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Suomen evankelis-luterilainen kirkko on koulutusmyönteinen, kansainvälinen toimija ja se on osa
suurempaa, globaalia yhteisöä. Kirkkohallitus kannattaa tehtyä selvitystä ja puoltaa pääosin sen
johtopäätöksiä.
Uudistus tukisi selvityksen mukaan erityisesti paluumuuttajia, aiemmin opintonsa englanniksi suorittaneita
sekä Suomeen työn perässä muuttaneiden lapsia, joiden oppimiskielenä on ollut englanti.
Haluamme kuitenkin huomioida, että lapsena tai nuorena Suomeen saapunut maahanmuuttaja tai
pakolainen ei välttämättä osaa sen paremmin englantia kuin suomea tai ruotsiakaan. Kotoutumisen
kannalta olisi kuitenkin hyvä tukea tällaisen nuoren suomen- tai ruotsinkielen taitoa, jotta hän voi kasvaa
osalliseksi tässä yhteiskunnassa. Tästä puhutaan myös selvityksessä sivulla 21 ja 36. Mahdollinen
englanninkielinen lukiokoulutus ei kuitenkaan itsessään heikennä näiden nuorten asemaa.
Suurin osa maahanmuuttajataustaisista nuorista hakeutuu ammatilliseen koulutukseen, ei lukioon. Mikäli
haluamme tukea maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutuspolkua moninaisemmaksi ja lukiota sekä
korkeakoulutusta heille vahvemmaksi vaihtoehdoksi, tulee tukea monikulttuurisia ja
maahanmuuttajaperheitä ja pohtia, miten peruskoulussa tuettaisiin näiden nuorten tulevaisuuspohdintoja,
urakehitystä ja kansainvälistymistä laajemminkin.
Mielestämme on myös hyvä pohtia, miten nuoret jakautuvat eri taustoista käsin eri tyyppisiin koulutuksiin
ja koulutuspolkuihin. Ketkä hakeutuvat ja pääsevät erityisluokille peruskoulussa ja ketkä hakeutuvat
erityisluokille lukiossa. Tarjoammeko mahdollisuuksia aidosti kaikille nuorille, vai vahvistammeko jo
valmiiksi vahvoja nuoria, kun ei niin hyvistä lähtökohdista tulevat nuoret usein valitsevat syystä tai toisesta
toisenlaisia koulutusmahdollisuuksia?
On totta, että Suomi ja Eurooppa kansainvälistyy ja työllistyminen meilläkin alkaa olla mahdollista myös
vain englanninkieltä osaavien osalta, erityisesti kaupunkiympäristöissä ja palvelualoilla sekä yksityisellä
puolella. Kuitenkin suuressa osassa suomalaisia työpaikkoja tarvitaan edelleen suomen- ja ruotsinkielen
taitoa - se on useimmiten jopa vaatimus. Yhteiskunnallisen inkluusion osalta on siis edelleen tärkeää tukea
kaikenlaisten ja eri taustoista tulevien nuorten suomen- ja ruotsinkielistä opiskelua lukiossa.
Lisäksi toivomme, ettei toisella asteella opiskelevien opinnoista aiheutuvat korkeat kulut enää nousisi.
Englanninkielinen ylioppilastutkinto tulisi kattaa valtion budjetista, mikäli nykyiset maksut eivät riitä
korvaamaan uudistusta. Jotta lukio-opetus olisi yhdenvertaista, ei mielestämme voi myöskään pyytää
korkeampaa tutkintomaksua englanninkielistä tutkintoa suorittavilta.

