korostaa erilaisten kykyjen ja oppimistyylien kunnioittamista. Kielikeskus tarjoaakin yhä enemmän erilaisia vaihtoehtoja kielitaitovaatimusten suorittamiseen tai jo saavutettujen
taitojen toteamiseen kurssimuotoisesta kontaktiopetuksesta verkko-opetukseen perustuviin etäkursseihin, monimuoto-opetuksesta
itseopiskeluprojekteihin, portfoliotyöskentelystä näyttökokeisiin.
Opiskelijoiden oikeudet ovat kielikeskusopiskelussa moninaiset,
ja opiskelijapalaute on ensiarvoisen tärkeää vielä parempien käytänteiden kehittämiseksi.

3 ENGLANNIN KIELIKURSSIEN UUSI
MODUULIJÄRJESTELMÄ
Tell me,
and I will forget.
Show me,
and I may remember.
Involve me,
and I will understand.
(Konfutse n. 450 eKr)

Vaikka kielikeskuksen englannin opetuksessa kaikki näytti päällisin puolin hyvältä Chickeringin & Gamsonin (1987) hyvien
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käytänteiden viitekehyksessä, uudistuksiin ryhdyttiin tositarkoituksella kohti Konfutsen kauan sitten viitoittamaa tietä, jonka mukaan osallistuminen suunnitteluun, opetukseen ja oppimiseen on
ymmärtämisen tae.
Aikaisemmin englannin kielikeskusopetus oli koostunut tieteellisen tekstin ymmärtämiskurssista ja suullisen taidon kurssista.
Edellisellä oli opetettu erilaisia lukutekniikoita, käsitelty vihjesanoja, afﬁkseja ja tieteellisen tekstin rakenteita sekä kyseisen tieteenalan tekstejä ja kirjoitettu tiivistelmä ja joku muu kirjallinen
tehtävä. Jälkimmäisellä, samana tai seuraavina lukuvuosina käytävällä suullisen taidon kurssilla oli pidetty suullinen esitys ja suoritettu erilaisia keskusteluharjoituksia. Nämä kaksi kielitaidon osaaluetta eivät juuri kohdanneet kurssilla, varsinkin kun opettajakin
oli useimmiten eri henkilö. Vuoden 2005 tutkinnonuudistuksen
vanavedessä tarkoituksena oli työstää koko englannin opetus spiraalimaisiin moduuleihin, joissa kahden tai kolmen, joillakin aloilla neljän ja viidenkin lyhyehkön kurssin puitteissa harjoiteltaisiin
jatkuvasti kielen kaikkia osa-alueita ’yliopistoikäisen’ oppimisen
periaatteen mukaisesti. Näin englannin kielikurssit sijoitettaisiin
yhtä tai kahta periodia pitemmälle aikavälille, jolloin saataisiin
myös se lisäetu, että ne soveltuisivat aikataulultaan paremmin sekä
opetusperiodeihin että muihin opiskeltaviin aineisiin. Tarkastelen
seuraavaksi uutta moduulijärjestelmää moduuleittain.
3.1 MODUULI 1
Kuvio 1 osoittaa, kuinka moduuli 1 suhtautuu myöhempiin moduuleihin 2 ja 3 (valitettavasti spiraalisuus ei käy ilmi kuviosta).
Tämä on yleisin kurssirakenne Joensuun yliopiston kielikeskuksen opetusaloilla. Moduuli 4 sisältyy ainoastaan oikeustieteen
ja kauppatieteen koulutusohjelmiin; viimeksi mainittuun kuuluu
myös moduuli 5.
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Moduuli 1
Moduuli 2

Moduuli 3
(Mod. 4)
(Mod. 5)

KUVIO 1. Englannin kielikurssien uusi moduulijärjestelmä.

Taulukko 1 esittelee moduulin 1, jonka nimi on ”Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin”. Kurssin tarkoituksena on akateemisten
genrejen ymmärtämisen lisäksi luoda tieteellinen tieto- ja taitoperusta sekä kirjalliseen että suulliseen kommunikaatioon, joita
sitten konkretisoidaan, harjoitellaan ja syvennetään myöhempien
moduulien kurssisisällöissä. Jokainen moduuli toimii laajenevan
spiraalin tavoin harjoittaen kielitaidon kaikkia osa-alueita saman
kurssin aikana, mutta syventäen tietoja ja taitoja sitä enemmän
mitä pitemmälle moduuleissa päästään.
TAULUKKO 1. Englannin kielikurssien uusi moduulijärjestelmä –
Moduuli 1.
Moduuli 1: Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin (englanti)
1 op/0,5 ov = 12 h kontaktiopetusta (sekaryhmät kaikkien tiedekuntien
opiskelijoille)
15 h itsenäistä työskentelyä (omaan tieteenalaan liittyen)
Kurssi perehdyttää akateemisiin kielenkäyttötilanteisiin (esim. erilaiset
lukutekniikat, akateeminen kirjoittaminen kandidaattitasolla, esitys- ja
keskustelutaidot). Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Kielikeskuskurssien lähtötaso oli aiemmin määritetty yleisen eurooppalaisen viitekehyksen mukaan seuraavasti: taitotaso B2 puhumisessa, kuullunymmärtämisessä ja kirjoittamisessa ja C1 lukemisessa (CEFR 2001; ks. liitteenä olevat englannin kurssien
kielitaitokuvaukset). Tämä lähtötasomääritys tarkoittaa sitä, että
jos opiskelijan lähtötaso ei ole riittävä näillä kielitaidon osa-alueilla, itseopiskeluosuus kasvaa tuntimäärältään. Tämä kerrotaan
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opiskelijoille kunkin kurssin ensimmäisellä kokoontumiskerralla,
jolloin kielitaidon eri osa-alueiden kuvaukset käydään yhdessä läpi.
Opiskelijoita kehotetaan arvioimaan oma kielitaitonsa Dialangin
tai eurooppalaisen viitekehyksen kuvaimien avulla. Itsearviointia
ei myöskään tule unohtaa tai ylenkatsoa, sillä kokemukseni perusteella suurin osa yliopisto-opiskelijoista pystyy varsin realistisesti
arvioimaan omaa kielitaitoaan.
Moduuli 1:ssä luodataan kaikkia tieteellisen kommunikoinnin
perustaitoja ja osa-alueita eli tieteellisen tekstin retorista rakennetta, angloamerikkalaista argumentointia (esim. thesis statement),
formaalin ja informaalin kirjoittamisen eroja, lukustrategioita,
vihjesanoja, afﬁkseja, suullisen viestinnän ja esityksen periaatteita, kulttuurienvälistä viestintää, keskustelun puheenjohtajana
toimimista sekä kuuntelu- ja keskustelustrategioita. Itsenäisesti
suoritettavat tehtävät käsittävät muodollisen sähköpostiviestin lähettämisen kurssin opettajalle, omaan tieteenalaan liittyvän alustuksen valmistelun ja pitämisen sekä siihen liittyvän keskustelun
johtamisen. Moduuli 1 on suunniteltu opettajaystävälliseksi, jottei opettajalla olisi suurta korjaamis- ja palautteenantourakkaa,
jolloin kurssin osanottajien lukumäärää voidaan tarpeen mukaan
kasvattaa luokkatilojen niin salliessa. Tunnilla harjoittelu sujuu
yhteistoiminnallisesti pienryhmissä tai parityönä sosiaalis-konstruktivismin hengessä ja think-pair-share -periaatteella.
3.2 MODUULI 2
Moduulin 2 päätavoitteena on harjoittaa ja syventää ykkösmoduulin esittelemiä taitoja tekstinymmärtämisessä, suullisen esityksen
pitämisessä, keskustelussa ja asiakirjoitta-misessa, kuten taulukosta 2 ilmenee.
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TAULUKKO 2. Englannin kielikurssien uusi moduulijärjestelmä –
Moduuli 2.
Moduuli 2: Akateemista englantia (esim. suomen kielen) opiskelijoille
1–3 op/0,5–2 ov = 12–36 h kontaktiopetusta
15–45 h itsenäistä työskentelyä
Kurssin painopiste on tieteellisen tekstin ymmärtämisessä ja puhumisessa. Kurssiohjelmaan sisältyy mm. alakohtaisten tekstien lukemista ja analyysiä, lyhyen alakohtaisen suullisen esityksen laatiminen (esim. tieteellisen artikkelin esittely) ja kirjoittamistehtävänä kantaaottava tiivistelmä
tai vastine. Arviointi: 5–0.

Vaikka eri moduuleille on määritetty omat painotuksensa, moduulijärjestelmän päätavoitteena on harjoittaa kaikkia kielitaidon
osa-alueita samanaikaisesti. Moduuleja voitaisiinkin kuvata laajenevana spiraalina, joka kierrättää ja ylläpitää samoja kieli- ja
viestintätaitoja kaikkien kurssien ajan, mutta kasvattaa tehtävien
vaativuutta moduuli moduulilta. Näin vahvistetaan peruskielitaitoa vertikaalisesti samalla kun ala- ja ammattikohtainen sanasto
ja terminologia laajenevat horisontaalisesti. Kielikeskuskurssien
varsin rajallisen tuntimäärän vuoksihan vertikaalinen edistyminen
ylemmälle taitotasolle on vain harvoin mahdollista (ks. Takala
1997: 93) ja onnistuessaan vaatii runsaasti ylimääräistä työtä ja
ponnistelua sekä jo valmiiksi vankan lähtötason.
3.3 MODUULI 3
Moduuli 3 keskittyy akateemisen kirjoittamisen harjoitteluun.
Tehtävätyyppeihin kuuluvat: kantaaottava tiivistelmä tai vastine,
lyhyt essee tai tutkimusraportti sekä abstrakti, mahdollisesti myös
hakemus ja ansioluettelo tai niiden sovelluksia opiskeltavan tieteenalan vaatimusten mukaisesti (ks. taulukko 3).
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TAULUKKO 3. Englannin kielikurssien uusi moduulijärjestelmä –
Moduuli 3.
Moduuli 3: Akateemisen englannin kirjoittaminen ja esiintymistaidot
(esim. suomen kielen = 2 op) opiskelijoille
1–3 op/0,5–2 ov = 12–36 h kontaktiopetusta
15–45 h itsenäistä työskentelyä
Kurssin painopiste on kirjoittamisessa (esim. kantaaottava tiivistelmä/
vastine, tutkimusraportti/essee, abstrakti; mahdollisesti myös hakemus ja
ansioluettelo) ja esiintymistaidoissa. Arviointi: 5–0.

Kielikeskusopetuksessa pyritään sekä mahdollisimman relevanttiin taitojen opiskeluun että autenttisuuteen tehtävätyypeissä, opetusmateriaalissa ja itsenäisesti suoritettavien tehtävien sisällöissä. Esimerkiksi matematiikan opiskelijoille esseen kirjoittamista
olennaisempaa on harjoitella tutkimusraportin laadintaa, kun taas
abstrakti pro gradun elimellisenä osana on jokaiselle opiskelijalle tärkeä opiskeltava genre. Suomen kielen opiskelijoille puolestaan kirjoittaminen on tärkeä työväline, joten tulevien äidinkielen
asiantuntijoiden kursseihin yritetään sovittaa kaikki edellä luetellut tehtävätyypit.

4 OPISKELIJOIDEN JA OPETTAJIEN KOKEMUKSIA
MODUULIJÄRJESTELMÄSTÄ
Moduulijärjestelmää on nyt sovellettu puolitoista vuotta Joensuun
yliopiston kielikeskuksessa. Ensimmäinen lukuvuosi nimettiin järjestelmän kokeiluvuodeksi, jonka jälkeen englannin opettajien yksimielinen kanta oli, että uudet moduulit toimivat paremmin kuin
aikaisemmat tekstinymmärtämis- ja suulliset kurssit, eikä kukaan
halunnut luopua moduulijärjestelmästä. Seuraavassa esitän joitakin kommentteja sekä opiskelijoiden että opettajien kokemuksista.
Palaute kohdistuu moduuliin 1, joka sisälsi enemmän uutta kuin
entisten kielikurssien ainesosista yhdistellyt ja muokatut moduulit
2 ja 3.
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4.1 OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA
Opiskelijoiden kokemukset moduuli 1:stä olivat enimmäkseen
positiivisia. Koska omaehtoisen opiskelun määrä lisääntyi selvästi kaikissa opinnoissa tutkinnonuudistuksen myötä, koettiin, että
pieni, yhden opintopisteen kurssikokonaisuus oli helpommin sovitettavissa muihin opintoihin kuin yksi yhtenäinen, laajempi kielikurssi. Vaikka joku saattoi kokea tiedekuntien yhteiset sekaryhmät
negatiivisina, useimmat opiskelijat kiittelivät juuri tätä uudistusta,
sillä näin he kohtasivat – omien sanojensa mukaan – usein ensimmäistä kertaa muiden alojen opiskelijoita. Monitieteinen ryhmä
asetti myös lisävaatimuksen tiedon popularisoinnille: Omaa alaa
koskeva alustus täytyy suunnitella niin selkeäksi, että toisen alan
opiskelija ymmärtää, mistä on kyse. Tätäkin varteenotettavampi
kiitoksen kohde oli se, että moduuli 1 antaa nopean läpileikkauksen tulevasta ja tarjoaa mahdollisuuden perehtyä akateemisen
ja tieteellisen viestinnän eri puoliin ja taitovaatimuksiin aivan
opintojen alussa. Saman totesi ilmeisesti varttuneempi opiskelija:
Kurssi oli varsinkin oppimismetodien opettamisen osalta antoisa
ja olisi hyvä, jos asiat pystyisi opettamaan jo aloittaville opiskelijoille. Kahden tutkintojärjestelmän siirtymäkautena osa opiskelijoista kävi kurssin opintojensa keski- tai loppuvaiheessa, jolloin
he olivat jo omaksuneet monet kurssilla esitellyt tiedot ja taidot
kantapään kautta ja näin ollen saattoivat kokea kurssin ikään kuin
vanhan kertauksena.
4.2 OPETTAJIEN KOKEMUKSIA
Opettajien mielestä uudistuksessa oli positiivisinta kaikkien kielitaidon osa-alueiden jatkuva ja samanaikainen harjoittaminen. Moduuleissa 2 ja 3 voitiin heti ryhtyä soveltamaan ykkösmoduulissa
opittua, koska sen opettama teoria muistui mieleen pikakertauksella. Vaikka moduulin 1 ryhmät olivat suuria, koettiin luento ja
sitä välittömästi seuraava pienryhmäharjoittelu tehokkaaksi menetelmäksi akateemisten lukutekniikoiden, tekstinymmärtämisen,
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kirjoittamisen, puhumisen, suullisen esityksen, aktiivisen kuuntelun, keskustelun ja kulttuurienvälisen viestinnän harjoittelussa.
Uudistus loi yhden tai kahden kielikurssin sijasta kolme kurssia,
joten asioita voidaan nyt harjoitella ja syventää pitemmällä aikavälillä, mitä kielen omaksuminen tunnetusti vaatii. Lisäksi moduulin
3 alkaessa opettaja ja opiskelijat olivat enimmäkseen tuttuja keskenään, mikä edistää ryhmädynamiikkaa ja yleensäkin opiskelun
tuloksellisuutta.
4.3 ONGELMIA
Toki moduuli 1 aiheutti aluksi myös ongelmia ja epätietoisuutta
opiskelijoissa. Koska moduuli 1:n suorittamista vaadittiin ennen
seuraaviin moduuleihin pääsyä, tästä aiheutui ”pullonkauloja”: En
mahtunut moduulin 1 ryhmiin, mistä seuraa, etten voi osallistua
myöskään moduuleihin 2 tai 3. Tämä ratkaistiin antamalla lupa
suorittaa moduulit 1 ja 2 samassa periodissa. Ykkösmoduulien
määrää myös lisättiin alkuperäisestä tämänkaltaisten kommenttien ja valitusten johdosta. Nämä ongelmat nähtiin enemmänkin
siirtymäkauden ongelmina, kun järjestelmää ei vielä tunnettu hyvin (esim. tuutorien keskuudessa) ja kun osa opiskelijoista suoritti
kieliopintoja vanhan, osa taas uuden, suoritustavaltaan säännellymmän, tutkintojärjestelmän mukaisesti. Joku puolestaan koki
moduulin 1 pintaraapaisuna aiheisiin, todeten myös, että ehkä sen
oli tarkoituskin olla vain sitä. Kurssin alussa opiskelijoille kyllä
selitetään, että kyse on johdannosta, siis eräänlaisesta ”pintaraapaisusta”, jonka antamaa rautaisannosta sitten kierrätetään ja hyväksikäytetään myöhemmissä moduuleissa.
Vaikka opettajan näkökulmasta moduuli 1 olisi tarpeellinen
jokaiselle yliopisto-opiskelijalle, saimme myös seuraavanlaatuista palautetta: Moduuli 1 ei motivoi. Tällainen ongelma ratkaistaan kehittelemällä motivaation puutteesta kärsiville opiskelijoille
vaativampia tehtäviä ja enemmän pari/ryhmätyötä. Luonnollisesti
opiskelijoiden lähtökohdat ovat erilaiset, joten kurssilla opetettavat asiat jo hallitseville suositellaan yleensä näyttökoetta, jossa
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moduuli 1 ja 2 suoritetaan samassa kirjallisessa kokeessa. Toisaalta moduuli 1 vie opiskelijan ajasta vain 6 x 90 minuuttia (lukuunottamatta itsenäistä työskentelyä), mutta antaa monin verroin
enemmän valmiuksia ja opastusta akateemiseen opiskeluun kuin
vain joidenkin olemassaolevien tietojen verryttely näyttökokeessa. Siitä syystä jokaisen yliopisto-opiskelijan soisi käyttävän hyväkseen moduulin 1 antamat käytännön ohjeet heti alkuvaiheessa
opintojen edistämiseksi. Monet luku- ja opiskelutekniikkaan liittyvät asiathan ovat sovellettavissa myös äidinkieliseen opiskeluun,
johon liittyvä kielikeskuskurssi saattaa seurata vasta opintojen
myöhemmässä vaiheessa.

5 LOPUKSI
Vaikka kolmen erillisen moduulin kurssikokonaisuus vaikuttaa
pirstaleiselta ja aiheuttaa enemmän hallinnollisia velvoitteita kurssin opettajalle kuin aikaisempi käytäntö, kaikki englannin moduulikurssien opettajat olivat yksimielisiä tämän järjestelmän eduista
entisiin kurssimuotoihin verrattuna sekä opiskelijan että opettajan kannalta. Kielikeskuksen kurssien laajuutta määriteltäessä pyrittiin aidosti arvioimaan niiden opiskelijoilta vaatima työmäärä,
mikä merkitsi kontaktiopetuksen vähenemistä itsenäisen opiskelun
lisääntyessä. Vaikka opettajat kokivat kurssien lyhenemisen epäkohtana, siitä koitui myös hyötyä, sillä lyhyempien kurssien sijoittelu neljään periodiin ja pääaineopintojen lomaan oli aikaisempaa
helpompaa. Chickeringin ja Gamsonin (1987) peräänkuuluttamat
hyvän opetuksen käytänteet vahvistuivat entistä laajempana yhteistoiminnallisuutena ja aktiivisena opiskeluna kursseilla, kun
niiden rajallinen tuntimäärä korosti ennestään ajankäyttöä, nopeaa
palautetta ja aktiivisia oppimistyylejä.
Suurimpana hyötynä Bolognan prosessin liikkeelle sysäämässä uudistuksessa nähtiin akateemisen englannin kielen taidon eri
käyttötapojen integrointi ja ikään kuin itseään voimistava spiraalina pyörivä liike, joka laajentaa ja syventää opittua sekä kielen
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käytön että oman alan substanssin viitekehyksessä. Integrointi on
kielikeskusopetuksessa nykypäivää sekä kielen eri osa-alueiden
ja taitojen että opetuksen sisällön suhteen. Samalla ensimmäisen
syklin opiskelijat omaksuvat kieli- ja viestintätaitoja, joilla he selviytyvät toisesta syklistä ja maisterin tutkinnon jälkeisistä ammatillisista haasteista. Akateemisen jatkumon myötä kielen käytön
spiraali voimistuu taas kolmannessa syklissä ja samat taidot, jotka
moduuli 1 esitteli, realisoituvat tarvittaessa akateemisen kirjoittamisen ja konferenssiesiintymisen kursseilla ja varmistavat lopulta
akateemisen diskurssiyhteisön (ks. Swales 1990: 24–27) täysivaltaisen jäsenyyden.
Lisäarvona tästä uudistustyöstä sekä jo aiemmasta kielikeskuskurssien kuvaamisesta eurooppalaisen viitekehyksen avulla
(ks. liite) oli se, että kaikkien kurssien uudet sisällöt kuvattiin ja
niiden työmäärä mitoitettiin samojen kriteerien mukaisesti. Tällainen aukikirjoittaminen sekä selkiyttää opiskelijoiden yhdenvertaista kohtelua opetuksessa että helpottaa uusien opettajien työhönohjausta. Lisäksi opiskelijat saavat entistä selvemmän käsityksen
siitä, mitä kielikeskuskurssit heille tarjoavat ja minkälaisia tietoja
ja taitoja heiltä odotetaan kurssien optimaaliseksi hyödyntämiseksi.
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LIITE 1.

Kielitaidon tasokuvaukset: Englanti

Kurssin taitotaso B2
Arviointi
Erinomaiset/
kiitettävät
tiedot

5–4

Hyvät tiedot

3

Tyydyttävät/
välttävät
tiedot

2–1

Osa-alue: PUHUMINEN
* puhuu sujuvasti ja täsmällisesti oman alansa akateemisista ja työhön liittyvistä
aiheista (esim. esittää mielipiteitä, seuraa melko monimutkaistakin argumentointia, pystyy ilmaisemaan asioita omin sanoin, pyytämään informaatiota, keskustelemaan muiden puhujien kanssa, esittämään toisten mielipiteistä eriäviä näkökantoja sekä ottaa viestinnässään hyvin huomioon suullisen ja kulttuurien välisen
viestinnän vaatimukset)
* pystyy pitämään akateemisen/työhön liittyvän esitelmän, jonka pohjana on tieteellinen lähdemateriaali (esim. tieteellinen artikkeli/oma tutkimus/oppikirja), ja
johtamaan keskustelua esitelmän aiheesta
* pystyy selittämään ja havainnollistamaan asioita osoittaen siten ilmeistä ymmärtämistä
* pystyy kommunikoimaan spontaanisti, sujuvasti ja täsmällisesti
* ääntäminen on selkeää ja puheen intonaatio luonnollinen
* hallitsee hyvin alansa sanaston ja kielioppirakenteet
* puhuu melko sujuvasti ja täsmällisesti oman alansa akateemisista ja työhön liittyvistä aiheista (esim. esittää mielipiteitä, seuraa normaalia argumentointia, pystyy ilmaisemaan asioita omin sanoin, pyytämään informaatiota, keskustelemaan
muiden puhujien kanssa, esittämään toisten mielipiteistä eriäviä näkökantoja
sekä ottaa viestinnässään melko hyvin huomioon suullisen ja kulttuurien välisen
viestinnän vaatimukset)
* pystyy pitämään melko luontevasti akateemisen/työhön liittyvän esitelmän, jonka pohjana on tieteellinen lähdemateriaali (esim. tieteellinen artikkeli/oma tutkimus/oppikirja) ja johtamaan melko hyvin keskustelua esitelmän aiheesta
* pystyy selittämään ja havainnollistamaan asioita melko hyvin osoittaen siten
melko hyvää ymmärtämistä
* pystyy kommunikoimaan melko spontaanisti, sujuvasti ja täsmällisesti
* ääntäminen ja intonaatio ovat melko selkeitä ja luontevia ja niissä on vain satunnaisia puutteita
* hallitsee melko hyvin alansa sanaston ja tarpeelliset kielioppirakenteet
* keskustelee melko yksinkertaisella tasolla oman alansa akateemisista ja työhön
liittyvistä aiheista (esim. esittää lyhyesti mielipiteitä, seuraa selkeää ja yksinkertaista argumentointia, pystyy ilmaisemaan asioita omin sanoin, pyytämään informaatiota, keskustelemaan muiden puhujien kanssa sekä olemaan samaa tai eri
mieltä; lisäksi osoittaa olevansa jossain määrin tietoinen suullisen ja kulttuurien
välisen viestinnän vaatimuksista)
* pystyy pitämään yksinkertaisen akateemisen/työhön liittyvän esitelmän, jonka
pohjana on helpohko tieteellinen lähdemateriaali (esim. tieteellinen artikkeli/
oma tutkimus/oppikirja) ja keskustelemaan jossain määrin esitelmän aiheesta
* pystyy selittämään ja havainnollistamaan asioita osoittaen siten perustavanlaatuista ymmärtämistä
* pystyy kommunikoimaan melko spontaanisti mutta puheen sujuvuudessa ja täsmällisyydessä on vielä runsaasti kehittämisen varaa
* hallitsee ääntämisen ja intonaation yleisellä tasolla, ääntää perussanaston ja sanaryhmät melko oikein, mutta erityisalan sanaston ääntämisessä on vielä jonkin
verran vaikeuksia ja epätarkkuuksia
* hallitsee riittävän perussanaston ja kielioppirakenteet
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Kurssin taitotaso B2

Arviointi
Erinomaiset/
kiitettävät
tiedot

5–4

Hyvät tiedot

3

Tyydyttävät/
välttävät
tiedot

2–1

Osa-alue: PUHEEN YMMÄRTÄMINEN
* ymmärtää hyvin melko vaikeaa akateemista diskurssia, esim. syntyperäisten ja
lähes syntyperäisten pitämiä luentoja
* ymmärtää normaalitempoista kieltä selkeästi organisoiduissa yleis- tai ammattikielisissä puhetilanteissa (myös tuntemattomia aiheita)
* pystyy helposti tavoittamaan yksityiskohtaista informaatiota erilaisissa viestintätilanteissa, myös audio-visuaalisista lähteistä
* pystyy tunnistamaan puhujien näkökantoja ja asenteita ja tulkitsemaan puheen
sisältöä kriittisesti
* ymmärtää melko hyvin normaalia akateemista diskurssia, esim. syntyperäisten ja
lähes syntyperäisten kielenpuhujien pitämiä luentoja
* ymmärtää melko hyvin normaalitempoista kieltä selkeästi organisoiduissa yleistai ammattikielisissä puhetilanteissa (tuttuja aiheita)
* pystyy tavoittamaan melko yksityiskohtaista informaatiota erilaisissa viestintätilanteissa, myös audio-visuaalisista lähteistä
* pystyy melko hyvin tunnistamaan puhujien selkeitä näkökantoja ja asenteita ja
tulkitsemaan puheen sisältöä melko kriittisesti
* ymmärtää pääkohdat melko yksinkertaisesta akateemisesta diskurssista, esim.
syntyperäisten ja lähes syntyperäisten kielenpuhujien tutuista aiheista pitämät
luennot
* ymmärtää riittävästi normaalitempoista kieltä selkeästi organisoiduissa yleis- tai
ammattikielisissä puhetilanteissa (tuttuja aiheita)
* pystyy tavoittamaan informaation pääkohtia normaaleissa viestintätilanteissa,
esim. selkeästi artikuloidusta normaalitempoisesta puheesta ja audio-visuaalisista lähteistä
* pystyy tunnistamaan puhujien yksinkertaisia näkökantoja ja asenteita ja tulkitsemaan puheen sisältöä yleisellä tasolla
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Kurssin taitotaso C1
Arviointi
Erinomaiset/
kiitettävät
tiedot

5–4

Hyvät tiedot

3

Tyydyttävät/
välttävät
tiedot

2–1

Osa-alue: TEKSTIN YMMÄRTÄMINEN
* ymmärtää helposti pitkiä ja monimutkaisia akateemisia tekstejä (esim. oppikirjat, tutkimusraportit, -artikkelit)
* pystyy sopeuttamaan lukunopeuden ja -strategiat lukemisen tavoitteen ja tehtävien mukaan
*pystyy lukemaan kriittisesti ja tunnistamaan kirjoittajan näkökohdat, puolueellisuuden ja implisiittiset merkitykset
* ymmärtää tekstin jäsentymisen ja signaalisanat
* pystyy yhdistelemään asioita useista teksteistä, ilmaisemaan niitä omin sanoin
sekä tiivistäen
* ymmärtää pitkiä ja melko monimutkaisia akateemisia tekstejä (esim. oppikirjat,
tutkimusraportit, -artikkelit)
* pystyy melko hyvin sopeuttamaan lukunopeuden ja -strategiat lukemisen tavoitteen ja tehtävien mukaan
* pystyy lukemaan melko kriittisesti ja tunnistamaan melko tarkasti kirjoittajan
näkökohdat, puolueellisuuden ja implisiittiset merkitykset
* ymmärtää lähes täysin tekstin jäsentymisen ja signaalisanat
* pystyy melko helposti yhdistelemään asioita useista teksteistä, ilmaisemaan niitä
omin sanoin sekä tiivistäen
* ymmärtää normaalien akateemisten tekstien ydinkohdat (esim. oppikirjat, tutkimusraportit, -artikkelit)
* pystyy käyttämään erilaisia lukustrategioita lukemisen tavoitteen ja tehtävien
mukaan, mutta tarvitsee jonkin verran ohjausta oikean strategian valinnassa
* pystyy lukemaan melko kriittisesti ja jossain määrin tunnistamaan kirjoittajan
näkökohdat, puolueellisuuden ja implisiittiset merkitykset helpohkoista teksteistä
* ymmärtää normaalitekstin jäsentymisen ja tärkeimmät signaalisanat
* pystyy yhdistelemään asioita useista helpohkoista teksteistä, ilmaisemaan niitä
pääosin omin sanoin ja melko hyvin tiivistäen
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Kurssin taitotaso B2
Arviointi
Erinomaiset/
kiitettävät
tiedot

5-4

Hyvät tiedot

3

Tyydyttävät/
välttävät
tiedot

2–1

Osa-alue: KIRJOITTAMINEN
* pystyy kirjoittamaan pitkiä ja yksityiskohtaisia tekstejä erilaisista omaan opiskelu- tai tutkimusalaan liittyvistä aiheista, esim. essee, raportti, useaan lähdetekstiin perustuva tiivistelmä, abstrakti
* pystyy ilmaisemaan faktoja ja mielipiteitä tehokkaasti ja kommentoimaan kriittisesti toisten kirjoittajien näkökohtia ja tekstisisältöjä
* pystyy yhdistelemään informaatiota useista teksteistä, ilmaisemaan sitä omin sanoin sekä tiivistäen
* pystyy tuottamaan sujuvan, yhtenäisen tekstin, jossa on koheesion kannalta tarpeelliset viittaukset, toistot ja vihjesanat
* pystyy käyttämään laajaa sanastoa ja vaikeita lauserakenteita täsmällisesti mutta
ilmaisun ja tyylin luontevuudessa voi olla satunnaisia puutteita
* pystyy kirjoittamaan melko pitkiä ja yksityiskohtaisia tekstejä erilaisista omaan
opiskelu- tai tutkimusalaan liittyvistä aiheista, esim. essee, raportti, useaan lähdetekstiin perustuva tiivistelmä, abstrakti, mutta ilmaisun ja tyylin luontevuudessa voi olla satunnaisia puutteita
* pystyy ilmaisemaan faktoja ja mielipiteitä melko tehokkaasti ja kommentoimaan
melko kriittisesti toisten kirjoittajien näkökohtia ja tekstisisältöjä
* pystyy melko hyvin yhdistelemään informaatiota useista teksteistä, ilmaisemaan
sitä omin sanoin sekä tiivistäen
* pystyy tuottamaan melko sujuvan, yhtenäisen tekstin, jossa on koheesion kannalta tarpeelliset viittaukset, toistot ja vihjesanat
* pystyy käyttämään melko laajaa sanastoa ja peruslauserakenteita melko täsmällisesti mutta ilmaisun ja tyylin luontevuudessa on aika usein puutteita
* pystyy kirjoittamaan melko yksinkertaisia tekstejä omaan opiskelu- tai tutkimusalaan liittyvistä aiheista, esim. raportti, useaan lähdetekstiin perustuva tiivistelmä, yksinkertainen abstrakti
* pystyy ilmaisemaan perustavanlaatuisia faktoja ja mielipiteitä ja reagoimaan jollain tavalla toisten kirjoittajien mielipiteisiin ja tekstisisältöihin
* pystyy yhdistelemään informaatiota useista melko yksinkertaisista teksteistä, ilmaisemaan sitä omin sanoin sekä tiivistäen
* pystyy tuottamaan helpohkon tekstin, jossa on joitakin koheesion kannalta tarpeellisia viittauksia, toistoja ja vihjesanoja
* käyttää perussanastoa ja –lauserakenteita, mutta ilmaisun ja tyylin luontevuudessa on vielä huomattavia puutteita

52

