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YHTEENVETO 

Johdanto 

Euroopan neuvosto kehitti yhteisen eurooppalaisen kieliviitekehyksen (CEFR) 

luodakseen yhtenäisyyttä opetus- ja kulttuurialalla jäsenvaltioiden keskuudessa 

vieraiden kielien oppimiseen nähden sekä edistääkseen avoimuutta ja yhtenevyyttä 

nykykielten oppimisessa ja opettamisessa unionissa. CEFR julkaistiin virallisesti 

vuonna 2001. CEFR muodostaa yleisen kehyksen, jossa määritetään, mitä 

kieltenoppijoiden on opittava voidakseen tosiasiallisesti käyttää vierasta kieltä 

käytännössä. Niinpä kehyksessä luodaan yhteinen perusta kielten oppimiseen liittyville 

opetussuunnitelmille tai suuntaviivoille, tutkinnoille, oppikirjoille, kokeille ja 

oppimäärille unionin jäsenvaltioissa1. CEFR perustuu toimintaan suuntautuvaan 

lähestymistapaan kielten oppimiseen ja käyttämiseen nähden. Siihen sisältyy kuusi 

kielitaitotasoa, joita sovelletaan vieraiden kielten oppimiseen. CEFR:n tavoitteena on 

helpottaa vertailukelpoisuutta eri valtioiden välillä (perustuen kielten oppimista 

koskevaan yhteiseen käsitteelliseen kehykseen) mutta myös kunnioittaa kansallisia 

perinteitä ja järjestelmiä, jotka liittyvät kielitaitoa koskeviin normeihin. 

 

Vuonna 2008 julkaistiin ministerikomitean suositus jäsenvaltioille Euroopan neuvoston 

yhteisen eurooppalaisen kieliviitekehyksen (CEFR) käytöstä ja monikielisyyden 

edistämisestä. Sen tarkoituksena oli kehottaa jäsenvaltioita panemaan CEFR 

täytäntöön niiden opetusjärjestelmissä ja edistämään monikielisyyttä. Suosituksessa 

neuvotaan jäsenvaltioiden hallituksia ottamaan huomioon niiden perustuslaki, 

opetusjärjestelmä sekä kansalliset, alueelliset tai paikalliset olot, kun ne panevat 

täytäntöön CEFR:ää ja edistävät monikielisyyttä. Täytäntöönpanoon liittyen kuvaillaan 

seuraavia toimenpiteitä (alkaen kohdista ”yleiset periaatteet” ja ”erityiset 

toimenpiteet”): 

 

 A) Yleiset periaatteet ja toimenpiteet, joita kieltenopetuksesta kansallisesti, 

alueellisesti ja paikallisesti vastaavat viranomaiset panevat täytäntöön, mukaan 

lukien CEFR:n tehokkaan käytön kannalta suotuisien olojen luominen. Tällaisten 

olojen luomisen myötä olisi kannustettava yhteistyötä sekä oppilaitoksien että 

jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi olisi varmistettava kielitaitotodistuksien 

vastavuoroinen tunnustaminen ja kielten oppimiseen liittyvä ohjeistus, jotta 

ylläpidetään ja kehitetään monikielisyyttä unionin kansalaisten keskuudessa. Mikä 

vielä tärkeämpää, tällaisten olojen luomisen myötä olisi kannustettava opettajia, 

opettajankoulutusohjelmia, opiskelijoita, koulutusadministraattoreita, kurssien 

suunnittelijoita, oppikirjojen laatijoita, opetussuunnitelman kehittäjiä ja 

tutkintoelimiä panemaan täytäntöön CEFR:ää ja sen korostetusti oppijaan 

keskittyvää, toimintaan suuntautuvaa ja taitoihin perustuvaa lähestymistapaa 

vieraiden kielten oppimiseen ja opettamiseen nähden.  

 

 B) Erityiset toimenpiteet, joiden tavoitteena on laatia 

toimintasuunnitelmia, kehittää opetussuunnitelmia ja oppikirjoja, 

kouluttaa opettajia ja toteuttaa arviointitoimia: kansallisia, alueellisia ja 

paikallisia opetusviranomaisia, jotka päättävät noudattaa CEFR:ää, kannustetaan 

varmistamaan kehyksen asianmukainen ja yhtenevä käyttö ottamalla vastuu 

kielten opetukseen osallistuvien asianomaisten sidosryhmien välisen yhteistyön 

helpottamisesta ja koordinoimisesta. Tämä tarkoittaa myös kaikkien kielipolitiikan 

alan päättäjien ja koulutusadministraattoreiden kannustamista varmistamaan 

                                                 
1  Euroopan neuvosto, Yhteinen eurooppalainen kieliviitekehys: oppiminen, opettaminen, arvioiminen (Common 

European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment), 2001: 
http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf. 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf
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kielten opiskelun tavoitteiden yhtenevyys ja lisäämään tietoisuutta kielen käytöstä 

ja kielellisistä taidoista opetusalalla. Kieltenopettajien koulutuslaitoksia olisi 

kannustettava hyödyntämään CEFR:ää tehokkaasti koulutusohjelmien yhteydessä. 

Lisäksi oppikirjojen laatijoita olisi kannustettava ottamaan CEFR:ään liittyvät 

näkökulmat huomioon heidän laatiessaan kielten oppikirjoja. Sama koskee 

kielikokeiden, kokeiden ja arviointien laatijoita. 

 

CEFR:n kehittämistä ja julkaisemista seuranneina vuosina on arvosteltu kehyksen 

tavoitteita, sen käytettävyyttä, kielellisten taitojen kuvailua ja luokittelua, 

kielitaitotasojen määrää ja CEFR:n soveltamista kielikokeisiin. Lähes kaikki CEFR:ään 

liittyvät näkökulmat ovat altistuneet vakavalle arvostelulle, joskin sitä kirjallisesti 

arvostelleiden kielialan ammattilaisten määrä on suhteellisen vähäinen, kun otetaan 

huomioon kehyksen laaja ulottuvuus. 

 

Kielten alalla on toteutettu joitakin Euroopan unionin aloitteita, kuten elinikäisen 

oppimisen ohjelmaan sisältyvät hankkeet, CEFR:n sisällyttäminen 

Europass-formaattiin ja eurooppalaisen kielitaitotutkimuksen kehittäminen. Euroopan 

neuvosto on julkaissut ohjeistusta CEFR:n hyödyntämisestä käytännössä:  

 

 Euroopan neuvosto julkaisi vuonna 2009 opaskirjan aiheesta ”Relating Language 

Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: 

Learning, Teaching, Assessment (CEFR)”. Opaskirjan tavoitteena on auttaa 

kokeiden järjestäjiä luomaan yhteyden kokeiden ja CEFR:n välillä kehittämällä 

menettelyjä tämän yhteyden varmistamiseksi. 

 Ensimmäisessä eurooppalaisessa kielitaitotutkimuksessa otettiin huomioon 

CEFR-tasot, joilla määritetään opiskelijoiden kielitaito neljässätoista Euroopan 

valtiossa. Kielitaitotasojen analysoimisen lisäksi tutkimuksessa pääteltiin, että 

neljässätoista kuudestatoista analysoidusta opetusjärjestelmästä 

keskusviranomaiset ovat suositelleet CEFR:n käyttöä kieltenopiskelua koskevien 

politiikkojen kehyksessä tai tehneet siitä pakollista. 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan, missä määrin yhteistä eurooppalaista kieliviitekehystä 

pannaan täytäntöön Euroopan valtioissa. Tutkimuksessa 

 

 analysoidaan vieraiden kielien osaamista keskiasteen koulutuksen lopussa 

annettavista todistuksista/sertifikaateista ilmenevien oppimistuloksien perusteella 

 tarkastellaan CEFR:n käyttöä yksityisopetuksessa 

 arvioidaan kielisertifikaattien sosiaalista tehtävää. 

 

Painopiste on ensimmäisellä tavoitteella. 

 

Analyysissä keskityttiin tarkastelemaan kuutta valtiota (Ruotsi, Ranska, Alankomaat, 

Unkari, Itävalta ja Yhdistynyt kuningaskunta - Skotlanti). Kieliperheisiin liittyvien 

valintaperusteiden yhteydessä otettiin huomioon maantieteellinen ulottuvuus ja muita 

valtioiden ominaispiirteitä. Lisäksi analyysissä keskityttiin tarkastelemaan yhtä 

tutkintotyyppiä. Kussakin valtiossa valittu tutkintotyyppi on soveltamisalaltaan ja 

tehtävältään vertailukelpoinen, ja tutkinnot ovat samantasoisia eurooppalaisessa 

tutkintojen viitekehyksessä (taso 4: tutkinnot, jotka antavat oikeuden 

korkeakouluopintoihin). Seuraavat tutkinnot on otettu huomioon: Itävalta: Academic 

secondary education (akateeminen toisen asteen koulutus, saksaksi Allgemeinbildende 

höhere Schule), Ruotsi: Higher education preparatory programmes 

(korkeakouluopintoihin valmistavat ohjelmat, ruotsiksi Högskoleförberedande 

program), Alankomaat: Pre-university education (korkeakouluopintoja edeltävä 

opetus, hollanniksi Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs), Yhdistynyt 

kuningaskunta (Skotlanti): Higher and Advanced Higher qualifications (korkeamman 

tason ja edistyneemmän korkeamman tason tutkinnot), Ranska: Baccalaureate 
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(ylioppilastutkinto, ranskaksi Baccalauréat), Unkari: General secondary school and 

vocational secondary school (yleinen keskiasteen koulu ja ammatillinen keskiasteen 

koulu, unkariksi gimnázium ja szakközépiskola). 

Tärkeimmät päätelmät 

Yleisestä täytäntöönpanosta todettakoon, että ensimmäisen vieraan nykykielen 

oppiminen on pakollista keskiasteen opintoja suorittaville oppilaille kielenoppimista 

koskevan politiikan mukaisesti, jota noudatetaan viidessä kuudesta valitusta valtiosta. 

Toimintapolitiikassa, joka liittyy toisen ja kolmannen vieraan nykykielen opiskeluun, 

on havaittu merkittäviä eroja. Joissakin valtioissa (Ruotsi, Alankomaat, Ranska ja 

Unkari) oppilaat pakotetaan opiskelemaan useampaa kuin yhtä kieltä, kun taas 

toisissa valtioissa se on vapaaehtoista (Yhdistynyt kuningaskunta - Skotlanti ja 

Itävalta). Oppilaiden kannustaminen pyrkimään parempiin tuloksiin ja kielitaitotasoon 

vieraiden nykykielien kohdalla on tulenarka puheenaihe valituissa valtioissa.  

 

Kaikkien valittujen valtioiden vieraiden nykykielien opiskeluohjelmat ja -politiikat 

perustuvat CEFR:ään. Useimmissa valtioissa CEFR:ää on pantu täytäntöön eriasteisesti 

niiden kansallisten ja/tai erityisten vieraita nykykieliä koskevien opintosuunnitelmien 

kehyksessä. Ainoastaan Itävallassa ja Ranskassa CEFR on vakiinnutettu 

lainsäädännössä. Vaikuttaa siltä, että tutkimuksiin perustuvan empiirisen 

todistusaineiston – joka osoittaisi, että CEFR:n ja oppimistuloksien, 

opetussuunnitelmien tavoitteiden, kokeiden ja/tai muiden opetusjärjestelmään 

vaikuttavien (politiikka-)asiakirjojen välillä on yhteys – puute muodostaa keskeisen 

esteen CEFR:n täytäntöönpanolle. Lisäksi CEFR:n täytäntöönpano kouluympäristössä 

edellyttää erilaisia taitoja vieraiden nykykielien opettajilta. Tästä syystä monissa 

valtioissa (Ranska, Alankomaat ja Ruotsi) tunnetaan huolta siitä, miten vieraiden 

nykykielien opettajat hyödyntävät CEFR:ää. 

 

CEFR:n täytäntöönpanoon (kokeet, oppikirjat ja opettajien koulutus) liittyvistä 

erityisistä toimista on tehty seuraavia keskeisiä havaintoja: 

 

Kokeen suorittaminen ensimmäisessä vieraassa nykykielessä on pakollista neljässä 

kuudesta valitusta valtiosta (Itävalta, Ruotsi, Alankomaat ja Ranska). Itäval lassa, 

Alankomaissa ja Ranskassa oppilaiden on suoritettava mainittu koe, jotta he saavat 

tutkintotodistuksen, joka antaa oikeuden korkeakouluopintoihin. Kokeen suorittamista 

toisessa vieraassa nykykielessä ei vaadita yhdessäkään kuudesta valitusta valtiosta. 

Alankomaissa ja Ranskassa toisen vieraan nykykielen opiskelu on pakollista, joskin 

kyse voi olla vieraasta nykykielestä, klassisesta kielestä tai alueellisesta kielestä. 

CEFR:n täytäntöönpanosta loppukokeiden yhteydessä on havaittu seuraavaa: 

  

 loppukokeet perustuvat CEFR:ään (Itävalta, Unkari, Ruotsi ja Alankomaat) 

 vieraiden nykykielien loppukokeet eivät tällä hetkellä perustu CEFR:ään (Ranska) 

 CEFR:n ja vieraiden nykykielien loppukokeiden välillä ei ole yhteyttä (Yhdistynyt 

kuningaskunta - Skotlanti). 

 

Oppimistulokset, jotka antavat osoituksen CEFR-tasosta tarkastelua varten, on 

vahvistettu viidessä (Itävalta, Ruotsi, Alankomaat, Unkari ja Ranska) kuudesta 

valitusta valtiosta. Vain kahdessa (Itävalta ja Alankomaat) valituista valtioista on 

määritetty eri CEFR-tasot ainakin neljällä kielitaidon osa-alueella (lukeminen, 

kirjoittaminen, kuullun ymmärtäminen, puhuminen). Liittyen kehotukseen, jonka 

Euroopan neuvoston ministerikomitea esitti CEFR:n käytöstä päättäville kansallisille, 

alueellisille ja paikallisille opetusviranomaisille, voidaan todeta, että valittujen 

valtioiden enemmistö pani CEFR:ää täytäntöön kokeiden yhteydessä ja selvensi tätä 

yhteyttä esittäen avoimesti vieraiden nykykielien oppimistulokset CEFR-tasoina. 
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Valittuja tutkintoja varten tarkoitettujen oppikirjojen kustantajiin nähden on 

havaittavissa eroavuuksia niiden valtioiden välillä, joissa oppikirjojen ja niiden sisällön 

kehittämistä säännellään virallisen sääntelyn avulla (Itävalta ja Unkari), ja sellaisten 

valtioiden välillä, joissa ei säännellä virallisesti oppikirjojen kehittämistä ja sisältöä 

(Ruotsi, Alankomaat, Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta - Skotlanti). Valitut valtiot 

voidaan jakaa kahteen ryhmään riippuen CEFR:n täytäntöönpanosta oppikirjoissa: 

valtiot, joissa kustantajat käyttivät CEFR:ää epäsuorasti (Itävalta, Unkari ja Ruotsi) 

kansallisissa opetussuunnitelmissa vahvistettujen velvoitteiden välityksellä, ja valtiot, 

joissa kustantajat voivat joko itse päättää, käyttävätkö ne CEFR:ää vaiko eivät, tai 

joissa sitä ei käytetä lainkaan (Alankomaat, Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta - 

Skotlanti). Viitaten Euroopan neuvoston ministerikomitean kehotukseen voidaan 

päätellä, että jotkin hallitukset pakottavat vieraiden nykykielien oppikirjojen 

kustantajat käyttämään CEFR:ää, ja jotkin hallitukset kannustavat kustantajia 

käyttämään CEFR:ää kansallisissa ja/tai erityisissä opetussuunnitelmissa. 

 

Kaikissa valituissa valtioissa lukuun ottamatta Yhdistynyttä kuningaskuntaa – 

Skotlantia, CEFR on sisällytetty opettajien jatkokoulutusohjelmiin. Opettajien 

peruskoulutukseen liittyvään tilanteeseen verrattuna ainoastaan kolmessa valituista 

valtioista (Itävalta, Alankomaat ja Ranska) käytetään CEFR:ää. Näin ollen valittujen 

valtioiden väliset erot, jotka liittyvät CEFR:n käyttöön opettajien koulutuksessa, ovat 

selvimmin havaittavissa peruskoulutuksen kohdalla. Niinpä on mahdollista määrittää 

neljä tilannetta, jotka koskevat CEFR:n täytäntöönpanoa opettajien 

peruskoulutuksessa: 

  

 ensinnäkin vieraiden nykykielien opettajien perusopetusohjelmissa on pakko 

käyttää CEFR:ää  

 toiseksi CEFR on sisällytetty opetussuunnitelmiin  

 kolmanneksi CEFR:n käyttöön liittyen ei anneta ohjausta eikä määritetä 

edellytyksiä ja  

 lopuksi yhteyttä ei luoda.  

 

Koska opettajat voivat vapaasti suunnitella ja hahmotella oppitunteja, esimerkiksi 

valitsemalla käyttämänsä aineiston, kuten oppikirjat, ja didaktiset menetelmät, on 

vaikea päätellä, käyttävätkö opettajat tosiasiassa CEFR:ää oppitunneilla. Joidenkin 

valittujen valtioiden kohdalla oletetaan kuitenkin, että nämä vieraiden nykykielien 

opettajat tuntevat CEFR:n johtuen yhteydestä opetussuunnitelmiin. Viitaten Euroopan 

neuvoston ministerikomitean kehotukseen voidaan päätellä, että hallitus pakottaa 

panemaan CEFR:n täytäntöön opettajien perus- ja jatkokoulutuksessa joissakin 

valituissa valtioissa. 

 

Sekä yksityiset toimijat, jotka tarjoavat vieraiden nykykielien kursseja, että 

kielitaitoa arvioivat elimet (language assessment organisations) käyttävät yleensä 

laajasti CEFR:ää. Kun otetaan huomioon syyt, joiden vuoksi ihmiset haluavat suorittaa 

kielitutkinnon (parantaakseen mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla, täyttääkseen 

työpaikan vaatimukset, päästäkseen korkeakouluun, saavuttaakseen henkilökohtaista 

kehitystä), eli toisin sanoen sosiaalinen tehtävä, CEFR-tason merkintä vaikuttaa 

tuottavan lisäarvoa, koska siten lisätään avoimuutta tarjottuihin kursseihin nähden ja 

tunnustetaan vieraiden nykykielien kielitaitotasot yli rajojen. 

 

Vieraiden kielien kielitaitotasoista voidaan todeta seuraavaa. Eri tietolähteistä on 

muodostettavissa yhtenevä kuva, kun tarkoituksena on arvioida yleisesti vieraiden 

nykykielien kielitaitotasoja valituissa valtioissa. Näin ollen voidaan esittää seuraava 

jaottelu:  

 

 Ryhmä 1: hyvin korkean suoritustason valtiot (Ruotsi ja Alankomaat) 

 Ryhmä 2: korkean suoritustason valtiot (Itävalta) 
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 Ryhmä 3: keskitason valtiot (Unkari ja Ranska) 

 alhaisen suoritustason valtiot (Yhdistynyt kuningaskunta - Skotlanti).  

 

Vaikka eroja on havaittavissa, CEFR:n täytäntöönpanoasteen ja kielitaitotasojen välillä 

on yleensä yhteys. Ei kuitenkaan voida päätellä, että kyse olisi syy-seuraussuhteesta. 

Muut tekijät kuin CEFR:n täytäntöönpanoaste vaikuttavat vieraan nykykielen 

kielitaitoasteisiin, kuten yleinen suhtautuminen kieliin ja se, käytetäänkö kieltä 

laajasti vai ei. Valtioissa, joissa kansallista kieltä käytetään yleisesti ulkomailla 

(englanti, ranska), tarve oppia muita kieliä on yleensä alhaisempi kuin valtioissa, 

joissa kansallista kieltä ei käytetä yhtä laajasti (hollanti, ruotsi). Lopuksi valtiossa 

vallitseva kielellinen ympäristö saattaa selittää valtiossa vallitsevaa erityistä tilannetta 

vieraan nykykielen kielitaitotasoihin nähden. 

Päätelmät 

Keskeisimmät päätelmät on esitetty jäljempänä. 

 

Keskeinen päätelmä 1: Valtioissa pannaan täytäntöön ja käytetään CEFR:ää 

eriasteisesti alkaen CEFR:ään liittyvien oppimistuloksien vakiinnuttamisesta 

lainsäädännössä ja ulottuen siihen, että CEFR:ään ei viitata mitenkään. Yleisesti 

voidaan todeta, että mitä enemmän CEFR:ää pannaan täytäntöön ja käytetään 

poliittisissa asiakirjoissa (lait, kansalliset opetussuunnitelmat), sitä enemmän CEFR:ää 

käytetään kokeissa, oppikirjoissa ja opettajien koulutuksessa. 

 

Keskeinen päätelmä 2: Täytäntöönpanoon liittyviä merkittäviä haasteita ovat 

ensinnäkin empiirisen todistusaineiston puute, jolloin ei ole mahdollista luoda yhteyttä 

oppimistuloksien ja CEFR-tasojen välillä, ja toiseksi vieraiden nykykielien opettajien 

kyky käyttää CEFR:ää oppitunneille aiotun mukaisesti. 

 

Keskeinen päätelmä 3: Yleinen yhteisymmärrys vallitsee CEFR-merkinnästä, joka 

koskee vieraiden nykykielien oppimistuloksia keskiasteen opetuksessa. Julkituodut 

oppimistulokset ovat yleisesti samanlaisia kaikissa kuudessa valtiossa. Ensimmäiseen 

vieraaseen nykykieleen liittyvien oppimistuloksien taso on yleensä B2-tasolla, kun se 

on toisen vieraan nykykielen kohdalla B1-tasolla. 

 

Keskeinen päätelmä 4: Suurimmassa osassa valituista valtioista pannaan täytäntöön 

CEFR:ää kokeissa; ei kuitenkaan ole saatu yleistä empiiristä todistusaineistoa siitä, 

että vieraan nykykielen oppimistuloksien ja CEFR-tasojen välillä olisi yhteys. 

 

Keskeinen päätelmä 5: CEFR:ää käytetään yleensä oppikirjoja laadittaessa. CEFR:n 

käyttö riippuu suurelta osin siitä, pannaanko sitä täytäntöön ja käytetäänkö sitä 

opetussuunnitelmia laadittaessa sekä mainitaanko se (lainsäädäntöön perustuvassa) 

ohjeistuksessa (kansalliset opetussuunnitelmat). 

 

Keskeinen päätelmä 6: Valtioiden välillä on merkittäviä eroja siihen nähden, 

käytetäänkö CEFR:ää opettajien peruskoulutusohjelmissa. Opettajien 

jatkokoulutukseen liittyvä tilanne on paljon parempi: viidessä kuudesta valitusta 

valtiosta tarjotaan koulutusohjelmia, joihin CEFR on sisällytetty. 

 

Keskeinen päätelmä 7: Opettajien tietoisuus CEFR:stä riippuu tavasta, jolla CEFR:ää 

painotetaan opetussuunnitelmassa ja opettajien koulutuksessa mainitussa valtiossa. 

 

Keskeinen päätelmä 8: CEFR:n täytäntöönpanoasteen ja havaittujen 

kielitaitotasojen välillä on yhteys. Vaikuttaa siltä, että täytäntöönpanoaste on 

korkeampi valtioissa, joissa kielitaitotaso on korkeampi. Ensinnäkin on kuitenkin 

epäselvää, onko näiden kahden tekijän välillä syy-seuraussuhdetta, ja toiseksi muut 

(asiayhteydestä riippuvat) tekijät ovat merkittävämmässä asemassa kielitaitotasoja 
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selitettäessä (kuten se, käytetäänkö virallista kieltä laajasti kotivaltion ulkopuolella, ja 

kielellinen ympäristö itsessään). 

 

Keskeinen päätelmä 9: CEFR on yleensä asianmukaisesti sisällytetty yksityisten 

toimijoiden käytäntöihin ja menettelyihin, jotka liittyvät vieraan nykykielen 

sertifikaattien myöntämiseen. CEFR:ää ilmennetään vieraan nykykielen sertifikaateissa 

siten, että niissä ilmoitetaan CEFR-taso, käytetty aineisto mukaan lukien, ja opettajat 

ovat tietoisia CEFR:stä jatkokoulutusohjelmien ansiosta. 

 

Keskeinen päätelmä 10: CEFR takaa avoimuuden opiskelijoille, yksityisille toimijoille 

ja kielitaitoa arvioiville instituuteille sekä mahdollistaa tarjottujen kurssien 

vertailemisen. Halu parantaa mahdollisuuksia työmarkkinoilla on yleisin syy, jonka 

vuoksi yksittäiset henkilöt hankkivat virallisen sertifikaatin. Lisäksi, vaikka CEFR:n 

käyttöä koskevia käsikirjoja ja ohjeistusta pidetään hyödyllisinä, CEFR:n 

monimutkainen rakenne haittaa sen käyttöä yksityisten toimijoiden kannalta. On 

esitetty pyyntöjä yksinkertaistettujen versioiden laatimiseksi CEFR:stä. 

Suositukset  

Euroopan neuvosto kehitti yhteisen eurooppalaisen kieliviitekehyksen edistääkseen 

avoimuutta ja yhtenevyyttä nykykielten oppimisessa ja opettamisessa unionissa. 

CEFR:n tavoitteena on sekä helpottaa vertailukelpoisuutta eri valtioiden välillä 

(perustuen kielten oppimista koskevaan yhteiseen käsitteelliseen kehykseen) että 

pyrkiä kunnioittamaan kansallisia perinteitä ja järjestelmiä, jotka liittyvät kielitaitoa 

koskeviin normeihin. Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioille esitetään seuraavia 

suosituksia, jotka liittyvät edellä mainittuihin keskeisiin päätelmiin, sen 

mahdollistamiseksi, että CEFR voi täyttää tämän suunnitellun tehtävän 

tulevaisuudessa. 

 

Suositus 1 (Euroopan parlamentille): Euroopan parlamentti ja komissio 

ottavat käyttöön CEFR:n ja hyödyntävät sitä välineenä, jolla kannustetaan 

vieraiden kielien oppimista koskevan politiikan kehittämistä jäsenvaltioissa  

CEFR on jo ollut olemassa yli kymmenen vuoden ajan. Sinä aikana on tapahtunut 

merkittäviä asioita. Täytäntöönpano tarvitsisi kuitenkin uutta pontta, erityisesti 

poliittisella tasolla, mikä edellyttää, että Euroopan yhteisössä toteutetaan toimia 

Euroopan neuvoston kehyksen tukemiseksi. Tästä syystä suositellaan 

 Survey Lang -aloitteen kehittämistä edelleen sisällyttämällä siihen enemmän 

valtioita ja enemmän kieliä (ei ainoastaan kaksi yleisimmin opetettua kieltä vaan 

muitakin kieliä, jotta estetään poliittisen huomion keskittyminen ainoastaan 

ensimmäiseen tai toiseen kieleen) 

 niiden kokemuksien jakamista kansallisesti, jotka liittyvät kielten oppimista 

koskevan politiikan uudistamiseen kohti selvemmin toimintaan suuntautuvaa 

lähestymistapaa ja yhtenevyyden luomiseen arvioitaessa oppilaiden osaamistasoja 

ja tuotaessa ne esille; tämä olisi mahdollista toteuttaa noudattamalla 

vertaisoppimismenetelmiä, laatimalla käytäntöjä koskevia yhteenvetoja ja 

käyttämällä yhtenäisiä formaatteja kehityksestä raportoimiseksi  

 sen voimakkaampaa painottamista, että elinikäisen oppimisen ohjelman kaltaisten 

unionin ohjelmien jatkotoimissa on tuettava CEFR:n sekä toimintaan suuntautuvan 

lähestymistavan käyttöä sekä kannustettava Europass-CV:n käyttöä; lisäksi 

eurooppalainen tutkintojen viitekehys, jonka perusta on samanlainen, olisi 

yhdistettävä selvemmin CEFR:ään, jotta lisätään sekä toimintaan suuntautuvan 

lähestymistavan että CEFR-tason merkintöjen avoimuutta ja niitä koskevaa 

tietoisuutta. 
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Suositus 2 (jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille): valtiot tukevat 

järjestelmien ja CEFR:n välisiä yhteyksiä 
Vaikka vieraiden nykykielien oppimistuloksien ja CEFR-tasojen välille on luotu 

yhteyksiä, muut jäsenvaltiot eivät tue niitä. Se ei itsessään ole tarpeellista, mutta 

koska on tarkoitus luottaa muiden tahojen myöntämiin todistuksiin ja akkreditoimiin 

oppimistuloksiin, yhteyksien vahvistamiseksi noudatettujen menettelyjen olisi oltava 

jäsenvaltioiden kannalta ymmärrettäviä ja mahdollisesti hyväksyttäviä. Tästä syystä 

suositellaan 

 

 periaatteiden vahvistamista yhteyden luomiseksi kansallisten opetussuunnitelmien 

kehyksessä tapahtuvan kielten oppimisen ja CEFR:n välillä. Periaatteiden ei 

välttämättä tarvitse kattaa teknisiä näkökulmia, mutta niitä olisi käytettävä kielten 

oppimista koskevan poliittisen/yhteiskunnallisen keskustelun kannustamiseksi. 

Tällaisia periaatteita voisivat olla esimerkiksi kaikkien asianomaisten sidosryhmien 

(poliittiset päättäjät, asiantuntijat, opettajat, koulut, kustantajat) mukaan 

ottaminen, ulkoisen asiantuntijatiedon käyttäminen, yhteisen toimintasuunnitelman 

käyttöön ottaminen CEFR:ään viittaamiseksi ja jotta saavutetaan yhteisymmärrys 

siitä, miten laajalti olisi luotava yhteyksiä CEFR:ään. 

 sellaisten toimien toteuttamista, joilla helpotetaan muiden valtioiden osallistumista 

yhteyksien luomiseen kansallisten opetusjärjestelmien mukaisen kielten oppimisen 

ja CEFR:n välillä. On keskeisen tärkeää tarkastella, miten luottavaisesti muut 

valtiot suhtautuvat luotuihin yhteyksiin. On syytä varmistaa, että mieluiten eri 

valtioita edustavat vertaisryhmät (myös poliittista päätöksentekoa edustavat) 

tarkastelevat luotuja yhteyksiä, jotta lisätään muiden valtioiden luottamusta niitä 

kohtaan. 

 vertaisoppimisen ja -tarkastelun kannustamista eri valtioiden poliittisten päättäjien 

keskuudessa, jotta kannustetaan selvempien yhteyksien luomista kansallisten 

opetusjärjestelmien mukaisen kielten oppimisen ja CEFR:n välillä ja hyödynnetään 

siten CEFR:ää kielten oppimista koskevia politiikkoja uudistavana välineenä. 

 

Suositus 3 (jäsenvaltioille): lisätään CEFR:n tosiasiallista käyttöä kouluissa  

Kuten on käynyt ilmi, CEFR:n käyttöä perustasolla kannustetaan toteuttamalla 

korkeamman tason poliittisia toimia, kuten sisällyttämällä CEFR lainsäädäntöön tai 

käyttämällä sitä kansallisten opetussuunnitelmien määrittämiseksi. On myös 

toteutettava lisätoimia, jotta kannustetaan opettajia ja kustantajia käyttämään 

CEFR:ää. Tästä syystä suositellaan  

 

 edistämään luotettavuutta ja kehyksen parasta mahdollista yhteensopivuutta 

kansalliseen yhteyteen nähden hyödyntämällä kokemuksia ja keskusteluja muiden 

unionin jäsenvaltioiden kanssa, kuulemalla asiantuntijoita ja käyttämällä Euroopan 

neuvoston laatimaa käsikirjaa. Lisäksi CEFR olisi vakiinnutettava kansallisissa 

opetussuunnitelmissa ja erityisesti vieraiden nykykielien opetussuunnitelmissa 

yksiselitteisen käytön ja toimintaan suuntautuvan lähestymistavan 

juurruttamiseksi kielten oppimisen alalla.  

 kannustamaan CEFR-tasojen käyttöä vuosittaisten tavoitteiden asettamiseksi 

edistyksen seuraamista varten; saattaa olla tarpeen antaa ohjeistusta alempien 

tasojen luomista varten, jotta olisi mahdollista lisätä vaiheiden määrää.  

 joko sitä, että oppikirjoja mukautetaan kansallisiin opetussuunnitelmiin, tai sitä, 

että parannetaan opettajien/koulujen kykyä hyödyntää olemassa olevaa aineistoa 

toimintaan suuntautuvan lähestymistavan käyttöön ottamiseksi. Tämä saavutetaan 

esimerkiksi kannustamalla oppimateriaalin laaja-alaisempia vaihtoja. 

 toimintaan suuntautuvan lähestymistavan voimakkaampaa painottamista 

opettajien perus- ja jatkokoulutuksessa. 
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Suositus 4 (Euroopan parlamentille): on toteutettava lisätutkimuksia  

Vaikka tutkimus kattoi laajan alan, monet CEFR:ään liittyvät kysymykset ovat edelleen 

epäselviä. Tämä koskee pääasiassa yhteiskunnallisia/poliittisia kysymyksiä, jotka 

liittyvät kielten oppimiseen. Näin ollen suositellaan seuraavien näkökohtien 

syventävää tarkastelemista: 

 

 Mitä ovat merkitystään lisäävät kielet ja onko CEFR riittävän laaja muiden kuin 

eurooppalaisten kielien kattamiseksi, kuten kiinan kielen? 

 Miten eurooppalainen kielitaitoindikaattori vaikuttaa kielipolitiikkaan unionissa? 

Indikaattori on arvokas väline, jolla voidaan kannustaa poliittisia keskusteluja, 

joskaan sen ei pitäisi johtaa siihen, että kielten oppimista tarkastellaan entistä 

kapea-alaisemmin. 

 Miten CEFR:ää voidaan hyödyntää vähemmistökielien ja alueellisten kielien aseman 

vahvistamiseksi? 

 On syytä tutkia mahdollisuutta perustaa ylikansallinen elin tai neuvoa-antava 

ryhmä, jossa valtiot tarkastelevat yhteyksiä, joita muissa valtioissa on luotu kielten 

oppimista koskevien politiikkojen ja CEFR:n välille. Tällainen ylikansallinen elin 

voisi toimia foorumina, jolla vaihdetaan kokemuksia, seurataan tilanteen 

kehittymistä, laaditaan käytännön suuntaviivoja, edistetään keskinäistä 

luottamusta muissa valtioissa käytössä oleviin vieraiden nykykielien tutkintoihin ja 

CEFR-tasoihin ja lopuksi vahvistetaan poliittinen toimintasuunnitelma ja kehitetään 

sitä. 


