
 

 

 

                

KIELITAIDON OSA-ALUEIDEN KEHITYS JA 

OPETUSMENETELMIEN SOPIVUUS 

SUOMENOPPIJAN NÄKÖKULMASTA 

”Paras kurssi minulle on sellainen jossa ovat kaikki kielioppi, 

puhuminen ja kirjoittaminen” (S-2 opetuksen oppija) 

 

 

 

 

                                                                

 

                                                                                            

     Marina Kolomainen    

Pro gradu-avhandling i finska språket                                                                                                                               

                                                                                            Handledare: Urpo Nikanne 

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi                                                                                                                                                                

Åbo Akademi 

2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 
 

ÅBO AKADEMI – FAKULTETEN FÖR HUMANIORA, PSYKOLOGI OCH 
TEOLOGI 

Abstrakt för avhandling pro gradu 

Ämne: Finska språket 

Författare: Marina Kolomainen 

Arbetets titel: Kielitaidon osa-alueiden kehitys ja opetusmenetelmien sopivuus 

suomenoppijan näkökulmasta  

Handledare: Urpo Nikanne 
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kompleksisuuden opintojensa eri vaiheissa ja millaisiin kielitaidon osa-alueisiin tulisi 
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1. JOHDANTO 

Tässä pro gradu -tutkielmassa käsittelen suomen kielen opetusta aikuisryhmissä Turun 

suomenkielisessä työväenopistossa. Tutkielmassani pyrin selvittämään, millaista 

kielitaitoa suomen kielen oppija todella tarvitsee jokaisessa opetusvaiheessa ja mikä, 

oppijan näkökulmasta, on ”riittävä kielitaito”. Riittävällä kielitaidolla tarkoitan oppijan 

suhtautumista tarkkuuteen, sujuvuuteen ja kompleksisuuteen opintojen vaiheen 

mukaan. Corder kirjoittaa ”Kukaan ei osaa mitään kieltä ”kokonaan” eikä osaa käyttää 

kieltä sopivasti kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Ihminen omaksuu kielestä sen, mitä 

hän tarvitsee rooliinsa yhteiskunnassa. ”- - ei kielenopetuksenkaan päämäärä voi olla 

”koko” kielen opettaminen” (Corder 1976: 202).  

Tutkimukset ovat vakuuttavasti todistaneet, että oppijan taustalla on huomattavaa 

vaikutusta kielen oppimiseen. Taustoilla, tässä tutkielmassa, tarkoitan oppijan ikää, 

koulutustaustaa, äidinkieltä, oleskeluaikaa Suomessa, motivaatiota, toista aiemmin 

opittua vierasta kieltä jne. Minua kiinnostaa sekä oppijan taustan vaikutus kielen osa-

alueiden kehitykseen että oppijan oma näkemys kielitaidosta ja kielen osa-alueiden 

kehittymisestä. Pro gradu -tutkielmassani selvitän millaisista opetusmenetelmistä 

oppijat hyötyvät eniten.  

Pro gradu -tutkielman tutkimusosioni perustuu keräämääni kyselylomakeaineistoon 

Tutkimustulokset pohjautuvat viiden oppijaryhmän tutkimustuloksiin. Kaikkien 

ryhmien oppijat ovat luku- ja kirjoitustaitoisia ja heidän taitotasonsa suomen kielessä 

vaihtelee taitotasosta A1 taitotasoon B1. Kyselylomakkeen kysymyksien laatimisessa 

olen ottanut huomioon sekä opetusmetodeja että opetussisältöä koskevia kysymyksiä. 

Minua kiinnostaa, kokeeko oppija oppineensa paremmin funktionaalisessa vai 

formaalisessa opetuksessa.   
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Suomea opetettiin ruotsinkielisissä kouluissa 1840-luvulta lähtien, ja siitä lähtien 

suomen kieli tuli aineena virallisiin opetusohjelmiin. Ensimmäiset suomen kielen 

oppikirjat joihin kuului teksti-, kielioppi-, ja harjoitusosa, laadittiin 1870-luvulla.  

Suomen kieltä vieraana kielenä on opetettu esimerkiksi Helsingin yliopistossa 1950-

luvulta lähtien. Helsingin yliopistossa opetusta oli tarjottu lähinnä yliopiston 

ulkomaalaisille lehtoreille sekä pienelle määrälle opiskelijoita. Nuutinen kirjoittaa, että 

ennen 1970-lukua suomen kielen opetus seurasi samoja malleja kuin muidenkin kielten 

opetus, eli oli enemmän kielioppi- ja käännöstehtävä painotteista. Muutos, joka 

tapahtui kielten opetuksessa 1970-luvulla, oli ”huomattava” ja ”haastava” ja se 

kosketti sekä peruskoulun että aikuisten kielten opetusta. Opetuksessa painopiste 

siirtyi ”aktiivisen kielitaidon hankkimiseen” ja ”luontaisten oppimisstrategioiden 

tarkkailuun”. Myös aikuisten ihmisten kielten opetuksessa keskeiseksi kysymykseksi 

muodostui – kuinka aikuinen ihminen oppii keiltä (Nuutinen 1996:12).  1970-luvulla 

Suomeen alkoi tulla enemmän ulkomaalaisia opiskelijoita, sekä ensimmäiset suuret 

pakolaisryhmät. Nuutinen kirjoittaa: ”- - kieltä oli opetettava kaikille, lahjakkuustasoon 

ja motivaatioon katsomatta”. 

Viimeisenä kolmena vuosikymmenenä maahanmuuttajien määrä Suomessa on 

kasvanut voimakkaasti, ja sen myötä tarve kielen opetuksessa on lisääntynyt. Suomeen 

tulijalla on akuuttia tarvetta käyttää kieltä heti maahan tultuaan. Suomen kieltä 

tarvitaan jokapäiväisten asioiden suorittamisessa, työelämässä ja opiskelussa. Martin 

kirjoittaa, että hän (ulkomaalainen) tarvitsee kaikki ne lukemattomat sanat ja sanojen 

muodot sekä mutkikkaat lauserakenteet (Martin 2003: 75). Nykyään suomen kielen 

oppijoilla on usein hyvin erilaisia kieli- ja kulttuuritaustoja mikä vaikuttaa opetuksen 

lähestymistavan valitsemiseen.        

Kielen oppiminen on pitkä prosessi, ja jopa uuden kielen kohtuullinen hallinta vaatii 

pitkäaikaista ja säännöllistä kielen opiskelua. Ahkerimmatkaan kielenoppijat eivät pysty 

omaksumaan ja tuottamaan uutta kielellistä tietoa nopeammin kuin heidän luontaiset 

edellytyksensä sallivat (Martin 2003: 70-105). Aikuinen ihminen haluaa saada nopeita 
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aloitettuaan uuden kielen oppimisen. Huomattuaan, että tuloksia ei saavuteta lyhyessä 

ajassa, aikuinen voi pettyä ja kyllästyä oppimiseen.  

Olen aina ollut kiinnostunut suomi toisena ja vieraana kielenä alasta ja haluan pro 

gradu -tutkielmassani perehtyä asiaan syvemmin. Olen toiminut maahanmuuttajien 

suomen kielen opettajana Raision aikuiskoulutuskeskuksessa Timalissa ja Turun 

suomenkielisessä työväenopistossa. Olen opettanut eri tasoisissa ryhmissä ja 

opettamisen aikana eteeni on tullut erilaisia haasteellisia opetustilanteita joiden 

ratkaisemista varten piti käyttää eri keinoja eri ryhmissä.    

Tutkimukseeni osallistuvat Turun suomenkielisen työväenopiston aikuiset 

suomenkielen oppijat. Kiinnostukseni kohteena ovat sekä kielellisesti homogeeniset 

oppijaryhmät että kielellisesti heterogeeniset ryhmät. Kielellisesti homogeenisissa 

ryhmissä suomen kielen opetuksessa käytetään apukielenä oppijoiden äidinkieltä, eli 

venäjän kieltä. Kielellisesti heterogeenisissa ryhmissä suomen kieltä opetetaan 

suomeksi. Tavoitteenani on selvittää sekä opetuksessa esiintyvät ongelmat ja niiden 

syyt, että oppijoiden tarpeet ja tavoitteet. Pohdin myös, miten opetusta voi saamieni 

tulosten pohjalta kehittää.      

 

1.1 Suomi toisena kielenä 

Suomen kieltä opetettaessa Suomeen tuleville ja Suomessa asuville maahanmuuttajille 

puhutaan S2-opetuksesta. Kielen opetuksessa tehdään ero toisen kielen opetuksen ja 

vieraan kielen opetuksen välillä. Suomi toisena kielenä opitaan suomenkielisessä 

kieliyhteisössä, eli käytännössä Suomessa. Vieraan kielen opetuksesta puhutaan kun, 

kieltä opiskellaan kieliyhteisön ulkopuolella, vierasta kieltä opiskellaan usein vain 

luokkahuoneessa ja hyvin usein kielen käyttö on myös rajoitettua. Maisa Martin 

selittää termiä ”suomi toisena kielenä” seuraavasti: ”Toinen ei siis tässä ole 

järjestysluku, vaan ilmaisee vain sitä, ettei kyseessä ole ainoa puhujan osaama kieli.” 

(Martin 2003: 75) vrt. Sajavaaraan joka termillä toinen kieli tarkoittaa kaikki 

ykköskielen (yleensä äidinkielen) jälkeen opittuja kieliä.  
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Pro gradu -tutkielmassani tarkoitan termillä toinen kieli Suomessa omaksuttua suomen 

kieltä. Lingvistiikassa termi omaksuminen rajautuu luonnollisessa kieliympäristössä 

tapahtuvaan kielenoppimiseen (Sajavaara 1999: 75-77).  

  

1.2 Suomen kielen opetus Turussa  

Toisen kielen opiskelija tarvitsee ja käyttää kieltä eri tilanteissa päivittäin ja opiskelijalla 

on tarve oppia kieli nopeasti. S2-opetuksesta puhutaan, kun suomea opetetaan lapsille 

ja nuorille kouluissa, lukioissa tai ammattikouluissa, mutta S2-termiä käytetään myös 

aikuisten maahanmuuttajien opetuksesta. Maahanmuuttajien koulutuksen tavoitteena 

on antaa Suomeen muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa 

yhteiskunnassa kirjoittaa Nissilä (Nissilä 2009: 6). ”Maahantulijoiden – ulkomaisen 

työvoiman, kansainvälisten opiskelijoiden, turvapaikanhakijoiden, inkeriläisten 

paluumuuttajien ja kotoutumisvaiheessa olevien kuntapaikan saaneiden – vastaanotto 

on muodostunut Turun seudulla suureksi haasteeksi” huomauttavat Pedagogisen 

ohjausryhmän jäsenet Turun suomenkielisestä työväenopistosta kirjassaan 

Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen oppilaskohtainen opetussuunnitelma.  

Turussa aikuisille maahanmuuttajille tarjotaan suomen kielen opetusta eri paikoissa, ja 

se voi olla joko kokopäivästä opetusta, joka toteutetaan yleensä 

aikuiskoulutuskeskuksissa tai ammatti-instituutissa, ja siinä tapauksessa se yleensä 

kuuluu työvoimapoliittiseen opetukseen ja on osa kotoutumisohjelmaa. 

Kotoutumisohjelma on pituudeltaan kolme vuotta, ja käytännössä kielen oppimisen 

kannalta se tarkoittaa sitä, että Suomessa pysyvästi asuvalla ja kotoutumisohjelmaan 

kuuluvalla maahanmuuttajalla on oikeus opiskella suomea kolmen vuoden ajan.  

Kotoutumiskoulutukseen suomen tai ruotsin kielen opetuksen lisäksi kuuluu 

yhteiskuntatietoja, arkielämän taitoja, kulttuurintuntemusta sekä ammatinvalintaan ja 

työelämään liittyvää ohjausta (Nissilä 2009: 17-16). Turun suomenkielisessä 

työväenopistossa on järjestetty kotoutumiskoulutusta jo noin kahdenkymmenen 

vuoden ajan.  
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1.2.1 Luuppi 

Turun suomenkielisessä työväenopistossa syksyllä vuonna 2010 on alkanut työnsä uusi 

opetusyksikkö Luuppi. Opetusyksikkö Luuppi järjestää koulutusta maahanmuuttajille ja 

muille kansainvälisille opiskelijaryhmille noudattaen valtakunnallisen ja paikallisen 

opetussuunnitelman linjauksia. Luuppi on monikulttuurinen osasto jonka myötä 

opetus opistossa on sisällöllisesti laajentunut ja määrällisesti huomattavasti 

lisääntynyt. Vuonna 2011 opistossa oli perustettu pedagoginen ohjaustyöryhmä joka 

tuotti samana vuonna paikallisen opetussuunnitelman Luupin opetuksessa käyttöön 

otettavaksi. Suomen ja ruotsin kielen opetuksen lisäksi opetusyksikkö tarjoaa myös 

mahdollisuuden opiskella musiikkia, liikuntaa, historiaa, kulttuuria ja tietotekniikkaa. 

Ensimmäisenä lukuvuonna osaston kurssille osallistui kolmisentuhatta opiskelijaa.  

Joka vuosi Luupissa järjestetään monia suomen kielen kursseja, joilla tarjotaan suomen 

kielen opetusta alkeistasosta (A1) edistyneeseen tasoon (C1).  Osalla kursseista 

suomen kielen opetuksessa käytetään apukielenä englantia, viroa ja venäjää. Opiston 

suomen kielen opetus on enimmäkseen yleissivistävää eli normaalia kansalaisopisto-

opetusta.  

Turun suomenkielisessä työväenopistossa myös tarjotaan kotoutumiskoulutusta 

erityistuen tarpeessa oleville maahanmuuttajille. Kotoutumiskoulutuksen ohjelman 

puitteissa opistossa toimii neljä eritasoista ryhmää, joissa opiskelee Turussa asuvia 

maahanmuuttajataustaisia kotiäitejä. Opetus kyseisissä ryhmissä järjestetään Turun 

suomenkielisen työväenopiston, Osallisena suomessa -hankkeen ja Turun kaupungin 

sosiaali- ja terveystoimen Ulkomaalaistoimiston KOTO-tiimin yhteistyönä.  

 

2. KIELEN OPETUKSEN TRADIITIOT JA OPPIMISKÄSITYKSET 

Tässä luvussa esittelen kielen opetuksen traditioita.  Kielen opetuksen historiassa on 

tapana puhua kahdesta kielen opetuksen lähestymistavasta: formaalisesta ja 

funktionaalisesta kielenopetuksesta. Kielitieteessä formaalisen kielenkäsityksen 

(strukturalistinen suuntaus) teoreettisena lähtökohtana pidetään muodon 
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riippumattomuutta funktiosta. Pääkäsitteet ovat tässä tapauksessa autonomy ja 

modurality. Formaalinen kielenkäsitys käsittelee ”kieltä itsessään” ottamatta 

huomioon kielen kommunikatiivista puolta. Funktionaalisen kielenkäsityksen 

lähestymistapa pohjautuu metaforaan ”kieli on -käyttöväline” ja nojaa semiotiikkaan, 

eli se käsittelee kieltä merkki järjestelmänä, jonka avulla saavutetaan tiettyjä 

tavoitteita ja toteutetaan erilaisia funktioita - kielellinen toiminta on 

merkitystoimintaa.  Molemmat kielenopetuksen traditiot periytyvät antiikista, mutta 

näkemykset kielenopettamisesta ja opetuksesta ovat vaihdelleet historian aikana ja 

niiden mukaan ovat vaihdelleet myös opetuksen lähestymistavat.  

 

2.1 Formaalinen kielen opetus verrattuna funktionaaliseen kielen opetukseen 

Eri aikoina kielenopetukselle asetettiin eri tavoitteita, mikä vaikutti kielenopetuksen 

lähestymistapaan. Antiikin ja renessanssin aikana kielenopetuksessa vallitsi 

funktionaalinen lähestymistapa, jonka perustana on käyttöpohjainen käsitys kielestä. 

Tämän näkemyksen mukaan muoto, merkitys ja käyttö ovat kielen yksiköissä 

erottamattomat, ja nämä yksiköt muodostavat jäsentyneen »varaston», joka elää ja 

muuttuu käytössä (Aalto, Mustonen 2009: 402). Esimerkiksi antiikin kasvatuksen 

tavoitteena oli puhujan kasvattaminen ja näin ollen tehokas kielen käyttö viestinnän 

välineenä oli yksi kielen opetukselle asetetuista tavoitteista (Laihala-Kankainen 2003: 

251-254). Keskiaikaa ja nousukautta voidaan pitää formaalisen tradition kautena, 

milloin kieli nähtiin ensisijaisesti koodijärjestelmänä ja kielen opetuksessa pidettiin 

tärkeänä kielen analyysia, eli muotojen analyysi ja säännöt. Formalistien näkökulmasta 

oppija omaksuu tiedon deduktiivisesi sääntöjä soveltamalla (Laihala-Kankainen 2003: 

12-13).   

Hyvin usein formaalista (passiivista opetusta) vastakohtaavat funktionaaliseen 

(aktiiviseen opetukseen), Laihala-Kankainen viittaa Riversiin, jonka mukaan seuraavat 

erot formaalisessa kielenopetuksessa vastakohdattuna funktionaaliseen 

kielenopetukseen voidaan havaita:   
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Formaalinen opetus                            Funktionaalinen opetus 

1. Kielen analyysi                         Kielen käyttö 

2. Deduktio                                   Induktio 

3. Yksityiskohtainen                     Funktionaalinen  

            kielioppi                                    kielioppi.                                            

4. Passiivinen                               Aktiivinen           

            luokkahuone                            luokkahuone 

5. Kirjoitetun                                Puhutun 

            kielen ensisijaisuus                  kielen ensisijaisuus   

  

Formalistinen näkökulma kielen opetukseen verrattuna funktionaaliseen näkökulmaan 

kielen opetukseen.  

1.  Formalistisen näkemyksen mukaan kieli on koodijärjestelmä, ja sen takia 

säännöt ja muotojen analyysi ovat keskeisiä kielen opetuksessa. Funktionalistisen 

näkemyksen mukaan kieli on viestinnän väline ja kielen opetuksessa tärkeintä on 

kielen käyttö.         

2. Formalistit pitävät deduktiivista opetusmuotoa ensisijaisena, jossa 

lähtökohtana on se, että opettaja opettaa ensin säännön ja vaikeat muodot ja vasta 

sen jälkeen siirrytään sääntöjen soveltamiseen ja muotojen käyttöön. Funktionalistit 

kannattavat induktion periaatetta, induktiiviselle opetustavalle on ominaista, että 

oppijat työskentelevät luovasti laajan (epäsystemaattisen) materiaalin parissa. 

Sääntöjä ja yleistyksiä muodostaa lopputuloksena laajan aineiston analyysin. 
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3. Formalistinen lähestymistapa kielenopetuksessa korostaa yksityiskohtaisen 

kieliopin merkitystä, sääntöjen hallintaa, sekä virheetöntä kielenkäyttöä.  

Funktionalistit puolestaan ajattelevat kielen kommunikatiivista puolta ja he 

suhtautuvat kärsivällisimmin virheisiin, sekä kieliopillisten rakenteiden opiskelussa 

tukeutuvat keskeisimpiin rakenteiden opiskeluun. 

4. Formalistit kiinnittävät päähuomionsa oppiaineksen esittämiseen ja opettajan 

toimintaan luokkahuoneessa. Funktionalistit korostavat oppijan aktiivisuutta 

opetuksen ja oppimisen edistymisen kannalta ja pitävät ensisijaisena luoda suotuisia 

oppimismahdollisuuksia.  

5. Formalistisessa lähestymistavassa laitetaan paljon huomiota kirjoitetulle kielelle 

ja kielitaidon osa-alueista painotetaan eniten lukemista ja kirjoittamista, sekä 

kääntämistä kielestä toiseen. Funktionalistisessa lähestymistavassa kiinnitetään 

enemmän huomiota puhuttuun kieleen. Kielitaidon osa-alueista priorisoidaan 

puhumisen ja kuullun ymmärtämisen taitoja.  

(Laihala-Kankainen 2003: 12-13) 

 

Funktionaalinen lähestymistapa ei ole uusi ilmiö kielenopetuksessa. Viime 

vuosikymmeninä kielitieteen mielenkiinto on taas suunnattu kielen kommunikaatioon 

ja kaudelle on ominaista erilaisien kielitieteen osa-alueiden esiintymistä: kognitiivinen 

lingvistiikka, sosiolingvistiikka, pragmatiikka, psykolingvistiikka jne.  

Suomi toisena kielenä (S2) opetukselle asetetut pedagogiset haasteet ovat 

monimuotoistuneet. Nykyään alalla tehdään paljon sekä oppimisen että pedagogiikan 

tutkimuksia. Toisen kielen oppimisen tutkimuksissa tähdätään yhdistämään 

kielenoppimista koskevat teoriat ja opetuksen käytäntö (Ks. esimerkiksi Aalto, 

Mustonen). Tutkimuksessa he keskittyvät kolmeen näkökulmaan: sosiaaliseen 

näkökulmaan oppimisympäristössä, funktionaaliseen oppimiskäsitykseen ja 

oppimistehtäviin (Aalto, Mustonen 2009: 404) Kieliopetuksessa formalismin 

kannattajat näkevät kielitaidon tilannekohtaisena ilmiönä (ks. Aalto, Mustonen) ja 
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korostavat sitä, että funktionaalisessa opetuksessa opetuksen ja oppimisen roolit 

kääntyvät päinvastoin, eli opetuksen on reagoitava siihen, mitä oppijat oppivat luokan 

ulkopuolella. Martin kirjoittaa, että kielen opetuksen kannalta ihanteellinen tapaus 

olisi se, että oppilas saisi opetella juuri niitä ilmaisuja joita hän tarvitsee (Martin 2003: 

87).  

Kielentutkijat jakavat nykyään käsityksen käyttöpohjaisesta oppimisesta ja formaalinen 

oppimiskäsitys on saanut kritiikkiä nykytutkimuksissa. Oppimismateriaaliakin on 

tutkittu laajasti ja kritisoitu keskittymisestä kieleen rakenteiden oppimiseen.               

S2-opetuksessa on tapana korostaa sääntöjä huomauttavat Aalto ja Mustonen, kun 

käyttöpohjaisessa opetuksessa oppija vaan hahmottaa säännönmukaisuutta 

luokittelemalla ja järjestelemällä kielellisiä yksiköitä (looginen vrt. analoginen 

ajattelumalli). Mutta funktionaalista opetusta on myös kritisoitu vielä 1990-luvulla. Sitä 

on kutsuttu ”turistisuomeksi” ja ”selviytymissuomeksi” sekä ”matkimiseksi”.  Suomen 

kielen morfologiavaltaisuutta on pidetty funktionaalisen lähtökohdan suurimpana 

esteenä (Aalto, Mustonen 2009: 409).            

 

2.2 Oppimisprosessia kuvaavia teorioita  

Tässä luvussa käsittelen oppimisprosessia kuvaavia teorioita. Ensimmäisessä 

alaluvuissa tarkkailen behavioristista oppimiskäsitystä ja toisessa alaluvussa 

kognitiivista oppimiskäsitystä. Oppimiskäsityksiin vaikuttavat monet tekijät. Niihin 

vaikuttavat sekä yhteiskunnalliset perinteet ja normit, että ne odotukset, jotka on 

asetettu opetukselle ja koulutukselle. Tietokirjallisuudessa puhutaan 

oppimiskäsityksen kahdesta päälinjauksesta: behavioristisesta oppimiskäsityksestä 

(empirismi), ja kognitiivisesta oppimiskäsityksestä (konstruktivismi).  
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2.2.1 Behavioristinen oppimiskäsitys 

Behavioristinen oppimiskäsitys käsittelee opiskelijaa passiivisena tietojen 

vastaanottajana ja pohjautuu behavioristiseen ihmiskäsitykseen.  Behavioristit 

korostivat, että kasvatuksella on varsin suuri merkitys ihmisen muovaamisessa. 

Behavioristiset teoriat uskovat, että olisi mahdollista luoda kasvatuksen avulla 

kokonaan uusi ihmistyyppi. Behavioristisen ihmiskäsityksen mukaan kaikilla on 

samanlaiset mahdollisuudet, ja niiden mahdollisuuksien kehitykseen vaikuttaa 

ainoastaan ympäristö ja erityisesti kasvatus. Kasvatuksessa pitää kiinnittää suurta 

huomiota ehdollisten refleksien syntyyn. Teorian kannattajat uskovat siihen, että 

ihmisluontoa voisi muuttaa, jos ihminen vapautettaisiin niistä ominaisuuksista, jotka 

estävät kehitystä. 

Behavioristinen opetus tähtää konkreettisiin, mitattaviin toimintoihin. Opiskelija 

vastaanottaa tietoja, muistaa niitä ja opettaja kontrolloi ja johtaa opetusprosessia. 

Oppimisen arviointi on suhteellisen helppoa, arvioinnin kriteerinä on oikea vastaus 

kysymykseen, ”oikea reaktio ärsykkeeseen”.  Opettajalla on keskeinen rooli ja oppilaat 

ovat passiivisia tiedon vastaanottajia. Opetus on opettajakeskeinen, jossa päähuomio 

on kiinnitetty opettajan toimintaan luokkahuoneessa. Oppimisen kontrolli on 

tärkeimpiä osia oppimisprosessia jossa virheiden tekemisiin suhtaudutaan varsin 

negatiivisesti. Tiedon toistaminen on riittävä osoitus tiedon hallinnasta. Ihmisen 

tiedonhankintaan ja oppimiseen liittyvät psyykkiset prosessit ei oteta huomioon.   

 

2.2.2 Kognitiivinen oppimiskäsitys 

Kognitiivinen oppimiskäsitys tähtää kognitiivisten prosessien kehittymiseen eli muistin 

ja ajattelutapojen kehittymiseen. Opetuksessa otetaan huomioon ihmisen sisäiset 

prosessit jotka ovat kognitiivisen psykologian tutkimuskohtana. Havainnointi, jäsentely 

ja ongelmaratkaisu ovat opetusprosessin keskeisiä kohteita. Opetuksessa ei enää 

puhuta tiedon siirtymisestä opettajalta oppijalle vaan monipuolisesta 
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kokonaisvaltaisesta tiedon omaksumisesta. Oppija ei ole enää ole passiivinen tiedon 

vastaanottaja vaan oppijan rooli on aktiivinen ja tietoinen. 

Oppimisprosessit perustuvat oppijien yksilöllisiin psyykkisiin prosesseihin ja 

oppimisvireys perustuu tunteisiin. Hentunen (Hentunen 2004: 27) kirjoittaa, että 

intelligence quotient, IQ, käsitteen rinnalle on syntynyt käsite emotional quality EQ (ks. 

Siebert 2000). Koska psyykkiset prosessit ja tunteet liittyvät kaikkeen tiedon 

omaksumiseen ja muistamiseen, joko estävästi tai innostavasti, oppimiskulttuuria on 

kehitettävä rennommaksi, hauskemmaksi, vaihtelevammaksi ja 

mielenkiintoisemmaksi. Perinteisessä opetuksessa, varsinkin puhtaassa 

behavioristisessa opetuksessa, ei tunteisiin kiinnitetty huomiota. Metodien vaihtelua, 

erityyppisiä pelejä ja esityksiä pidettiin pikemminkin opetusta häiritsevinä tekijöinä 

(Hentunen 2004: 37-39). 

Seuraavassa alaluvussa käsittelen konstruktivismin kielenopetuksessa, joka on lähtenyt 

liikkeelle kognitiivisesta psykologiasta ja laajemmin kognitiivisesta oppimiskäsityksestä.  

Tarkkailen, millaisia vaatimuksia konstruktivismi asettaa oppimisympäristölle. 

 

2.2.3. Konstruktivismi kielenopetuksessa 

Konstruktivismi pohjautuu kognitiiviseen psykologiaan ja on levinnyt Suomessa 1990-

luvulla.  Konstruktivismin mukaan oppiminen on aktiivinen prosessi, jossa oppija 

konstruoi itse tietoa. Konstruktivismi korostaa, että oppilaan ainutkertainen 

persoonallisuus on tärkeimpiä tekijöitä tiedonhakuprosessissa. Opettaja toimii ikään 

kuin tukihenkilönä tässä prosessissa. Uusi tieto rakentuu aikaisemmin hankitun tiedon 

pohjalle ja jokaisella oppilaalla on yksilölliset pohjatiedot ja elämänkokemukset, sekä 

omat strategiat, joilla oppilas hankkii ja omaksuu tiedot. Mitä enemmän oppilaalla on 

pohjatietoja, sitä nopeammin hän oppii uutta, mutta suhde tietoon on yksilöllinen, 

opettajalle tärkeä tieto, voi olla yhdentekevää oppilaalle (Hentunen 2004: 8).  

Opetuksen lähtökohtana on oppijan tapa hahmottaa maailmaa. Opiskelijan oma rooli 

on tärkeä oppimisprosessissa ja oppijan motivaatio ja itsetunto vaikuttavat 
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opetusstrategioiden valintaan. Opettajan rooli on toimia oppimisprosessin ohjaajana ja 

suunnan antajana, sekä oppimisstrategioita valitaan sen mukaan, katsooko opiskelija 

olevansa itse vastuussa oppimistoiminnastaan vai odottaako opiskelija, että opettaja 

ohjaa häntä. Metodi pyrkii luomaan oppimisympäristön, joka tarjoaa oppilaalle 

haasteita, keinoja, ohjausta ja tukea.  

Opetus ja opetuksessa käytetyt materiaalit vaikuttavat motivaatioon. Opettajan täytyy 

tutustuttaa oppija eri kielen oppimisen strategioihin, ja opettaa opiskelija hakemaan 

itsenäisesti tietoa kielikoulutuksen päätyttyäkin. Uusi tieto ”ankkuroidaan” (Hentunen 

2004:8) eli uutta, omaksuttua tietoa sovelletaan ja käytetään harjoittelun ja 

elaboroinnin avulla.  Tieto ilman tilanne ankkuroimista jää pintapuoliseksi ja unohtuu 

nopeasti. Kun oppija omaksuu tiedon aktiivisesti toimien ja pohtien, se jää paremmin 

muistiin. Oppijat aloittavat tiedon konstruktoimisen itse vain jos se kiinnostaa heitä. 

Opettajan täytyy pyrkiä luomaan oppimisympäristö, että oppijan mielenkiinto herää.        

Konstruktiivisen opetuksen ja oppimiskulttuurin periaatteet (Hentunen 2004: 6-7).  

 1. Uusi tieto yhdistetään vanhaan tietoon. Oppiminen rakentuu aina jo käytettävissä 

olevan tiedon avulla. 

 2. Oppiminen yhdistetään aitoihin tilanteisiin ja ongelmiin oppilaan aktiivisen 

toiminnan avulla. 

3. Tunnilla tehdään ryhmä- ja parityötä, koska se opettaa tietoja, niiden käsittelyä ja 

sosiaalista toimintaa. Oppilaita rohkaistaan itsenäisiin oppimisprosesseihin, niin he 

oppivat löytämään omat vahvuutensa ja puutteensa ja käyttämään omia vahvuuksia 

hyväkseen ja kompensoimaan niillä puutteita.    

4. Opettajalla on uusi rooli, opettaja on ohjaaja, valmentaja, arvioija, kannustaja ja 

neuvonantaja. Opettaja pysyy mahdollisimman paljon taustalla, mutta on aina valmis 

auttamaan. 

5. Oppilaan ja opettajan vuorovaikutus on tärkeätä, myönteinen ilmapiiri on tärkeää. 

Uusien toimintatapojen löytäminen on tärkeätä, koska se motivoi oppilasta. 
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6. Jokainen oppilas on ainutkertainen, opetuksessa ei voida vaatia, että kaikki 

omaksuvat tietyn määrän tietoja. Opettaja voi pyrkiä ohjaamaan oppilasta oikeaan 

suuntaan, mutta ei voi pakottaa oppilasta.  

7. Opetuksen kulku ei voi, eikä saa olla täysin ennalta suunniteltua ja oppitunti toisensa 

jälkeen ei saa olla saman kaavan mukainen. 

8.  Virheet ovat väistämättömiä ja tarpeellisia, ja se voi johtaa jopa syvällisempään 

pohdiskeluun kuin oikea vastaus. 

9. Arviointia ja palautteen antamista kehitetään mahdollisimman monipuolisiksi. 

10. Metakognitiivinen kyky on tärkeää, siis kyky säädellä, suunnitella ja arvioida omia 

ajattelu- ja toimintaprosesseja. Kehitetään oppimaan oppimista. 

(Hentunen 2004: 6-7) 

 

2.2.3.1 Opettajan ja oppijan roolit kielen opetuksessa 

Konstruktiivisessa opetuksessa opettaja on vastuussa didaktisesta ja sisällöllisestä 

laadusta ja oppija vastaa oppimisprosessistaan. Konstruktivistinen didaktiikka tähtää 

vapaampaan ja kommunikatiivisempaan toimintaan. Konstruktiivisessa opetuksessa 

opettajan rooli muuttuu: opettaja ei ole enää opetuksen keskipiste, hänen tehtävänsä 

on edelleen kehittää oppijan tietotaitoa, mutta hänen täytyy ottaa huomioon oppijan 

persoonallisuus. Opetus ei ole enää persoonatonta vaan yksilöllistä. Opettajan on 

oltava pitkäjännitteinen ja luova ja on kehitettävä sekä oppijan tietotaitoa, että myös 

oppimiskykyä ja motivaatiota. Opittavan asian täytyy olla mielekäs, hyödyllinen, 

uteliaisuutta herättävä ja oppijan pohjatietoihin liittyvä. Nämä seikat opettajan on 

otettava huomioon tehdessään didaktisia ratkaisuja. Opettajan täytyy etsiä itselleen ja 

oppijille sopivampia ja modernimpia toimintatapoja. Vanhat tavat ovat tuttuja 

turvallisia ja uudet opetusmenetelmät voivat aiheuttaa sekä opettajalle että oppijille, 

alussa ainakin, epävarmuutta ja stressiä. Tieto ei ole pysyvää ja oppijan on oltava 

valmis vaihtamaan vanhat tiedot uusiin tietoihin. (Hentunen 2004: 11-16)  
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Moni oppija suosii behavioristista opetusmallia ja vastustaa konstruktiivista opetusta. 

Hentusen mukaan opettajan on löydettävä keinoja ja vakuuttaa oppijaa siitä, että uusi 

oppimiskulttuuri on tehokas. Opetuksen tehokkuutta opettaja voi näyttää käytännön 

kokeilujen kautta. Konstruktiivinen opetus ei hylkää olemassa olevia hyviä 

opetusmenetelmiä, vaan kyseessä on mahdollisimman laaja metodien käyttö ja 

soveltaminen.  

Konstruktiivinen opetus tähtää siihen, että oppija ei ole enää opetuksen objekti vaan 

oppimisprosessin aktiivinen toimija. Oppimiskäsityksen mukaan oppijalla on aktiivinen 

rooli oman opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa, jossa lähtökohtana ovat 

oppijan tarpeet ja oppimiskokemukset. Keskustelu oppimateriaaleista, työtavoista ja 

arviointiperusteista on hyvä käydä kurssin alussa. Oppijat voivat valita esimerkiksi, mitä 

tekstejä jätetään oppikirjasta ajanpuutteen takia käsittelemättä ja näin he pääsevät 

valitsemaan mielestään kiinnostavimmat tekstit.  

Mitä edistyneempi ryhmä on, sitä laajemmin voidaan käyttää hyväksi erilaisia 

oppimisympäristöjä: kirjasto, itsenäinen opiskelu, ryhmätyö. Opettajan täytyy osata 

arvioida onko oppijoilla tarpeeksi tietoja asioiden ratkaisemiseksi. Yhteinen 

työskentely sitouttaa oppijoita paremmin osallistumaan kurssille samalla oppijoiden 

aktiivisuus lisääntyy, jos he voivat vaikuttaa opiskeluunsa.            

Koska konstruktivistisen oppimisen tärkeimpiä periaatteita on yhdessä oppiminen, 

ryhmätyön muodolla on tärkeä rooli opetuksessa. Hentusen mukaan perinteinen 

frontaaliopetus voi syrjäyttää arkaa oppilasta ja näin ollen hänen osallistuminen 

vuorovaikutukseen jää vähäiseksi koko kouluaikana.  On tutkittu, että koulun opettaja 

odottaa vastausta noin 3 sekuntia, jonka jälkeen hän kääntyy toisen oppilaan puoleen. 

Niin mukana pysyvät vain nopeat, aktiiviset ja avoimet oppijat (Hentunen 2004: 30-35). 

Seuraavassa alaluvussa tarkkailen ryhmätyön muotoja ja mahdollisia ryhmätyön 

ongelmia konstruktivistisessa opetuksessa.  
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2.2.3.2 Ryhmätyömuodon tärkeys ja ryhmätyön ongelmia  

Konstruktivistisessa oppimisprosessissa pyritään siihen, että jokainen oppilas 

aktivoituu entisestään oman työn suorittajana. Konstruktivistinen oppimiskulttuuri 

suosii kaikenlaisia tavoitteellisen ja tuloksellisen yhteistyön muotoja – ryhmätöitä, 

paritöitä, projektitöitä. Nämä muodot auttavat luomaan ryhmähenkeä, oppijat sekä 

oppivat toisilta että opettavat toisia kehittämällä kommunikaatiokykyjään. Sosiaalinen 

toiminta on tärkeä osa konstruktivistista oppimisprosessia. Kun oppija tekee 

ryhmätöitä, hän voi osallistua kommunikaatioon omassa tahdissa (Hentunen 2004: 30-

35). 

Yhteistoiminnallisessa oppimisessa hylätään kilpailulähtökohtaa. Ryhmässä esiintyvät 

konfliktit ja ristiriidat ovat opetuksen hyödyksi, ne ovat teitä uuden tiedon 

löytämiselle. Oppija ymmärtää, että hänen näkökantansa ei ole ainoa mahdollinen ja 

että sitä pystyy aina täydentämään muiden ajatuksilla, kirjoittaa Hentunen ryhmätyö 

menetelmästä. Ryhmätöissä oppijat uskaltautuvat esittämään epävarmempaakin 

tietoa. Opettajan on annettava selkeät ohjeet oppijoille ja seurattava että työskentely 

olisi kurinalaista. Ryhmätyö tarkoittaa tuloksellista yhteistoimintaa.  

Vuorovaikutus ei aina toimi tyhmässä ja se täytyy ottaa huomioon ryhmiä 

muodostaessa. Ryhmät voidaan muodostaa eri tavalla, niitä voidaan muodostaa 

opettajan ohjauksella tai spontaanisti, esimerkiksi ystävysten ryhmät toimivat hyvin ja 

ovat kognitiivisesti heterogeenisia. Homogeenisiin ryhmiin ei kannata pyrkiä, 

huomauttaa Hentunen, mutta samalla hän korostaa, että niissä on myös omia hyviä 

puolia. Ryhmän kokoonpanon vaihtaminen on aika ajoin suositeltavaa, toisaalta se voi 

hajottaa toimivaa ryhmää. Varsinkin vähemmän sosiaalisille oppijille ryhmän vaihto voi 

olla ahdistavaa. Ryhmätyö on tehokasta ja luontevaa jos ryhmätyön muotoa käytetään 

opetuksessa jatkuvasti, eikä poikkeuksellisesti. Opettajan rooli ohjaajana säilyy, 

opettaja tarkkailee oppijoiden tiedollista suorittamista, vastaa kysymyksiin, antaa 

vinkkejä, puuttuu ongelmakohtiin, seuraa motivaatiotasoa ja kehuu oppijoita kun 

ryhmätyö etenee hyvin.        
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3. TOISEN KIELEN OPPIMINEN 

Nykyään kielet ovat koulutuksen olennainen osa esikoulusta aikuiskoulutukseen 

(Takala ja Sajavaara 1998: 139-155) ja kielikoulutuksen tarpeet kasvavat sekä 

virallisessa kielikoulujärjestelmässä että vapaaehtoisessa kielenopetuksessa. Maailma 

on muuttunut (Euroopan unioni, globalisaatio, teknologian kehitys jne.), ja sen myötä 

vieraiden kielten hyvän hallinnan merkitys on kasvanut huomattavasti. Muutos 

kielikoulutuksessa alkoi 1950- 1960-luvuilla, jolloin oli otettu huomioon opetettavien 

kielten yhteiskunnallista hyötyä. Myös suomi toisena kielenä -opetuksessa on oppijan 

henkilökohtaisten tavoitteiden ohella yhteiskunnallisia tavoitteita. Suomen kielen 

opiskelu opettaa ymmärtämään suomen yhteiskunnan toimintaa ja suomen 

kieliyhteisön luonnetta. Yhteiskunnallisia tavoitteita on esitetty aikuisten 

kotouttavassa koulutuksessa VALMA-opetuksena (VALMA – valmistautuminen 

ammattiin). Klassisessa opettamisessa kielten kulttuurinen arvostus oli ensisijainen 

(latina, kreikka) ja kielten opetus oli tarjolla vain pojille. Tyttökouluissa opetettiin 

englantia, jota pidettiin toisarvoisena kielenä (Sajavaara 2008: 2-4).  

Suomessa suhtaudutaan myönteisesti kielten opiskeluun ja kieliopetusta on tarjolla eri 

ikäryhmille laajasti. Päätös vieraan kielen opettamisesta koko ikäluokalle syntyi 

Suomessa 1960-luvulla, mikä oli kansainvälisesti katsoen varhain kirjoittaa Sajavaara. 

Esimerkiksi Euroopan unionin kaikkia kansalaisia koskeviin koulutustavoitteisiin 

vastaava kahden kielen vaatimus tuli vasta 1990-luvun puolivälissä. Pakolliseksi kieleksi 

merkityksensä perusteella valittiin englannin kieli (Sajavaara 2008: 4).  

Globalisaatio on lisännyt vuorovaikutusta kielten ja kulttuurien välillä, ja on asettanut 

haasteita kaksi- ja monikielisyydelle. Muiden kulttuurien tuntemus ja monikielisyys 

vähentää ennakkoluuloista suhtautumista muiden kulttuurien edustajiin, kehittää 

avoimuutta, vuorovaikutusta ja suvaitsevuutta ihmisten välillä. Nykyisessä 

yhteiskunnassa ihmiset ovat dynaamisempia ja muuttavat vapaammin ja helpommin 

asumaan uusiin maihin. Uuteen maahan muuttaessaan he kohtaavat uuden kielen ja 

uuden kulttuurin. Se, että lapsi tai aikuinen hallitsee monta kieltä, on nykymaailmassa 

yleinen ilmiö.      
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3.1 Äidinkielen merkitys kielten opetuksessa 

Sajavaara kirjoittaa, että hyvä äidinkielen hallinta auttaa vieraan kielen opiskelua sillä 

me kykenemme hankkimaan, analysoimaan, käsittelemään tietoja sen pohjalta sekä 

ilmaisemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan niitä. Sosiolingvistiikassa äidinkielenä 

pidetään kieltä joka on omaksuttu ensimmäisenä luonnollisessa sosiaalisessa ja 

kulttuurisessa ympäristössä ja joka liittyy kielenoppijan yleiseen kehitykseen (Sajavaara 

1999: 73-74). Äidinkieli on kieli joka säilyy koko ihmisen elämän läpi. Äidinkielen 

oppiminen jatkuu koko elämän ajan ja sen sanasto kasvaa uusia asioita omaksuttua 

(Sajavaara 1999: 73-74).  

Käytännössä toisen kielen omaksuminen tapahtuu äidinkielen omaksumisen jälkeen. 

Lapsi voi omaksua kahta kieltä rinnakkain ja hänen kielellinen kompetenssinsa näissä 

kielissä voi olla verrattavissa yksikielisen lapsen kompetenssiin. Tässä tapauksessa 

äidinkielinä pidetään molempia kieliä (ks. esim. Skutnabb-Kangas 1986: 28-31). On 

olemassa myös tapauksia, jolloin uuteen maahan muutettuaan lapsi voi- käytyään läpi 

kaksikielisyyden vaiheen- siirtyä kokonaan uuteen opittuun kieleen ja näin menettää 

ensimmäisen opitun kielen kokonaan tai osittain. Sajavaara kiistää käsitteen siitä, että 

lapsi oppii aikuista ihmistä helpommin vieraan kielen. Sajavaaran mukaan ”Lapsi oppii 

äidinkielen, mutta aikuisen etuna on se että hän opiskelee kieltä tietoisesti painamalla 

erilaisia säännönmukaisuuksia mieleensä” (Sajavaara 2005: 18-19). 

Äidinkielen vaikutusta ei voida aliarvioida vieraan kielen opetukseen, mutta sen roolia 

pidetään nykyään mutkikkaampana kuin ennen. Kun behaviorismi hallitsi 

kielenoppimisteoriaa, kielenoppimismateriaalien tuottamisessa kiinnitettiin erityistä 

huomiota äidinkielen ja kohdekielen rakenteiden ja sääntöjen mahdollisimman 

yksityiskohtaiseen vertailuun (Sajavaara 1982: 18).  Virheiden esiintymistä yritettiin 

estää korostamalla opetuksessa kielten eroja. Pian todettiin, että ei kaikkia 

oppimisvaikeuksia voida selittää vertaamalla lähde- ja kohdekielen rakenteita, koska 

kaikki virheet eivät ole luonteeltaan kontrastiivisia. Mutta kontrastiivinen analyysi 

edelleenkin pitää omaa paikkaansa kielitutkimuksessa. Käsittelen alaluvuissa 4.2 

tarkemmin kontrastiivista analyysiä. Pidän äidinkielen roolia varsin tärkeänä kielten 
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opetuksessa. Tutkielmassani tutkin suomen kielen opetusta myös venäjänkielisissä 

ryhmissä, joissa apukielenä käytetään opiskelijan ja opettajan yhteistä kieltä, eli 

venäjän kieltä.   

 

3.2. Kontrastiivinen analyysi 

Toisen ja vieraan kielen oppimisessa oppijan äidinkieli (lähdekieli) on aina esillä.  

Tutkimushistoriassa näkemykset lähdekielen vaikutuksesta kohdekielen oppimiseen 

ovat vaihdelleet sen mukaan millaisia teoreettisia oppimisnäkemyksiä vallitsivat 

tutkijoiden keskuudessa. Kontrastiivisen tutkimuksen perusta luotiin 1950-luvulla. 

Yrityksessä ratkaista toisen ja vieraan kielen oppimisen ongelmia kontrastiivinen 

lingvistiikka sai paikkansa teoreettisen tutkimuksen järjestelmässä Weinreichinin 

(1953) ja Haugeininin (1953) ansiota. Kontrastiivista analyysia kehitettiin Yhdysvalloissa 

1960-luvulla, ja sittemmin 1970-luvulla ja 1980-luvulla Euroopassa.   

Perinteisessä kontrastiivisessa analyysissä verrattiin kahden kielen rakenteita kielten 

erilaisuuksien ja kielten samankaltaisuuksien paljastamiseksi. Tämä menetelmä on 

nimeltään - strukturalistis-kontrastiivinen analyysi. Strukturalistis-kontrastiivisessa 

analyysissä korostettiin tutkimusten soveltavuutta kielenopetuksessa ja tähdättiin 

”kaikkien kielenopetuksen ongelmien ratkaisemiseksi” (Sajavaara 1999: 106-107). 

Kontrastiivisen analyysin tavoitteena oli minimoida virheiden määrää 

ennaltaehkäisevillä keinoilla koska virheitä pidettiin oppimisen epäonnistumisena.   

1960-luvulla kielen oppimista hallitsi behavioristinen teoria, jonka mukaan lähdekieli 

nähtiin negatiivisena virhelähteenä ja jopa esteenä kohdekielen omaksumiselle. 

Käsitystä, että vieraan kielen oppimisen ongelmat voitaisiin ennustaa kontrastiivisen 

analyysin avulla, on kutsuttu kontrastiivisen analyysin vahvaksi hypoteesiksi. Robert 

Ladon vahvan hypoteesin mukaan vertailemalla kohdekielen ja lähdekielen 

järjestelmät keskenään voidaan ratkaista ”kaikki” kielenopetuksen ongelmat 

(Lähdemäki 1995: 26). Myöhemmät tutkimukset osoittivat, että ennustettu vaikeus ei 

aina toteudu virheinä kohdekielessä ja Ladon teoria oli kritisoitu voimakkaasti. Sekä 
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Sajavaara että Corder puoltavat teoriaa ja kirjoittavat ”- - jos kontrastiivinen analyysi ei 

ennustakaan joitakin virheitä, tämä ei mitenkään todistaa teoriaa vääräksi, koska se voi 

johtua huonoista koemenetelmistä, toisin sanoen puutteellisista kuvaus- ja 

vertailukeinoista (Corder 1976: 271); ”- - Ladon ajatukset ovat edelleen merkittäviä 

sikäli, että niistä löytyvät perustelut myös kulttuurien vertaamiselle ja niissä kieltä 

tarkastellaan myös kielenkäytön näkökulmasta, ei pelkästään kielen muotoaineksen 

näkökulmasta” (Sajavaara 1999: 107).               

Vahvan hypoteesin rinnalle oli kehittynyt heikko hypoteesi, jonka tavoitteena oli jo 

löydettyjen kielellisten poikkeamien selittäminen. Teorian mukaan vihreitä ja ongelmia 

voidaan vain selittää eikä ennustaa.     

 

4. KIELITAIDON KEHITYS 

Sujuvuus, tarkkuus ja kompleksisuus ovat kielitaidon kehittymisen ilmiöitä. Jokaisen 

kielitaidon osa-aluetta voidaan lähestyä sen sujuvuuden, tarkkuuden ja 

kompleksisuuden puolesta. Sujuvuus on ensisijaisesti suullisen kielitaidon 

komponentti. Sujuvuuteen vaikuttavat monet tekijät, ja on vaikeaa määritellä 

sujuvuuden käsitettä. Puhenopeus, tauot ja toistot ovat sujuvuuden mittareita, mutta 

myös yksilöllinen tapa kommunikoida äidinkielellä on jokaisella erilainen, mikä on syytä 

muistaa. Sujuvuutta on seurattava kaikilla osa-alueilla (Nissilä 2006: 47). Tarkkuus tulee 

esiin, kun pyritään virheettömään kielitaitoon. Perinteisesti virheettömyys on ollut 

kielenopetuksen keskeinen tavoite. Virheettömyyden merkitys ei ole keskeinen 

funktionalismin kannattajille, jotka korostavat vuorovaikutusta, mutta jos kielitaito 

pysyy pitkään epämääräisenä, maahanmuuttajaa uhkaa syrjäytyminen (Nissilä 2006: 

47). Tutuissa tilanteissa kielen käyttäjä voi olla kohtuullisen sujuva ja tarkka, mutta 

joskus oppija voi välttää uudempia ja huonosti hänen mielestään hallittuja 

kielenrakenteita. Kompleksisuudesta on tapana puhua kun pohditaan, mitä asioita 

täytyy opettaa ensin. Hyvä kielitaito tarkoittaa myös kielen monipuolista käyttöä. 

Kielenkäyttäjän on pystyttävä ilmaisemaan asioita vaihtelevasti ja kiinnostavasti 

(Nissilä 2006: 47). 
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4.1 Puhuminen 

Puheen sujuvuutta määrittäessä otetaan huomioon puheen nopeus. Nissilä kirjoittaa, 

että tauot ja toistot ovat luonnollinen osa puhetta (Nissilä 2006: 110).   Vieraan kielen 

puheen sujuvuuteen vaikuttaa myös oppijan puhetyyli omalla äidinkielellä. Oppijalla 

voi olla omallakin äidinkielellä tapana puhua katkonaisesti tai hitaasti, tai esimerkiksi 

vähän. Puhumista on hyvä tarkistella myös tarkkuuden puolelta, koska sujuva puhe ei 

ole välttämättä tarkka. Puhumisen tarkkuuteen kuuluvat ääntäminen, taivutusmuodot 

ja ilmausten rakenne (Nissilä 2006: 110). Esimerkiksi äänteiden /ä/, /y/, /ö/, /Ƞ/, /l/ 

lausuminen, tuottaa vaikeuksia monille venäjänkielisille oppijoille. Moni 

venäjänkielinen oppija ei kiinnitä huomiota myöskään äänteiden kestoon, koska 

oppijan äidinkielessä vokaaliäänteet eivät esiinny pitkinä puheessa. Suomen kielelle on 

ominaista, että äänteiden pituus on merkityksiä erottava piirre. Venäjän kielessä 

vokaalien pituudella ei ole samalla tavalla merkityksiä erottavaa tehtävää kuin suomen 

kielessä. Kielenkäytön perusfunktio on keskustelu, funktiosanojen (esim. mutta, että) 

ja pidempien valmiiden jaksojen (Minusta tuntuu, Arvaa mitä) harjoittelu auttavat 

pitämään puhevuoroa (Nissilä 2006: 77). Nissilän mukaan oppijan taivutusvirheisiin 

puheessa ei tarvitse kiinnittää huomiota eikä korjata niitä, mutta taivutusmuotoja on 

hyvä harjoitella myös suullisesti. Sen sijan ilmausten rakennetta on hyvä korjata.  

Ilmauksen rakennevirheet voivat olla peräisin oppijan äidinkielen vaikutuksesta. 

Suomen kielessä monien verbien rektio on opittava ulkoa.   

Esimerkiksi verbien ”auttaa” ja ”antaa” rektio: auta minua ja anna minulle. Venäjän 

kielessä molemmissa tapauksessa Помоги мне (Pomogi mne) ja Дай мне (Daj mne) 

pronomini ”mne” on samassa sijamuodossa, -datiivissa, silloin kun suomen kielessä 

Auta minua, minua on partitiivissa ja Anna minulle, minulle on allatiivissa.  

Kolmas puhumisen kriteeri on kompleksisuus joka edellyttää, että oppijan puhe on, 

sekä sujuvaa ja tarkkaa että oppija käyttää pitkiä, monipuolisia ilmauksia, ymmärtää 

idiomeja ja hänellä on kykyä puhua eri tavalla eri asioista ja eri ihmisten kanssa eli hän 

osaa käyttää kieltä tilanteeseen sopivasti. Puheen kompleksisuus tarkoittaa sitä, että 

puhuja osaa ottaa huomioon yleisön, aiheen ja tilanteen (Nissilä 2006: 146).        
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4.2 Puheen ymmärtäminen 

Kuullun ymmärtäminen voi olla yksisuuntaista (kuulija ei osallistu keskusteluun) ja 

kaksisuuntaista (kuulija on keskustelun aktiivinen osallistuja). Puhutulle kielelle on 

ominaista lyhyemmät ilmaisut kirjoitettuun kieleen verrattuna ja epätäydelliset 

lauseet. Puhuttu tilanne on nopeasti ohi ja tilanteeseen ei yleensä voi palata. Nissilä 

määrittelee kuullun ymmärtämisen sujuvuutta seuraavasti: ”Puheen ymmärtäminen 

on kykyä prosessoida laajoja, luonnollisen puhutun kielen jaksoja automaattisesti ja 

reaaliaikaisesti, siis sujuvasti.” (Nissilä 2006: 68).  

Kuullun ymmärtämistä auttaa, jos puheenaihe tai puhetilanne on tuttu tai jos kuulijalla 

on mielessä ”tapahtumaskeema” eli jos puhuja osaa ennakoida, miten keskustelu 

etenee ja osaa valmistautua puhetilanteeseen. Puhuttu kieli on harvoin tarkkaa, siihen 

kuuluu paljon toistoa ja itse korjauksia. Kuullun ymmärtämisen harjoitteleminen luo 

pohjan ääntämisen oppimiselle. Kuullun ymmärtämisen tarkkuutta harjoitellaan 

rytmiä, painoa ja intonaatiota havainnoimalla. Suomen kielessä on laskeva intonaatio 

sekä väite- että kysymyslauseissa. Venäjän kielessä kysymyslauseissa on nouseva 

intonaatio.  Kuullun ymmärtämisen kompleksisuudella tarkoitetaan sitä, että kuulija 

ymmärtää erilaisia murteita ja puheenrekistereitä (nuoret puhuvat omalla tavalla, 

lääkärit puhuvat omalla lailla, remonttimiehet omalla), puhekieltä.                            

 

4.3 Luetun ymmärtäminen 

Nykyään opetuksessa käytetään paljon autenttisia tekstejä, eli tekstejä joita ei 

muokata opetustarkoitukseen. Autenttisten tekstien esimerkkinä voi olla tv- ja radio-

ohjelmia, verkkosivuja, lehtiä, tuoteselosteita, ruoka-ohjeita. Autenttisten tekstien 

käyttäminen opetuksessa on tärkeää erilaisten lukemistottumuksien vuoksi. Erilaisille 

autenttisille teksteille on ominaista ”oman” kielen ja ”oman” sanaston käyttö. Jos 

oppija hallitsee lukustrategioita ja tekniikkoja se auttaa sekä lukemista että tekstin 

ymmärtämistä.  
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Nissilä kirjoittaa, että opettajan täytyy ohjata oppilasta sujuvaan lukemiseen, eli 

oppijaa ohjataan katsomaan otsikot, väliotsikot, kuvat ja kuvateksti ja mahdolliset 

tiivistelmät, niin että oppija näkisi tekstin kokonaisuuden. Kun oppija muodostaa 

tekstistä kokonaiskäsityksen, hän pystyy aktivoimaan aiemmat tiedot aiheesta. Taustan 

tuntemus helpottaa tekstin ymmärtämistä (Nissilä 2006: 82). 

Se, että suomen kielessä kirjaimet vastaavat äänteitä lähes yksi yhteen helpottaa 

lukemisen sujuvuutta, ja jopa vähäisellä kielitaidolla oppija pystyy lukemaan 

kohtalaisen sujuvasti. Luetun ymmärtämisen tarkkuudelle asetetut vaatimukset taas 

valitaan oppijan kielitason perusteella. Nissilän mukaan luetun ymmärtämisen 

tarkkuutta alkeistasolla tarkoitetaan sillä, että lukija ymmärtää aihepiirin tai tekstin 

pääasiat, ja vain jotain yksityiskohtia. Ylimmällä kielitasolla oleva oppija erottaa tärkeät 

tekstinosat vähemmän tärkeistä ja ymmärtää kirjoittajan asenteen ja tavoitteen. Hän 

ymmärtää tekstiin piilotettua ironiaa (Nissilä 2006: 116). Toisaalta ironia ei aina liity 

kielitaitoon. Toini Rahtu väitöskirjassaan osoittaa, ettei ironialla ole kielellistä merkkiä, 

vaan ironian ymmärtäminen on enemmän kulttuurin tuntemusta kuin kielitaitoa. ”Jos 

viesti vaikuttaa ironiselta, mutta siitä ei ymmärrä, mihin ja kehen ironia kohdistuisi, 

ironinen tulkinta jää edelleen syntymättä tai epävarmaksi”, kirjoittaa Toini Rahtu 

(Rahtu 2006: 2).  

Nissilä kirjoittaa, että nykyopetuksessa ei ole välttämätöntä, että luetulla tekstillä on 

”oikea” vaikeustaso. Tärkeämpää on, mitä tekstistä haetaan ja mihin tekstistä saatua 

tietoa käytetään. Luetun ymmärtämisen kompleksisuutta voidaan arvioida lähtien sekä 

tekstin vaikeustasosta (esimerkiksi viranomaistekstejä ja kaunokirjalliset tekstit ovat 

kompleksisia)-, että siitä kokeeko lukija tekstin kompleksiseksi (Nissilä 2006: 118).   

Tekstin ymmärtämisen tarkkuutta edistää kieliopin hallintaa, jos oppija hallitsee hyvin 

kieliopin rakenteet, hän pystyy käsittelemään pitempiäkin ja kieliopillisesti vaativampia 

lauseita. Seuraavaksi on esimerkkejä kaunokirjallisuus-oppitekstistä, lauseita on otettu 

Hannele Branchin kirjasta ”Porolammen tapahtumia” (1999). Kirjassa on 40 lukua jotka 

ovat yhdistetty yhteisellä juonella. Jokainen luku käsittelee erilaisia kieliopin teemoja. 
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Kieliopillisesti rakenteet ovat vaativia ja ilman niiden hallintaa lauseita on vaikeaa 

ymmärtää: 

”Oli mukava istua rauhassa tarvitsematta kääntyä koko ajan vastaamaan 

vaimon tekemiin kysymyksiin. Riitta monine kysymyksineen oli kaukana 

Pohjanmaalla.”  

”Heikki otti pöydältä lehden ja etsi siitä televisio-ohjelmia. … Hän oli katsonut 

iltapäivällä muutamien kansanedustajien elämää käsittelevän ohjelman. Vain 

kolme päivää Suomessa viettävä kuningas halusi erityisesti tutustua Helsingissä 

sijaitsevaan Mannerheim-museoon, jossain hän ei ollut ennen käynyt.”  

Opiskelija voi tietää lauseen kaikki sanat, mutta sitä huolimatta hän ei pysty 

ymmärtämään tekstiä. Lausekkeissa: Istua tarvitsematta kääntyä ja Riitta monine 

kysymyksineen-, sanat: tarvita, kääntää, moni ja kysymys kuuluvat alkeiskurssin 

sanastoon, mutta ilman sijamuodon muodostamisen osaamista ja käytön tietoa 

fraaseja on vaikeaa ymmärtää. Myös sanan perusmuotoa voi olla vaikeaa päätellä 

ilman sääntöjen tietämistä. Kun sanaan liitetään erilaisia suffikseja, sana voi muuttua 

paljon. Yli puolet (noin 57%) nomineista on sellaisia, että yksikön nominatiivin ja 

muiden paradigman muotojen välillä on äännevaihteluita (astevaihtelu) (Martin  1995: 

120).        

Partisiippirakenteet ovat yleisiä sekä lehtiartikkeleissa, että viranomaisteksteissä. 

Opetuksessa on hyvä näyttää, että vaikeampiakin rakenteita voidaan korvata 

yksinkertaisimmilla rakenteilla. Esimerkiksi partisiippirakenteet voidaan korvata 

(kääntää) sivulauseilla, ja sivulause kahdella lauseella.      

1. Heikki oli katsonut muutamien kansanedustajien elämää käsittelevän 

ohjelmaa.  (Porolammen tapahtumia).  

2. Heikki on katsonut ohjelmaa, joka käsitteli muutamien kansanedustajien 

elämää.  
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3. Heikki on katsonut ohjelmaa. Ohjelma käsitteli muutamien kansanedustajien 

elämää. 

 

4.4 Kirjoittaminen 

Kirjoittamisella on aina funktio, ja kirjoittamisen opettamisessa harjoitellaan erilaisia 

tekstilajeja. Toiselle oppijalle on helpompi tuottaa puhetta kuin kirjoitusta, ja oppijan 

aikaisemmat oppimistottumukset vaikuttavat siihen, kuinka vaikeaksi oppija kokee 

kirjoittamisen. Kirjoittamisen sujuvuudella Nissilä tarkoittaa sitä, että opintojen alussa 

kirjoittaminen on sujuvaa, jos oppija pystyy ilmaisemaan itseään ja välittämään viestin. 

Tarkkuus ja kompleksisuus ovat toissijaista. Toinen sujuvuuden kriteeri on aikarajoite. 

Kirjoittamisen sujuvuutta määrittää myös se, että oppija on suorittanut annetun 

kirjoitustehtävän kohtuullisessa ajassa. Kirjoittamisen tarkkuus tarkoittaa 

virheettömyyttä, sekä kohdekielen mukaista sananvalintaa ja kielen käytön 

konventiota (Nissilä 2006: 120). Kirjoittamisen tarkkuuteen kuuluu myös välimerkkien 

käyttö, yhteen ja erikseen kirjoittaminen, iso ja pieni alkukirjain. Kompleksisuus 

kirjoittamisessa tarkoittaa kykyä tuottaa erilaisia tekstilajeja, sekä varioida kieltä ja 

tyyliä tilanteen mukaan. Oppija osaa ilmaista samaa asiaa usealla eri tavalla, hän 

käyttää kirjoituksessa yhdyslauseita ja lauseenvastikkeita (Nissilä 2006: 159).       

 

5. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA HYPOTEESIT  

Analyysiosiossa tarkastelen, millaisia kokemuksia ja tavoitteita S2-oppijoilla on suomen 

kielen opetuksesta. Tulokset kattavat seuraavat kiinnostuskohtani:  

1. Millaiset opetusmetodit sopivat kyseessä olevalle kohderyhmälle ja miksi? 

2. Millaiseen kielenopetukseen sopii formaalinen opetustapa ja millaiseen 

funktionaalinen?  

3. Millaisiin kielitaidon osa-alueisiin tulisi panostaa enemmän kielen opetuksessa?   
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4. Miten oppijoiden äidinkieltä käytetään apuna suomen kielen opetuksessa?  

Analysoin saatua aineistoa sekä kvalitatiivisesi, että kvantitatiivisesti. Kvalitatiivisen eli 

laadullisen tutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään kohteen laatua ja syventämään 

ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Määrällisen eli kvantitatiivisen aineiston avulla on 

mahdollista kartoittaa kohteita, joita lähdetään laadullisen tutkimuksen keinoin 

analysoimaan yksityiskohtaisemmin. Tutkimukseni pääkäsitteet ovat funktionalisuus ja 

formaalisuus, suomi toisena kielenä opetus, äidinkieli ja kielitaito.  

 

5.1 Kerätty aineisto ja informantit  

Kyselylomake koostuu seitsemästätoista kysymyksestä. Kysymyslomakkeen (liite 1) 

kysymyksiä voidaan ryhmittää seuraavasti: kohdat 1-7 kartoittavat opiskelijoiden 

taustatietoja: sukupuoli, syntymävuosi, kotimaa, äidinkieli, koulutus - ovat kysymykset 

ensimmäisestä viidenteen. Kuudes ja seitsemäs kysymykset tarkkailevat Suomessa 

oleskeltua aikaa sekä suomen kielen oppimisen käytettyä aikaa.    

       6. Kuinka kauan olet asunut Suomessa? 

       7. Kuinka kauan olet opiskellut suomea? 

Kahdeksas ja yhdeksäs kysymys koskevat opetuksessa käytettyä materiaalia - 
oppikirjoja ja muuta materiaalia sekä niiden sopivuutta opettavaa ryhmää varten.  

        8. Mitä oppikirjoja olet käyttänyt opiskelussasi? 

        9. Mitä mieltä olet tämän kurssin oppikirjasta? (ympyröi) 

            Kirjan tekstit ovat tasoltaan liian helppoja/vaikeita/sopivia 

            Kirjan tehtävät ovat liian helppoja/vaikeita/sopivia 

            9.1 Sinun mielipiteesi muusta kurssilla käytetystä materiaalista. 

Kysymyslomakkeen kysymykset 10-15 ovat monivalintakysymyksiä. Kymmenes 

kysymys on itsearviointikysymys. Opiskelijoita on pyydetty arvioimaan omaa suomen 

kielen taitoa osa-alueiden mukaisesti. Vastaajalle on ehdotettu valita kolmesta 

vaihtoehdoista. Neljäntenä vaihtoehtona on ”En osaa sanoa”.   
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10. Suomen kielen taitosi omasta mielestäsi (ympyröi):  

      osaat kirjoittaa suomen kielellä hyvin/kohtalaisesti/välttävästi. En osaa sanoa. 

      ymmärrät luonnollista kieltä, ymmärrät puhekieltä, puhut suomen kielellä,  

      hallitset rakenteet (kielioppi). 

 

Kysymykset 11-12 kattavat eri  kielitaidon osa-alueiden tärkeys- ja vaikeusastetta 

opetuksessa. Molemmissa kysymyksissä on yhdeksän vaihtoehtoa, ja niiden lisäksi 

kymmenentenä vaihtoehtona on kohta ”Muu, mikä”. Informantit valitsevat vain viisi 

heille tärkeintä vaihtoehtoa ja asettavat ne numeroimalla tärkeysjärjestyksen.       

11. Valitse viisi vaihtoehtoa, jotka ovat sinulle tärkeimpiä suomen kielen oppimisessa, ja aseta ne 
tärkeysjärjestykseen. Merkitse numerolla 1 tärkein, numerolla 2 toiseksi tärkein jne. 

12. Valitse viisi vaihtoehtoa, jotka ovat sinulle vaikeimpia suomen kielen oppimisessa ja aseta ne 
vaikeusjärjestykseen. Merkitse numerolla 1 sinulle vaikein, numero 2 on toiseksi vaikein jne. 

 

Kysymykset 13-15 kartoittavat sitä, millaisena oppijat näkevät oman roolinsa 

oppimisessa, ovatko he enemmän passiivisia tiedon vastaanottajia vai aktiivisia tiedon 

hakijoita ja millaisesta opetuksen lähestymistavasta, formaalisesta tai 

funktionaalisesta, he hyötyvät eniten.  

13. Mikä on sinulle tehokkain tapa suomen kielen opetuksessa? Valitse viisi vaihtoehtoa ja aseta ne 
järjestykseen, jossa 1 on tehokkain. 

14. Mikä on sinulle vähiten tehokas tapa suomen kielen opetuksessa? Valitse viisi vaihtoehtoa. 
Merkitse numerolla 1vähiten tehokas, numerolla 2 toiseksi vähiten tehokas jne.       

 15. Valitse viisi vaihtoehtoa asioista, jotka haluat tehdä oppitunnilla ja aseta ne järjestykseen niin, 
että 1 on mielekkäin tehtävä. 

      

Erityisen kiinnostukseni kohteena on ollut äidinkielen rooli suomen kielen opetuksessa, 

joka on kyselylomakkeen 16. kysymys.  

16. Kuinka tärkeää on että opetuksen eri osa-alueilla käytetään apukielenä sinun äidinkieltäsi? Merkitse 
skaalalle kuinka tärkeää se on sinulle. 10 on erittäin tärkeää ja 1 ei tärkeää (ympyröi numero). 
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Viimeiseksi, kohdassa 17 informanteilla oli mahdollisuus esittää omia toivomuksia ja 

kommentteja opetuksen suhteen. Samassa kohtaa informanttеja pyydettiin 

luettelemaan kieliopin asioita, joita he kokivat vaikeaksi tai helpoksi.  

17. Minkä asian kieliopista olet kokenut erityisen vaikeaksi / erityisen helpoksi? Mainitse kolme 
vaikeinta ja kolme helpointa asiaa.  

 

Kyselyyn osallistujat ovat Turun suomenkielisen työväenopiston monikulttuurisen 

osaston ”Luupin” venäjänkielisiä opiskelijoita ja kotoutumiskoulutuksen kotiäitejä. 

Tutkimukseen osallistui viisi opiskelijaryhmää, yhteensä 61 oppijaa. Informanteista 47 

oppijaa on venäjänkielisiä. ”Suomea venäjänkielisille” ryhmien oppijat opiskelivat 

suomen kieltä kaksi kertaa viikossa iltakursseilla. Muut 14 informanttia opiskelee 

suomea kotoutumisopetussuunnitelman mukaisesti päiväopetuksessa. Oppijoiden 

suomenkielen taitotaso on hyvin vaihteleva ja vastaa arvion mukaan eurooppalaisen 

viitekehyksen tasoa A1-B1.  Seuraavaksi esittelen oppijaryhmät. 

 

 

TAULUKKO 1 - Tutkimuksessa osallistuvien oppiryhmien nimet, taitotasot ja oppijamäärät. Pro gradussa 
käytetään ryhmien nimien sijasta lyhenteet: VSO1,VSO2,VSO3 – venäjänkieliset oppijat; KSO4, KSO5 – 

kotiäitien ryhmien oppijat. 
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Ryhmät, joissa opettajalla ja oppijoilla on sama lähdekieli.   

 Ryhmät 1-3 ovat kielellisesti homogeenisiä. Oppijoilla on yhteinen lähdekieli – venäjän 

kieli. 21 opiskelijaa opiskelee suomen kieltä ryhmässä ”Suomen kielen alkeet 

venäjänkielisille”. Taitotason vaatimus kurssin alettua oli A1. 19 opiskelijaa opiskelee 

ryhmässä ”Suomen kielen alkeiden jatkokurssi venäjänkielisille”, kurssi sopii niille 

oppijoille, joiden suomen kielen taitotaso vastaa tasoa - A2. Seitsemän oppijaa käy 

kurssia ”Suomen kieli ja kirjallisuus venäjänkielisille” ja heidän taitotaso on lähellä B1 

tasoa.  

Ryhmät, joissa oppijoilla ja opettajalla on eri lähdekielet. 

Ryhmät 4-5 ovat kielellisesti heterogeenisia. Seitsemän opiskelijaa opiskelee suomen 

kieltä ryhmässä ”Suomea lukutaitoisille kotiäideille B”. B-ryhmä oppijoiden taitotaso 

on vaihteleva ja vastaa taitotasoa A1-A.2.2. Toisesta kotiäitien ryhmästä, eli ”Suomea 

lukutaitoisille kotiäideille A” ryhmästä tutkimukseen osallistui myös seitsemän 

opiskelijaa. Kotiäitien ryhmä A eroaa B ryhmästä oppijoiden taitotasossa. ”Suomea 

lukutaitoisille kotiäideille A” ryhmään valitaan edistyneimmät oppijat alkukartoituksen 

tuloksien perusteella.  Tavoitteena on, että kurssille A osallistuu A2.1 – B1.1 taitotason 

oppijoita.            

 Ryhmien kokoonpano muuttuu jatkuvasti eli oppijat liittyvät ryhmiin pitkin 

opintovuotta. Kotiäitien kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on jatkuva ja sitoutuva 

osallistuminen suomen opintoihin. Opetuksen aloittaneista kotiäideistä suurin osa 

sitoutuu kurssille ja jatkaa opintoja vuodesta kolmeen.  

Kaikkien ryhmien oppijoiden tavoitetaso on toiminnallinen taitotaso B1.1. Tasoa B1.1 

pidetään riittävänä YKI-testin suorittamista varten.  
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Ryhmien jako taitotason mukaan.  

TAULUKKO 2 – Ryhmien oppijoiden lähtötasot kurssin alussa, sekä vastaavien ryhmien tavoitteelliset 

kielitasot kurssien päätettyä. [Taitotasot: 1 – A1.1, 2 – A1.2, 1 – A1.3, 4 – A2.1, 5 – A2.2, 6 – A2.3, 7 – 
B1.1, 8 – B1.1, 9 – B2.1, 10 – B2.2]. 

 

5.2 Tutkimuksen lähestymistapa  

Tutkimukseni lähestymistapa on monimenetelmäinen ja kyselylomakkeen kysymykset 

ovat luonteeltaan sekä monivalinta- että avoimia kysymyksiä. Vältin avoimia 

kysymyksiä, koska tutkimukseni on ensisijaisesti määrällinen ja tavoitteenani oli 

analysoida tuloksia tilastollisilla menetelmillä. Muutamissa kysymyksissä jätin tilaa 

avoimille vastauksille, koska analyysiä varten toivoin saada myös laadullista aineistoa. 

(Luodonpää-Manni ym. 2020: 254). ”Laadullisessa tutkimuksessa pyritään 

ymmärtämään merkityksiä kokonaisvaltaisesti ja tutkimuksen ominaispiirteitä ovat 

usein analyysin syvyys, rikkaus ja perusteellisuus, mikä lisää teoreettista ymmärrystä 

ilmiön luonteesta” (Luodonpää-Manni ym. 2020: 13-14). Laadullinen tutkimus 

perustuu ihmisten kokemuksiin - meidän tapauksessa oppijan henkilökohtaiseen kielen 

oppimiskokemukseen. Laatiessani kysymyksiä lomaketta varten käytin teoreettisena 

pohjana oppimisprosessia kuvaavia teorioita ja näkemyksiä kielten opetuksen 

traditioihin – luku 2 alalukuineen. Kysymysten muovaamisessa ja täsmentämisessä 

huomioin sekä näkemyksiä toisen kielen oppimiseen että kielitaidonkehityksen 

vaiheita osa-alueittain. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VSO1 VSO2 VSO3 KSO4 KSO5

Tavoitetaso

Lähtötaso
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On olemassa erilaisia teorioita ja näkemyksiä kielitaidon rakenteesta ja sen 

yhtenäisyydestä. Voiko kielitaito pitää yhtenäisenä kokonaisuutena (Huhta 1993: 81)  

tai onko kielitaidossa erillisiä osia (Nissilä 2006: 39-40). Jos kielitaito muodostuu eri 

osa-alueista, ovatko nämä osat sidoksissa toisiinsa ja onko kielitaidon rakenne pysyvä 

ilmiö. Nykyään kielitaito useimmiten jaetaan neljään osa-alueeseen: puhumiseen, 

puheen ymmärtämiseen, lukemiseen ja kirjoittamiseen (Nissilä 2006: 40).  Näiden 

neljän kielitaidon osa-alueiden lisäksi puhutaan vielä rakenteen (kieliopin) ja sanaston 

osaamisesta.   

Huhta viittaa Milanoviciin, jonka mukaan oppijan kielitaidon rakenne muuttuu 

opintojen edistymisen mukaan. Kielen oppimisen alkuvaiheessa kielen oppijalla on 

selvät erot kielitaidon osa-alueiden välissä. Mutta mitä edistyneempi kielioppija on, 

sitä pienempiä eroja kielitaidon osa-alueiden välillä voidaan erottaa, eli osat sulautuvat 

toisiinsa yhdeksi kokonaisuudeksi (Huhta 1993: 81).  

1970-luvulla kielitaidon rakenteen tutkimuksen rinnalle on syntynyt toinen suuntaus 

jossa oppijan opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota kielen käyttöön.  Dell Hymes 

esitti ensimmäisenä käsitteen ”kommunikatiivinen kompetenssi” jo vuonna 1966.   

Kieli on sosiaalinen ilmiö, ja sen takia kielen käyttö on kielitaidon tärkeämpiä osa-

alueita. ”Kielitaito” käsitteen rinnalle on syntynyt uusi käsite ”Kielen 

kommunikatiivinen kompetenssi”, joka teorian kannattajien mukaan on laajempi käsite 

ja yhdistää osittain kielitaidon eri osa-alueet. Esimerkiksi keskustelu edellyttää sekä 

puhumis- että kuullunymmärtämistaitoa. Myös muut kielitaidon komponentit kuten 

sanasto, kielioppi, ääntäminen, sujuvuus ja organisaatiokyky toimivat yhteistyössä 

keskustelussa (Huhta 1993: 83).  

 

5.3 Kielitaidon osa-alueet ja kielen omaksuminen                        

Kielitaito voidaan jakaa kielen tuottamisen ja kielen vastaanottamisen taidoksi. Kielen 

tuottamista ovat (Nissilä 2006: 40) puhuminen ja kirjoittaminen ja kielen 

vastaanottamista ovat puheen ymmärtäminen ja lukeminen. Puhuminen ja kuullun 
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ymmärtäminen ovat akustisia ja auditiivisia ilmiöitä ja lukeminen ja kirjoittaminen taas 

visuaalisia. Tutkimukset osoittavat, että nämä kielitaidon osa-alueet eivät ole irrallisia 

osa-taitoja vaan eri taitojen hallinnan välillä vallitsee korrelaatiosuhde ja esimerkiksi 

lukemisen harjoittaminen harjoittaa osin myös puhumista. Mutta nämä kielitaidon 

osataidot ovat vain osittain korrelaatiosuhteessa keskenään, koska hyvä puhuja ei 

automaattisesti ole hyvä lukija, eikä lukemisen harjoittelu takaa taitavaa kirjoittamista 

(Nissilä 2006: 40-45). Kielenopetus kohdistuu joskus vain osaan kielitaidon osa-

alueiden kehittämiseen, ja näin ollen kielitaidon eri osa-alueet kehittyvät eri tavalla. 

Jos opetuksessa korostetaan lukemisen merkitystä, opetuksen tuloksena voi olla se, 

että oppija osaa esimerkiksi lukea paremmin kuin puhua. Opetus, jossa keskitytään 

kuullun ymmärtämiseen, ei välttämättä kehitä yhtä tehokkaasti oppijan puhumisen 

taitoa ja oppija voi ymmärtää kieltä paremmin kuin osata puhua (Huhta 1993: 85). 

Toinen selitys taitojen erilaisuudelle voi olla niiden erilaisuudessa oppijan 

äidinkielessäkin. Suullinen kielitaito hankitaan lapsuudessa mutta kirjoittamista ja 

lukemista opiskellaan koulussa. Kaikilla opiskelijoilla nämä osa-alueet eivät kehity 

kuitenkaan tarpeeksi monipuolisiksi edes omassa äidinkielessään (Huhta 1993: 82). 

Oppiminen on yksilöllinen prosessi, johon vaikuttavat ulkoisten tekijöiden lisäksi, myös 

opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet. Kielen omaksumiseen vaikuttavat sellaiset 

henkilökohtaiset tekijät kuin ikä, kielellinen lahjakkuus, motivaatio, asenteet, 

kognitiivinen tyyli, sosiaalisuus, avoimuus, riskinottohalukkuus, sekä aikaisemmin 

omaksuttuja henkilökohtaisia oppimistapoja ja tottumuksia ja oppimiskokemuksia. 

Kyselylomakkeen taustatietojen kysymyksissä huomioin yllä olevat tekijät. Käytännön 

syistä en voinut tässä pro gradussa huomioida jokaisen oppijan henkilökohtaisia 

taipumuksia. Mutta kotiäitien ryhmien analyysiosiossa käytän apuaineistona HOPS-

lomaketta, joka on työväenopiston LUUPPI-tiimin kehittämä lomake. HOPS-lomake  

(liite 2) on kehitetty kotiäitien opetuksen tueksi ja jokainen opetukseen osallistuva 

kotiäiti täyttää ”Henkilökohtaisen opintosuunnitelma HOPS-lomakkeen” opiskelun 

aikana. Lomake on kolmiosainen ja siinä on otettu ensisijaisesti kantaa oppijan 

henkilökohtaisiin tarpeisiin ja kykyihin. 
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Seuraavaksi esittelen kysymysesimerkkejä:  

Onko sinulla mahdollisia opiskeluun vaikuttavia tekijöitä, joita haluaisin mainita? Miten vietät 
vapaa-aikaa? Millaisia harrastuksia sinulla on? Onko sinulla jotain oppimista vaikeuttavia 
tekijöitä? Missä asioissa sinulla on parantamisen varaa? Mikä on ollut koulussa lempiaineesi? 
Miksi? Millainen olet opiskelijana? Mitä toivot tältä suomen kielen kurssilta? Millaisia 
tavoitteita, haaveita ja suunnitelmia sinulla on tälle lukuvuodelle?   

Opiskelun tavoitteet, eli motivaatio on tärkeimpiä tekijöitä kielen opetuksessa.  

Motivaation taso vaihtelee oppijalla kielen oppimisessa. Kielenoppiminen on pitkä 

prosessi, ja oppimisen alussa oppija huomaa aika hyvin miten hän edistyy oppimisessa. 

Oppija osaa esimerkiksi selviytyä yksinkertaisista arkipäivän tilanteista ja ymmärtää 

vaatimattomia tekstejä sekä erottaa puheesta tuttuja sanoja ja ilmauksia. Ajan 

mittaan, silloin kun tietty taso on saavutettu, saavutuksia ei huomata niin helposti. Jos 

opiskelija ei osaa yhtään kieltä, jokainen opittu uusi sana tai muoto on 

merkityksellinen. Saavutettuaan tietyn tason oppija huomaa, että hän selviytyy tälläkin 

kielitaidon määrällä, ja seuraavalle tasolle siirtyminen vaatii paljon ponnistelua.   

Eurooppalainen viitekehys 1 jakaa kielitaidon A1, A2, B1, B2, C1 ja C2 tasoihin, jossa A 

on perustaso, B on keskitaso ja C on ylin taso. Viitekehystä käytetään laajasti, ei 

ainoastaan kielitutkintojen testeissä, mutta myös välitestauksissa. Esimerkiksi 

kielikoulutuksen päätettyä opiskelijan kielitaitoa arvioidaan viitekehyksen skaalan 

mukaan. Kielitutkintojen testeissä on viisi osakoetta: tekstin ymmärtäminen, 

kirjoittaminen, rakenteet ja sanasto sekä puheen ymmärtäminen ja puhuminen. 

Yleensä A1- ja A2-taso saavutetaan aika nopeasti, mutta B2-tason saavuttaminen vaatii 

kielen hyvää hallintaa. Muutama kyselyyn osallistunut oppija on kertonut, että 

väliarvioinnissa kaksi vuotta sitten he saivat taitotason B1 kuullun ymmärtämisen 

taidosta ja A2 puheen tuottamisen taidosta. Uudessa arvioinnissa joka oli juuri, eli noin 

kahden vuoden kuluttua, he eivät ole saavuttaneet taitotasoa B2, vaan taitotaso on 

pysynyt virallisesti samana.       

 

                                                           
1
 https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kehittyvan-kielitaidon-tasojen-kuvausasteikko#96f93b79  

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kehittyvan-kielitaidon-tasojen-kuvausasteikko#96f93b79
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Opetussuunnitelman perusteissa käytetään viitekehitysten suomalaista sovellusta, 

jossa kielen taidon arviointi on jaettu kymmeneen tasoon, eli A1.1, A1.2, A1.3, A2.1, 

A2.2, A2.3, B1.1, B1.2; B2.1, B2.2 mikä on paljon parempi kuvaamaan kielitaitoa ja on 

paljon selvempi oppijoille.  

 

5.4 Aineiston keruun metodiikka   

Keräsin aineistoa eri lukuvuosina ja käytin erilaisia metodeja aineiston keruussa. 

Kolmen ryhmän oppijat (venäjänkieliset ryhmät), vastasivat lomakekysymyksiin 

luokkahuoneissa. Varasin vastauksia varten kahden oppitunnin pituisen ajan. Ennen 

lomakkeen täyttämistä respondenteille selitettiin sekä kyselyn tarkoituksen, että 

kysymysten sisällön. Oppijoilla oli mahdollisuus pyytää apua täyttämisen aikana, jos 

kysymyksen sisältö aiheutti kielellisiä vaikeuksia. Kotiäitien ryhmissä aineiston keruu 

toteutettiin talvella vuosina 2020-2021 ja se osui pandemia-aikaan jolloin kaikki 

työväenopiston opetusryhmät olivat jo siirtyneet etäopetukseen. Aineiston 

kerääminen tapahtui eri tavalla näissä ryhmissä. Monella kotiäidillä on heikot tieto- ja 

viestintätekniset valmiudet minkä takia lähetin kyselyn paperiversiona jokaiselle 

vastaajalle kotiin. Ennen kirjeen lähettämistä tarkistin oppijoiden suostumuksen, sekä 

lomakkeen täyttämiseen että kirjeen saamiseen. Kirjekuoressa oli kyselylomakkeen 

lisäksi myös valmiiksi täytetty palautekirjekuori. Lähetin yhteensä 12 kirjettä. Kaksi 

respondenttia täytti kyselylomakkeen sähköisesti. Kotiäitien A-ryhmän oppijat 

(edistyneimmät oppijat) saatuaan ohjeita ja selosteita täyttivät lomakkeen itsenäisesti. 

Alkeistasonryhmän oppijoista joka ikinen oppija oli henkilökohtaisen ohjauksen 

tarpeessa. Lomakkeen täyttämisen sijasta käytin heidän osaltaan metodina 

haastattelua. Selitin kysymyksiä ja myös muovasin ne selkokielisiksi. Välillä turvauduin 

tulkin apuun. Jokaisen oppijan kanssa haastattelu kesti keskimäärin kahdesta kolmeen 

tuntiin. Osa haastatteluista jaettiin kahtia ja toteutettiin kahtena eri päivänä.                                  
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6. ANALYYSI 

Ryhmien nimien sijasta käytän jatkossa lyhenteitä VSO1, VSO2, VSO3, KSO4, KSO5, 

jossa SO tarkoittaa suomen oppijat, V tarkoittaa että vastaajat opiskelevat ”Suomea 

venäjänkielisille” ryhmissä ja K tarkoittaa ”Kotiäitien ryhmiä”.  

Käytän ryhmistä lyhenteitä seuraavasti: 

VSO1 = ”Suomen kielen alkeet venäjänkielisille”.   

VSO2 = ”Suomen kielen alkeiden jatkokurssi venäjänkielisille”.  

VSO3 = ”Suomen kieli ja kirjallisuus venäjänkielisille”. 

KSO4 = ”Suomea lukutaitoisille kotiäideille B”. 

KSO5 = ”Suomea lukutaitoisille kotiäideille A”.  

VSO1: alkeistason ryhmä 

Ikä Alle 35-vuotiaat 
7 opiskelijaa 

Yli 35-vuotiaat 
14 opiskelijaa 

Koulutus Korkea-aste  9 Keski-aste 6 Perusaste 6 

Sukupuoli Naisia    11 Miehiä    10 

Äidinkieli Venäjä   18 Ukraina   3 

Asuminen 
Suomessa 

Alle vuoden 
10 opiskelijaa 

1-3 vuotta 
4 opiskelijaa 

4-6 vuotta 
4 opiskelijaa 

Yli 7 vuotta 
4 opiskelijaa 

Opiskellut 
suomea 

Alle vuoden 
14 opiskelijaa 

1-3 vuotta 
4 opiskelijaa 

4- 6 vuotta 
2 opiskelijaa 

Yli 6 vuotta 
1 opiskelijaa 

   

 

Ryhmässä VSO1 opiskelee huomattavasti vähemmän nuoria aikuisia kuin keski-ikäisiä 

aikuisia, ja melkein kaikki ryhmän ”Alle 35-vuotiaat” ovat alle 30-vuotiaita. Vain yksi 

opiskelija on 33-vuotias. ”Yli 35-vuotiaiden” ryhmässä vain kaksi opiskelijaa ovat alle 

47-vuotiaita. He ovat iältään 40- ja 45-vuotiaita.  Nuorista opiskelijoista kaikki ovat 

olleet Suomessa alle vuoden ja he ovat opiskelleet suomea alle vuoden. VSO1 ryhmän 

oppijat ovat viidestä eri maasta: Ukrainasta viisi opiskelijaa, Virosta yhdeksän 
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opiskelijaa, Venäjältä viisi opiskelijaa, Valkovenäjältä yksi, Moldovasta yksi. Ryhmän 18 

oppijaa puhuu venäjää äidinkielenään ja kolmen oppijan äidinkieli on ukraina. Viroa, 

romaniaa (moldovaa), valkovenäjää äidinkielenään puhuvia ryhmässä ei ole. 

VSO2: alkeistason jatkoryhmä 

Ikä Alle 35-vuotiaat 
7 opiskelijaa 

Yli 35-vuotiaat 
12 opiskelijaa 

Koulutus Korkea-aste 15 Keski-aste   3 Perusaste   1 

Sukupuoli Naisia    12 Miehiä    7 

Äidinkieli Venäjä   17 (+1) Bulgaria  1 Liettua   1 
Puolaa   (+1) 

Asuminen 
Suomessa 

Alle vuoden 
3 opiskelijaa 

1-3 vuotta 
8 opiskelijaa 

4-6 vuotta 
2 opiskelijaa 

Yli 7 vuotta 
6 opiskelijaa 

Opiskellut 
suomea 

Alle vuoden 
5 opiskelijaa 

1-3 vuotta 
7 opiskelijaa 

4- 6 vuotta 
2 opiskelijaa 

Yli 6 vuotta 
5 opiskelijaa 

 

VSO2 ryhmän 25 opiskelijasta 19 osallistui kyselyyn. Opiskelijat ovat eri-ikäisiä. Nuorin 

opiskelija on iältään 25-vuotias ja vanhin opiskelija on 60-vuotias. Ikäjakauma on 

erilainen VSO1-ryhmään verrattuna. Ryhmän VSO2 opiskelijoista 11 opiskelijaa on 

iältään 30-47-vuotiaita. 

 Kolme ryhmän opiskelijaa on asunut Suomessa yli kymmenen vuotta, heistä 

ensimmäinen opiskelija on asunut Suomessa 12 vuotta, toinen 15 vuotta ja kolmas 18 

vuotta. Pitkästä Suomessa oleskeluajasta huolimatta vain yksi vastaajista on opiskellut 

suomea kahdeksan vuotta, muut informantit ovat arvioineet suomen kielen opiskelun 

aikaa vuodesta seitsemään. 17 oppijaa puhuu venäjää äidinkielenään, yhden vastaajan 

äidinkieli on bulgaria. Yksi vastaajista on merkinnyt äidinkielekseen kolme eri kieltä: 

venäjän, liettuan ja puolan.  

Ryhmän VSO2 opiskelijat ovat viidestä eri maasta. Eniten oppijoita on Venäjältä, joita 

on 10, Virosta on kuusi oppijaa, Moldovasta, Bulgariasta ja Puolasta on yksi oppija 

kustakin maasta. 
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VSO3: edistyneiden ryhmä 

Ikä Alle 35-vuotiaat 
3 opiskelijaa 

Yli 35-vuotiaat 
4 opiskelijaa 

Koulutus Korkea-aste   3 Keski-aste  4 

Sukupuoli Naisia     5 Miehiä     2 

Äidinkieli Venäjä    6 Viro          1 

Asuminen 
Suomessa 

1-3 vuotta 
4 opiskelijaa 

4- 6 vuotta 
2 opiskelijaa 

yli 6 vuotta 
1 opiskelija 

Opiskellut 
suomea 

1-3 vuotta 
4 opiskelijaa 

4-6 vuotta 
3 opiskelijaa 

 

Seitsemän ryhmän oppijaa on osallistunut kyselyyn. Keskimäärin opiskelijat ovat 

asuneet Suomessa noin neljä vuotta. Vain yksi oppija on ollut Suomessa 13 vuotta. 

Oppijat ovat kolmesta eri maasta: Virosta, Venäjältä ja Kazakstanista. Sekä Virosta, että 

Venäjältä on kolme opiskelijaa, ja yksi oppija on kotoisin Kazakstanista. Kuuden oppijan 

äidinkieli on venäjä, yksi oppija puhuu äidinkielenään viroa.        

 KSO4: alkeistason kotiäitien ryhmä 

Ikä Alle 35-vuotiaat 
4 oppijaa 

Yli 35-vuotiaat 
3 oppijaa 

Koulutus Korkea-aste 
2 oppijaa 

Keski-aste 
1 oppija 

Perusaste 
4 oppijaa 

Sukupuoli Naisia   7 Miehiä   0 

Äidinkieli Somali 1      Kurdi 2         Arabia 1 Mongolia 1          Venäjä 2 

Asuminen 
Suomessa 

Alle vuoden 0 
opiskelijaa 

1-3 vuotta 

3 opiskelijaa 
4-6 vuotta 

2 opiskelijaa 
Yli 7 vuotta 

2 opiskelijaa 

Opiskellut 
suomea 

Alle vuoden 

3 opiskelijaa 
1-3 vuotta 

1 opiskelijaa 
4-6 vuotta 

3 opiskelijaa 
Yli 6 vuotta 

0 opiskelijaa 

   

Ryhmässä KSO4 opiskelee erityistukea tarvitsevia kotiäitejä. Ryhmän nuoremmat 

oppijat ovat 25-vuotiaat ja vanhin on 40-vuotias. Ryhmässä on kaksi samana vuonna 

syntynyttä oppijaparia - vuonna 1996 ja vuonna 1983. Toinen oppijoista (v. 1996 

syntynyt) on asunut Suomessa 10 vuotta 11 kuukautta ja hän on pisimmän ajan 
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Suomessa oleskellut ryhmän oppija. Toinen merkittävä tekijä on se, että hän on tullut 

maahan nuorena henkilönä ja kertoi opiskelleensa suomea taukoineen melkein viisi 

vuotta.  Kaikki ryhmän oppijat opiskelevat alkeistason kurssilla, eli heidän suomen 

kielen taitotaso on tasoa A1.1-A2.1. Maassa oleskeltu aika vaihtelee merkittäväsi - 

lyhyin Suomessa oleskeltu aika on 1 vuosi 2 kuukautta ja pisin on melkein 11 vuotta. 

Oppijat ovat opiskelleet suomea eri kursseilla muutamasta kuukaudesta viiteen 

vuoteen. Kukaan oppijoista ei ole osallistunut säännölliseen opetukseen vaan kaikilla 

kielen opetus on ollut katkonaista ja lyhytkestoista.  

Oppijat ovat viidestä eri maista: Syyriasta (äidinkieli kurdi), Venäjältä (venäjä), Irakista 

(arabia), Mongoliasta (mongolia), Somaliasta (somali)               

 

KSO5: edistyneiden ryhmä - kotiäidit 

Ikä Alle 35-vuotiaat 
7 oppijaa 

Yli 35-vuotiaat 
0 oppijaa 

Koulutus Korkea-aste 
2 oppijaa 

Keski-aste 
2 oppijaa 

Perusaste 
3 oppijaa 

Sukupuoli  
Naisia   7 

 
Miehiä    0 

Äidinkieli Arabia 3     Dari 2          Somalia 1 Ukraina (Venäjä 1) + 1 

Asuminen 
Suomessa 

Alle vuoden     
0 oppijaa 

1-3 vuotta 
0 oppijaa 

 

4-6 vuotta 

3 oppijaa 
Yli 7 vuotta 

4 oppijaa 

Opiskellut 
suomea 

Alle vuoden 

0 oppijaa 
1-3 vuotta 

5 oppijaa 
4- 6 vuotta 

1 oppijaa 
Yli 6 vuotta 

0 oppijaa 

   

 

Kaikki ryhmän oppijat ovat nuoria alle 35-vuotiaita kotiäitejä. Suurta ikäeroa ryhmän 

oppijoiden keskuudessa ei ole: nuorin oppijoista on 24 vuotta vanha ja vanhin on 33-

vuotias. Keskimäärin oppijat ovat asuneet Suomessa neljästä seitsemään vuoteen. Vain 

yksi oppija vastasi, että hän on asunut Suomessa 8 vuotta ja 3 kuukautta. Kuusi oppijaa 

seitsemästä arvioi, että he ovat opiskelleet suomea eri kursseilla keskimäärin alle 2 

vuotta. Vain yksi oppija vastasi kysymykseen ”Kuinka kauan olet opiskellut suomea? 
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seuraavasti: Olen opiskellut Suomea: 3 vuotta ja 3 kuukautta. Yksi vuotta suomen kieli, kaksi 

vuotta peruskoulu, kolme kuukautta ammatti ja sen jälken ollin äitilomasta. (Vastaus on esitetty 

muokkaamattomana).  

Suuri ero on oppijoiden koulutuksessa. Kolme oppijaa merkkasi koulutusasteeksi - 

perusasteen, mutta kahdella heistä peruskoulu jäi kesken kotimaassa. He olivat 

käyneet vain alakoulun ennen kuin he muuttivat Suomeen. Oppijat, jotka olivat 

suorittaneet korkeakoulun tutkinnon, ilmoittivat että he olivat olleet myös 

työelämässä ennen muuttoa Suomeen.  

Respondentit ovat viidestä eri maasta: Somaliasta, Irakista, Marokosta, Afganistanista, 

Ukrainasta.         

 

6.1 Oppijoiden tarpeet kielen opetuksessa. 

Seuraavaksi analysoin oppijoiden tarpeita ja haasteita suomen kielen opetuksessa. 

Tarkkailen mitkä kielen osa-alueet tuntuvat tarpeellisimmiksi oppijoille ja löytyykö 

tähän vaikuttavia yhtenäisiä taustatekijöitä (ikä, koulutus, maassa oleskeltu aika jne).  

Kysymyslomakkeen kysymykset 11 ja 12 on laadittu siten, että ne kartoittavat 

oppijoiden suhtautumista kielen opetuksen eri osa-alueisiin niiden tarkkuuden, 

kompleksisuuden ja sujuvuuden kannalta. Kysymyksessä 11 tiedusteltiin kielitaidon 

osa-alueiden tärkeyttä informanteille ja kysymyksessä 12 tiedusteltiin kuinka vaikeaksi 

oppijat kokevat kielitaidon eri osa-alueita.  

Kysymysten 11 ja 12 vastausvaihtoehdot voidaan jakaa seuraavasti sujuvuuden, 

tarkkuuden ja kompleksisuuden mukaan: 

- Neljä vastausvaihtoehtoa kuvailee sujuvuuden tärkeyttä ja vaikeutta kielen käytössä: 

- kirja- ja puhekielen ymmärtämistä, sujuvaa puhumista, sanaston oppimista. 

- Kolme vastausvaihtoehtoa kuvailee tarkkuuden tärkeyttä ja vaikeutta kielen käytössä: 

- hyvää ääntämistä, virheetöntä puhumista ja virheetöntä kirjoittamista. 
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- Kaksi vaihtoehtoa kuvailevat  kompleksisuuden merkitystä kielen käytössä:  

- kielioppia ja kielen käyttöä tilanteeseen sopivasti.  

VSO1-ryhmän oppijoille sujuvuus on tärkeintä ja myös vaikeinta kielen oppimisessa. 

Vastausvaihtoehdoista, jotka oli merkitty viiden vaikeimman joukkoon yli 13 kertaa, 

saivat sujuva puhuminen (19/21), kielen ymmärtäminen (17/21) ja puhekielen 

ymmärtäminen (15/21) eniten merkintöjä.   Sujuva puhuminen sai eniten ykkössijoja 

kysyttäessä tärkeysjärjestystä tärkeimpien taitojen kesken. Kun taas vaihtoehdon 

”virheetön puhuminen” valitsivat sen lisäksi viiden vaihtoehdon joukkoon vain 9 

oppijaa.  

VSO2 -ryhmän oppijoille kielen ymmärtäminen on kielen tärkein osa-alue. Vastaus on 

merkitty viiden tärkeimmän joukkoon 16 kertaa, niistä yhdeksän kertaa 

tärkeysjärjestys on merkitty luvulla yksi. Puhuminen on merkitty seuraavaksi 

tärkeimmäksi. Oppijat ovat pitäneet sekä sujuvaa että virheetöntä puhumista yhtä 

tärkeänä. Molemmat vaihtoehdot ovat merkitty 12 kertaa (haluan oppia puhumaan 

sujuvasti, haluan oppia puhumaan virheettömästi).  

Tarkkuuden puolesta puhuu myös se, että VSO2-ryhmän oppijat valitsivat vaihtoehdon 

”haluan oppia ääntämään hyvin” 11 kertaa.  Myös viiden tärkeimmän joukkoon oli 

merkitty vaihtoehto ”haluan oppia käyttämään kieltä tilanteeseen sopivasti” mitä 

voidaan pitää kielen käytön kompleksisuuden tavoitteena.  Kaksitoista 

yhdeksännestätoista vastaajasta valitsivat tämän vaihtoehdon.    

Voidaan ajatella, että VSO2-ryhmän oppijoille on yhtä tärkeää kielen oppimisessa, sekä 

tarkkuus, että sujuvuus. Sujuvuus on funktionaalisen oppimisen tavoite, mutta 

tarkkuutta pidetään enemmän formaalisen oppimisen tavoitteena. Sekä kielioppi, että 

oikeinkirjoittaminen saivat vähiten merkintöjä. 

 Kysely osoittaa, että kaikki osa-alueet aiheuttavat vaikeuksia VSO1-ryhmän 

informanteille.  Puhuminen, puheen ymmärtäminen ja kirjoittaminen sekä kielioppi 

saivat aika tasaisesti pisteitä. Niistä kielioppia ja kirjoittamista oppijat eivät pidä kielen 

oppimisen kannalta ensisijaisina. Kielioppi ei ole herättänyt paljon mielenkiintoa, ei 
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VSO1-, eikä VSO2-ryhmässä ja sai vain seitsemän merkintää kummassakin ryhmässä. Ei 

ollut odotettavissa, että ryhmässä VSO2 kielioppi ei aiheuttaisi mielenkiintoa, koska 

VSO2 ryhmän oppijat ovat kiinnostuneet kielen sujuvuuden lisäksi myös kielen käytön 

tarkkuudesta ja kompleksisuudesta. SVO1- ja VSO2-ryhmien oppijat ovat kiinnittäneet 

enemmän huomiota vastauksien merkitsemisessä kielen sujuvuudelle, kun 

tarkkuudelle tai kompleksisuudelle. Vain ne oppijat, jotka ovat asuneet Suomessa 

pidemmän ajan ja ovat opiskelleet suomea yli kuusi vuotta, ovat kiinnostuneita kielen 

käytön tarkkuudesta.        

KSO4- ryhmän oppijat samoin kuin ryhmän VSO1 oppijat valitsevat sujuvuuden kielen 

oppimisessa. Vastauksista ilmeni, että sekä puhekielen, että kirjakielen ymmärtäminen 

on heille tärkeintä. Vaihtoehdot on valittu viiden tärkeimmän joukkoon yhteensä 12 

kertaa ja ne on merkattu tärkeys järjestyksessä numerolla ”1”- neljä kertaa ja 

numerolla ”2” – neljä kertaa. Myös muut sujuvuuden kriteerit saivat eniten merkintöjä: 

vaihtoehdon ”oppia puhumaan sujuvasti” valitsi viisi oppijaa seitsemästä ja 

vaihtoehdon ”oppia sanastoa mahdollisimman hyvin” valitsivat neljä oppijaa. Yli puolet 

vastaajista on valinnut kielen tarkkuutta kuvaavat vaihtoehdot viiden tärkeimmän 

joukkoon: 

    ”Haluan oppia puhumaan virheettömästi” -4/7  

    ”Haluan ääntää hyvin” -4/7.  

 

Yhtä paljon (4/7) merkintöjä sai vaihtoehto ”haluan oppia kielioppia mahdollisimman 

hyvin”. Kielioppia voidaan pitää, sekä tarkkuuden että kompleksisuuden kriteerinä. 

KSO4- ryhmän oppijat osoittivat, että kuullun ymmärtäminen on heille ensisijaista ja 

oppijat pitävät kielen ymmärtämistä tärkeämpänä kuin kielen tuottamista opetuksen 

alkuvaiheessa.  

KSO4-ryhmän oppijat vastatessaan kyselylomakkeen 12. kysymykseen (Mikä on 

vaikeinta?) antoivat eniten merkintöjä vaihtoehdoille ”kirjoittaa virheettömästi” (7/7) 

ja ”ymmärtää kieliopin sääntöjä” (7/7). Oppijat pitivät molemmat vaihtoehdot yhtä 

vaikeana ja vaikeusjärjestyksessä ne on merkattu keskimäärin numerolla ”2”.  
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Vastauksista ilmeni, että kuullun kirjakielen ymmärtäminen on helpompaa (2/7) kuin 

puhekielen ymmärtäminen (4/7). Myös ”sujuva puhuminen” ei ole vaikeaa, koska vain 

yksi respondenteista valitsi sen viiden vaikeimpaan joukkoon ja merkkasi sen 

vaikeusjärjestyksessä numerolla ”5”                   

Kaikki kolme tutkittavaa ryhmää ovat alkeistason ryhmiä. Vastauksista ilmenee, että 

näiden ryhmien oppijoille sujuvuus on ensisijainen tarve kielen oppimisessa. 

Sujuvuudessa oppijat suosivat ensisijaisesti kuullun ymmärtämistä ja puheen 

tuottamista. Se, että alkeistason oppijoille kielen sujuvuus on tärkeämpi kuin tarkkuus 

tai kompleksisuus, toisaalta ei ole yllättävä tulos ja on loogista. Maassa oleminen vaatii 

ensisijaisesti sujuvaa kielen osaamista. Sen sijaan se, että sanaston oppimista ei pidetä 

tärkeänä kielen oppimisen osana ryhmissä VSO1 ja VSO2 on mielenkiintoista. Sanasto 

on sujuvan kielenkäytön tukipilari ja funktionaalinen opetus pohjautuu ensisijaisesti 

sanaston laajentamiseen. Ryhmän KSO4 oppijat pitävät sanaston oppimista vaikeana 

(6/7).    

VSO3 ryhmän vastauksista ilmeni, että eniten oppijat haluavat oppia lisää sanastoa 

(5/7) ja osata käyttää kieltä tilanteeseen sopivasti (5/7). Muut oppijoille tärkeät 

vaihtoehdot olivat vaihtoehto 2 – puhua virheettömästi (4/7), vaihtoehto 6 – kirjoittaa 

virheettömästi (5/7) ja vaihtoehto 8 – oppia kieliopin mahdollisimman hyvin (4/7). 

”Sujuva puhetaito” vaihtoehdon valitsi vain kaksi vastaajaa. Jokainen vaihtoehto sai 

ainakin kaksi merkintää ja voidaan sanoa, että oppilaat tähtäävät monipuoliseen kielen 

käyttöön.  Enemmän kuin sujuvuutta kielen täytössä tämän ryhmän oppijat tähtäävät 

kehittämään tarkkuutta ja kompleksisuutta.      

KSO5 ryhmän vastauksista ilmeni, että eniten oppijat haluavat oppia kirjoittamaan 

virheettömästi (6/7) ja oppia puhumaan virheettömästi (6/7) mutta samanaikaisesti 

nämä vaihtoehdot ovat vaikeita oppijoille: Minulle on vaikeinta kirjoittaa 

virheettömästi (6/7), minulle on vaikeinta puhua virheettömästi (6/7).  

Muut vaihtoehdot saivat aika tasaisesti merkintöjä – puhua sujuvasti (4/7), ymmärtää 

suomea (4/7), oppia kieliopin mahdollisimman hyvin (4/7), oppia käyttämään suomea 

tilanteeseen sopivasti (4/7).  



 

44 
 

Vaihtoehdot: ”Sujuva puhuminen” ja ”virheetön puhuminen” saivat eniten ”1-” ja ”2”-

sijaa tärkeysjärjestyksessä – (”1”-kahdeksan, ”2”-kaksi). Samoin kuin ryhmä VSO3, 

tämän ryhmän oppijat tarvitsevat monipuolista kielen opetusta jossa huomioidaan 

tasaisesti kaikki kielen osa-alueet. Sujuvuus kielen käytössä ei ole riittävä kielen 

taitotaso. Sujuvuuden lisäksi oppijat haluavat olla kielen käytössä tarkkoja ja 

monipuolisia. 

Ratkaiseva kriteeri, toisin kun olin odottanut, joka vaikutti siihen, että oppija haluaa 

olla tarkempi kielen käytössä, on Suomessa oleskelun aika ja suomen kielen opiskelun 

aika. VSO1-ryhmän oppijat pitävät kaikkia kielen oppimisen osa-alueita vaikeina. Mutta 

KSO4 ryhmän oppijat pitävät vaikeimpana kirjoittamista ja kielioppia. Toinen 

mielenkiintoinen havainto oli se, että alkeistason oppijat kotiäitien ryhmästä ovat 

kiinnostuneita sekä kieliopin oppimisesta että hyvästä ääntämisestä. Yllättävää oli se, 

että VSO1- ja VSO2- oppijoilla kieliopin oppiminen ei herättänyt mielenkiintoa.  

Vaikeimpia kielen oppimiseen liittyviä tavoitteita KSO5- ja VSO3-ryhmän oppijoille on 

myös puhutun kielen ymmärtäminen, virheetön puheen tuottaminen ja virheetön 

kirjoittaminen. Vastauksista ilmeni, että kielen oppimisen alkuvaiheessa moni 

informantti ei pidä tarkkuutta tärkeänä tekijänä kielen oppimisessa, vaan korostaa 

sujuvuuden tärkeyttä. Puhuminen ja puheen ymmärtäminen ovat kiinnostavimpia 

kielen oppimisen osa-alueita. Aika pian kuitenkin sujuvuus ja tarkkuus tulevat olemaan 

yhtä tärkeiksi oppijoille kielen opiskelussa (tämä ilmeni VSO2-ryhmän vastauksista ja 

KSO4-ryhmän vastauksista). Mutta oppijat haluavat edelleen kehittää ensisijaisesti 

puhumisen ja puheen ymmärtämisen taitoa. Vain edistyneet oppijat pitävät, sekä 

kirjoittamisen taitoa, että kieliopin oppimista tärkeänä. 
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Sujuvuus Tarkkuus Kompleksisuus 

 
Tärkeä Vaikea Tärkeä Vaikea Tärkeä Vaikea 

VSO1 3 3 0 0 0 0 

VSO2 2 2 2 2 1 0 

VSO3 0 0 2 0 2 1 

KSO4 3 0 3 3 2 1 

KSO5 1 0 3 3 1 1 
TAULUKKO 3 – Sujuvuuden, tarkkuuden ja kompleksisuuden tärkeys ja vaikeus kielen käytössä 

(kyselylomakkeen kysymykset 11 ja 12). Taulukon luvut tarkoittavat tärkeyden ja vaikeuden astetta (0 - 
vain harvalle tärkeä tai vaikea; 3 – suurin osa vastaajista pitää sitä tärkeänä ja vaikeana). 

 

6.2 Oppijoille sopivia opetusmenetelmiä   

Kysymyslomakkeen kysymykset 13 ja 14 kartoittavat sitä, mitkä oppimismenetelmät 

sopivat opiskelijoille parhaiten. Vastausvaihtoehtoja on kummassakin kysymyksessä 

12. Vastausvaihdoissa selvitetään kielen oppimista ja pidetään silmällään opetuksen 

funktionaalista ja formaalista lähestymistapaa. Kysymysten 13 ja 14 

vastausvaihtoehdot voidaan jakaa seuraavasti formaalisuuden ja funktionaalisuuden 

mukaan: 

- Ryhmätyö luokassa, parityö luokassa, kuunteluharjoitukset, esiintyminen, opettajan 

kuunteleminen (puhuu suomea), esseiden kirjoittaminen (vapaa aihe) – edustavat 

funktionaalista menetelmää.  

- Itsenäinen opiskelu luokassa, oppikirjatehtävien tekeminen, käännöstehtävien 

tekeminen (kirjallinen), kotitehtävien tekeminen, käännöstehtävien tekeminen 

(suullinen), opettajan kuunteleminen (puhuu oppilaiden äidinkieltä) – edustavat 

formaalista menetelmää. 

Kysymyksiin ”Mikä on sinulle eniten tehokas tapa suomen kielen opetuksessa?” ja 

”Mikä on sinulle vähiten tehokas tapa kielen opetuksessa” informantit ovat vastanneet 

seuraavasti:  
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VSO1-ryhmän opiskelijat: 

Ryhmän VSO1 oppijat ovat sitä mieltä, että frontaaliopetus on tehokkaampi 

opetusmetodi kuin ryhmä- tai pariopetus. 11 opiskelijaa pitää frontaaliopetuksesta kun 

taas ryhmätyömuoto sopii vain neljälle ja parityömuoto vain viidelle oppijalle. Myös 

itsenäistä opiskelua luokassa ja kotona, sekä kirjallisten tehtävien tekemistä pidetään 

tehokkaampana opetuskeinona. Oppikirjan kirjallisten tehtävien tekemistä hyödyntää 

9 opiskelijaa (9/21), kirjallisia käännöksiä 10 opiskelijaa (10/21) ja kotitehtävien 

tekemistä 12 opiskelijaa (12/21). Luovaa työskentelyä taas ei pidetä tehokkaana 

opetusmenetelmänä: esimerkiksi opiskelijat eivät ole kiinnostuneita kirjoittamaan 

esseitä ollenkaan (0/21), esiintymistä luokassa pitää hyödyllisenä opetustapana vain 

kolme opiskelijaa (3/21). Sitä, että opetuksessa käytetään apukielenä opiskelijoiden 

äidinkieltä pitää erittäin tärkeänä 14 opiskelijaa. Vastauksista ilmenee, että VSO1-

ryhmän opiskelijat ovat formaalisen opetuksen kannalla. He oppivat parhaiten 

”passiivisesti”, ja opiskelijaa aktivoivat opetusmetodit eivät sovi informanteille.   

KSO4- ryhmän opiskelijat: 

Toisin kuin ryhmän VSO1, tämän ryhmän oppijat suosivat ryhmä- ja parityömuotoa - 

kummankin vaihtoehdon valitsi 5 oppijaa 7:stä. Eniten merkintöjä (7/7), sai vaihtoehto 

”kuunteluharjoitukset” ja toiseksi eniten merkintöjä sai vaihtoehto ”oppikirjatehtävien 

tekeminen” (6/7). Voi sanoa, että oppijat hyötyvät eniten oppijaa aktivoivista 

opetusmetodeista mutta silti tarvitsevat jatkuvaa ohjausta opinnoissaan. Samoin kuin 

VSO1-ryhmän oppijat, tämän ryhmän oppijoita ei kiinnosta luova työskenteleminen eli 

vaihtoehdot ”esseiden kirjoittaminen” ja ”esiintyminen” saivat vain yhden merkinnän 

kumpikin. Vastauksista ilmenee, että formaalisen oppimismenetelmän 

vastausvaihtoehdot kuten esimerkiksi ”käännöstehtävät” (suulliset ja kirjalliset) ja 

”itsenäinen opiskelu luokassa” eivät sovi oppijoille.  

Kokonaisuudessa KSO4-ryhmän vastaukset eroavat huomattavasti VSO1-ryhmän 

vastauksista. Vastausten perusteella voidaan sanoa, että funktionaalinen 

lähestymistapa opetuksessa on suositumpaa KSO4-ryhmäläisille. Äidinkielen käyttö ei 

ole tärkeä suomen opetuksessa, mikä myös puoltaa funktionaalista oppimistapaa. Vain 
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kaksi oppijaa seitsemästä olisi hyötynyt äidinkielen käytöstä opetuksessa – molemmat 

oppijat ovat venäjänkielisiä. VSO1 ja KSO4 ovat alkeistason oppijoita ja 

opetusmetodeiden valinnan eroja voisi mahdollisesti selittää oppijoiden aikaisemmilla 

oppimistottumuksilla. ”Esiintymistä” pidetään todella tehottomana 

oppimismenetelmänä, vaihtoehto sai melkein maksimaalisen määrän merkintöjä, 

(6/7), kysymyksessä ”Mikä on sinulle vähiten tehokas tapa suomen kielen 

opetuksessa?” Tässä molemmat ryhmät ovat yhtenäismielisiä. Esiintyminen on yksi 

oppijoita aktivoivia oppimismenetelmiä.  

VSO2- ja VSO3-ryhmien opiskelijat: 

Oppijat ryhmässä VSO1 pitävät kirjallisia tehtäviä tärkeimpinä, ne ovat suosituimpia 

myös ryhmissä VSO2 ja VSO3. Myös äidinkielen rooli vieraan kielen opetuksessa on 

hyvin tärkeää VSO2- ja VSO3-ryhmän oppijoille. VSO2-ryhmän 15 oppijaa 19:stä oppii 

parhaiten kuuntelemalla oppilaiden äidinkieltä puhuvaa opettajaa. Voidaan sanoa, että 

VSO2-ryhmän oppijat toivovat hyvin ohjaavaa, opettajakeskeistä opetusta ja näkevät 

oman roolinsa opetuksessa aika passiivisena. Ryhmätyömuotoa pitää vähiten 

tehokkaana opetusmenetelmänä 12 opiskelijaa ryhmässä VSO2 ja 4 opiskelijaa 

seitsemästä ryhmässä VSO3. Parityömuotoa pitää vähiten tehokkaana työmuotona 9 

opiskelijaa ryhmässä VSO2 ja kaikki seitsemän ryhmän VSO3 vastaajaa. Esiintyminen 

on kaikkein vähiten kiinnostavaa ja oppimista kehittävää oppimismenetelmä ryhmien 

VSO2 ja VSO3 oppijoille.  

15 oppijaa ryhmässä VSO2 ja kaikki oppijat ryhmässä VSO3 merkitsivät esiintymisen 

vähiten tehokkaaksi opetusmenetelmäksi. 

Parhaina ja hyödyllisimpinä opetusmenetelminä molempien ryhmien oppijat pitävät 

oppikirjatehtävien mekaanista tekemistä, kotitehtävien tekemistä, suullista ja kirjallista 

käännöstehtävien tekemistä. Opiskelijoiden näkökulmat siihen, miten he oppivat 

parhaiten vieraan kielen, kallistuvat aika paljon formaaliseen opetukseen kannalle.  
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KSO5-ryhmän opiskelijat: 

Jossain määrin KSO5-ryhmän oppijoiden vastaukset korreloivat KSO4-vastaajien 

kanssa. Seuraavat vastausvaihtoehdot saivat eniten huomiota: ryhmätyö (5/7), parityö 

(4/7), opettajan kuunteleminen (5/7), esiintyminen (3/7), esseiden kirjoittamien (3/7). 

Nämä vastaukset edustavat funktionaalista opetusmenetelmää ja voidaan sanoa että 

aktiivinen luokkahuone, puhuttu kieli ja luova työskentelemistapa ovat ensisijaisia 

ryhmäläisten näkökulmasta. Oppikirjatehtävien tekemistä pitävät tehokkaana 

opetusmenetelmänä 6/7. Tämä todistaa sen, että oppijat tarvitsevat sekä 

johdonmukaisuutta että ohjausta opinnoissaan. Toisin kuin VSO1-, VSO2- ja VSO3- 

ryhmiä, äidinkielen käyttö ei edistä KSO5 ryhmän opetusta. 

Tehottomimpana opetusmenetelmänä oppijat pitävät passiivista opetusta. Oppijat 

eivät hyödy seuraavista tehtävistä: itsenäinen opiskelu (5/7), kirjallisten 

käännöstehtävien tekeminen (5/7), kotitehtävien tekeminen(5/7). Mielenkiintoista on 

se, että vaihtoehdot ”esiintyminen” ja ”esseiden kirjoittaminen” pidetään yhtä 

tehokkaana kuin tehottamana menetelmänä (eniten tehokas 3/7; vähiten tehokas 

3/7). Muissa vastausvaihtoehdoissa oppijat ovat aika pitkälti samanmielisiä. 

Frontaaliopetus on osoittautunut tehottomaksi opetustavaksi tässä ryhmässä.                   

Seuraavassa kysymyslomakkeen kysymyksessä (15. kysymys) opiskelijoita pyydettiin 

valitsemaan viisi oppijoille mieluista opetustapaa. Mielenkiintoista on se, että 

kysymyksen kaikki vastausvaihtoehdot ovat saaneet aika tasaisesti huomiota kaikissa 

VSO-ryhmissä. Tasaisimmin tähän kysymykseen vastasivat ryhmän VSO1 oppijat. 

Vastauksien perusteella on vaikeaa päätellä mikä on opiskelijoille mieluisin tapa kielen 

opetuksessa. Kaikki vastausvaihtoehdot (paitsi ”esiintyminen luokassa” 3/21) saivat yli 

viisi merkintää.  

Opiskelijoita kiinnostaa kaikkien osa-alueiden kehittäminen. Sekä funktionaalinen että 

formaalinen suuntaus opetuksessa on saanut kannatusta ryhmän VSO1 oppijoilta. 

Myös ryhmän VSO2 oppijoilla kaikki vastausvaihtoehdot, paitsi yksi (”esiintyminen 

luokassa” 1/19) saivat yli viisi merkintää. Voidaan sanoa, että kysymyksen 15 kohdalla 

kävi ilmi, että oppijat ovat kiinnostuneita monipuolisesta opetuksesta. 
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Eniten merkintöjä ryhmässä VSO2 sai vaihtoehto ”kääntää opettajan antamia lauseita 

ja tekstejä” 15/19, mikä todistaa myös sitä, että opiskelijat pitävät hyvin tärkeänä 

äidinkielen roolia vieraan kielen opetuksessa. Mielenkiintoista on se, että ryhmässä 

VSO3 vähiten merkintöjä sai vaihtoehto ”Puhua suomea muiden opiskelijoiden kanssa” 

(2/7) ja eniten merkintöjä sai vaihtoehto ”puhua suomea opettajan kanssa” (6/7). 

Molempien vaihtoehtojen tavoitteena on suullisen kielitaidon kehittäminen, mutta 

vaikka oppijat haluavat kehittää suullista kielitaitoa, he eivät luota siihen, että he 

oppivat opiskelukavereilta uutta vaan luottavat opettajan auktoriteettiin ja taitoon.  

Noin 50 % kaikkien ryhmien opiskelijoista valitsi vaihtoehdon ”haluan tehdä erilaisia 

testejä” (VSO1 9/21; VSO2 8/21; 3/7) ja noin 60 % kaikkien ryhmän oppijoista haluaa 

opiskella lisää kielioppia (VSO1 11/21; VSO2 10 /19 ja VSO3 5/7).  

KSO4-ryhmän oppijat pitävät mieluisimpina suullisia tehtäviä. ”Puhua suomea 

opettajan kanssa” valitsivat kaikki seitsemän vastaajaa (7/7), ”puhua suomea muiden 

oppijoiden kanssa” valitsi neljä vastaajaa (4/7) ja ”lukea enemmän kirjaa ääneen” 

valitsi myös neljä vastaajaa (4/7). Testeistä otaksuu hyötyvän yli puolet oppijoista ja 

lisää kielioppia haluavat opiskella melkein kaikki oppijat (6/7). Vastaukset osoittavat, 

että funktionaalinen opetustapa on sekä tehokkain (kysymys 13) että mieluisin 

opetustapa oppijoille. KSO5-ryhmän vastaukset eroavat jossain määrin muista 

ryhmistä. ”Tehdä erilaisia testejä” vaihtoehdon valitsi viisi oppijaa (5/7), ”kirjoittaa 

tekstejä” valitsi kuusi oppijaa (6/7) ja ”opiskella lisää kielioppia” valitsi neljä (4/7). Se, 

että KSO5-ryhmän oppijat ovat kiinnostuneita erilaisten testien kirjoittamisesta, on 

aika loogista. Kysymyksessä 11 KSO5-ryhmän oppijat osoittivat että he haluavat olla 

mahdollisimman tarkkoja ja monipuolisia kielen käytössä. Uusien asioiden opittua ja 

tehtävien suorittua oppijat haluavat saada opettajan palautetta. Voidaan sanoa, että 

oppijat ovat hyvin johdonmukaisia vastauksissaan ja osaavat yhdistää omat tarpeet ja 

niiden saavuttamiskeinot. Perinteisesti testaamisella seurataan opinnoissa 

tapahtunutta kehitystä.  

 



 

50 
 

 

Funktionaalinen 
Menetelmä 

Formaalinen 
Menetelmä 

 
Tehokas Mieluisa Tehokas Mieluisa 

VSO1 Ei Kyllä Kyllä Kyllä 

VSO2 Ei Kyllä Kyllä Kyllä 

VSO3 Ei Ei Kyllä Kyllä 

KSO4 Kyllä Kyllä Ei Ei 

KSO5 Kyllä Ei Epävarma Kyllä 
TAULUKKO 4 - Respondenttien suhtautuminen opetuksessa käytettyihin opetusmenetelmiin 

(kyselylomakkeen kysymykset 13, 14, 15). 

 

6.3 Äidinkielen tärkeys suomen oppijoille 

Kielen käyttäjillä on laajoja lingvistisiä tietoja omalla äidinkielellä sanojen 

ääntämisestä, lauseiden rakenteista ja sanojen ja lauseiden merkityksestä. Vieraan 

kielen oppimisessa oppijat kohdistavat huomiotaan sen mukaan mihin suuntaan 

heidän äidinkielensä ja muut opitut kielensä ohjaavat heitä (Martin 1999: 163). 

Oppijan äidinkielen vaikutus yksilön suomeen on merkittävä ja syvällinen. S2-

tutkimuksessa on aina taustalla oppijan äidinkieli. Maisa Martin kirjoittaa, että uutta 

kieltä opittaessa on opittava kiinnittämään huomiota uudenlaisiin asioihin ja jätettävä 

syrjään sellaisia joita äidinkielessä tarvitaan (Martin 1999: 163). 

Tässä tutkimuksessa äidinkielen roolia opetuksessa kartoitetaan kysymyksessä 16. 

Kysymyksessä tiedustellaan oppijoiden näkemyksiä äidinkielen roolista kieliopin ja 

sanaston opetuksessa. Myös kysymyksessä tiedustellaan, onko vastaajien mielestä 

tärkeää tehdä käännöstehtäviä suomen kielestä oppijan äidinkielelle. Äidinkielen 

tärkeyttä suomen kielen opetuksessa tiedusteltiin asteikon avulla jossa on numerot 1-

10. Asteikon numero 1 tarkoittaa sitä että äidinkieli ei ole tärkeää ja numero 10 

tarkoittaa sitä, että äidinkieli on erittäin tärkeää. Sitä, että kielioppia opetetaan 

äidinkielellä, pitää erittäin tärkeänä (asteikolla merkitty numero 10) kuusi oppijaa 

ryhmässä VSO3, 15 opiskelijaa ryhmässä VSO2 ja 15 opiskelijaa ryhmässä VSO1. 

Vastaajista vain yksi opiskelija ryhmässä VSO2 ei pidä äidinkielen roolia tärkeänä 

kieliopin opetuksessa (tärkeys merkitty asteikossa numerolla 1). 
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Ryhmässä KSO4 kolme oppijaa pitää kieliopin opettamista äidinkielellä erittäin 

tärkeänä (merkitty numerolla 10). Kaksi heistä on venäjänkielisiä ja yhden oppijan 

äidinkieli on arabia. Muut ryhmän oppijat pitävät äidinkieltä kieliopin opettamisessa 

”vain” tärkeänä (asteikolla merkitty numero 5). Melkein kaikki KSO5-ryhmän oppijat 

eivät pidä äidinkielen roolia tärkeänä kieliopin oppimisessa: vaihtoehto on merkitty 

numerolla 1 neljä kertaa ja numerolla 2 yhden kerran.        

 

TAULUKKO 5 – Äidinkielen tärkeys kieliopin opetuksessa.   

Toinen asteikko näyttää käännöstehtävien tekemisen tärkeyttä oppoijille. 

Informanttien vastauksista ilmenee, että VSO-ryhmien oppijat pitävät 

käännöstehtävien tekemistä hyödyllisenä suomen kielen opetuksen kannalta. 

Vastaukset ovat jakautuneet seuraavasti: ryhmässä VSO3 viisi oppijaa merkitsi 

tärkeyttä numerolla 10, kaksi oppijaa numerolla 8; ryhmässä VSO2 15 oppijaa merkitsi 

tärkeyttä numerolla 10, yksi numerolla 9 ja kaksi oppijaa numerolla 8; ryhmässä VSO1 

14 oppijaa merkitsi tärkeyttä numerolla 10 ja kolme oppijaa numerolla 8. KSO-ryhmien 

oppijat vastasivat seuraavasti: ryhmässä KSO4 3 oppijaa merkitsi tärkeyttä numerolla 

10 ja kolme numerolla 5; ryhmässä KSO5 kaksi oppijaa merkitsi sitä numerolla 10, neljä 

numerolla 1 ja yksi numerolla 5. Voidaan sanoa, että oppijoiden edetessä opinnoissaan 

äidinkielen merkitys pienenee KSO-ryhmissä mutta ei VSO-ryhmissä.  
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Taulukko 6 – Oppijoiden näkemys käännöstehtävien tärkeydestä. 

Kysymyksen 16 kolmas asteikko kartoittaa äidinkielen merkitystä sanaston 

opetuksessa. Sanan oppiminen sisältää reseptiivisen ja produktiivisen sanan hallintaa. 

Uusia sanoja opittaessa oppija oppii sanan muodon ja merkityksen. Kysymys 

merkityksestä on äärimmäisen kompleksinen ja eri lingvististen koulukuntien edustajat 

suhtautuvat eri tavoin siihen. Usein merkitys käsitellään kompleksisena 

kokonaisuutena, joka koostuu objektista, objektin käsitteestä ja puhutusta tai 

kirjoitetusta muodosta. Koska käsitteet ilmaistaan sanojen avulla, sanalla on tärkeä 

rooli maailman kielellisen kuvan rakentamisessa. Todellinen kielellinen kompetenssi 

perustuu sanaan. Muut kielen yksiköt saadaan joko jakamalla sana pienempiin 

yksiköihin (morfeemit) tai sanojen kombinaatiolla (lauseet). Kielellisien merkkien 

kuvaamista varten käytetään metakieltä. Metakielen esimerkkinä ovat: selittäminen 

(luonnollinen kieli toimii metakielenä itsenä kuvaamista varten) tai kääntäminen 

(metakielenä käytetään toinen luonnollinen kieli). Kääntämisen kohtana ovat toisen 

luonnollisen kielen sanoja, lauseita ja tekstejä.  

 Äidinkieltä pidetään erittäin tärkeänä sanaston opetuksessa kaikki seitsemän 

vastaajaa ryhmässä VSO3, 16 vastaajaa ryhmässä VSO2 ja 18 vastaajaa ryhmässä VSO1. 

Tulos oli yllättävä VSO3-ryhmän vastaajien kohdalla koska kaikki ryhmän VSO3 

vastaajat osaavat suomea aika sujuvasti. Samoin ryhmän KSO4 oppijat pitävät 
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äidinkieltä hyvin tärkeänä sanaston oppimisessa: 6 vastaajaa (6/7) merkkasi tärkeyttä 

asteikolla numeroilla 10 tai 9. Myös ryhmän KSO5 oppijat käyttävät äidinkieltä 

sanaston oppimisessa. Kaksi heistä pitää äidinkieltä ”erittäin tärkeänä” (asteikolla 

merkattu numerolla 10), neljä ”tärkeänä” (asteikolla merkattu numerolla 6 tai 5).    

 

TAULUKKO 7 – Oppijoiden näkemys siitä, kuinka hyvin he otaksuvat hyötyvänsä äidinkielestään sanaston 
oppimisessa. 

 

6.4. Tulosten kokoavaa tarkastelua  

Vastauksista ilmeni, että kielen oppimisen alkuvaiheessa moni informantti ei pidä 

tarkkuutta tärkeänä tekijänä kielen oppimisessa, vaan korostaa sujuvuuden tärkeyttä. 

Puhuminen ja puheen ymmärtäminen ovat kiinnostavimpia kielen oppimisen osa-

alueita. Kuitenkin opiskelun myötä sujuvuus ja tarkkuus tulevat heille yhtä tärkeäksi 

opinnoissaan (tämä ilmeni VSO2-ryhmän vastauksista). Mutta oppijat haluavat 

edelleenkin kehittää ensisijaisesti puhumisen ja puheen ymmärtämisen taitoa. Vain 

edistyneemmät oppijat pitävät sekä kirjoittamisen taitoa että kieliopin oppimista 

tärkeinä. Poikkeuksellisesti odotuksista ratkaisevat kriteerit, jotka vaikuttivat siihen, 

että oppija haluaa olla tarkempi kielen käytössä, on Suomessa oleskelun aika ja 

suomen kielen opiskelun aika. Hypoteesini oli, että koulutuksella olisi eniten osuutta 

tähän.  Vastauksista ei ilmennyt sitä, että oppijan koulutuksella olisi vaikutusta miten 
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vaikeaksi oppijat kokevat eri kielen osa-alueiden oppimista. Voisi olettaa, että oppijan 

henkilökohtaiset taipumukset vaikuttavat asiaan enemmän.  

Äidinkielen tärkeydestä ja vaikutuksesta suomen oppimiseen oppijat ovat erimielisiä.   

Vastauksista ilmeni, että kaikkien VSO-ryhmien oppijat pitävät äidinkielen roolia 

erittäin tärkeänä toisen kielen opetuksessa. Odottamatonta oli se, että varsinkin 

pitkään suomea opiskelleet ja maassa kauan asuvat venäjänkieliset oppijat haluavat 

käyttää äidinkieltä apukielenä suomen opetuksessa. Äidinkieli on se kieli, jonka on 

oppinut ensiksi ja johon samaistaa itsensä (Skutnabb-Kangas 1981: 26) eli se on 

ihmisen parhaiten osaamansa kieli ja eniten käyttämä kieli (Skutnabb-Kangas 1981: 

25). Vieraan kielen oppiminen on aikuisiässä tietoinen prosessi. Vierasta kieltä 

opittaessa aikuinen ihminen ei enää ota sanoja vastaan yhtä tunnepitoisesti kuin lapsi, 

mutta käyttämällä äidinkieltään aikuinen ihminen ei vain käännä denotaatioita vaan 

hän vastaanottaa kieltä aktiivisesti ja yhdistää opittavan kielen ilmauksia äidinkielensä 

ilmauksiin, joihin liittyy paljon elämän varrella kertynyttä tieto- ja tunnesisältöä.  

KSO-ryhmien oppijat ovat enemmän funktionaalisen opetuksen kannalla ja 

vastauksista ilmenee että äidinkielen rooli on toissijaista heille. Ainoastaan sanaston 

oppimisessa KSO-ryhmien oppijat näkevät äidinkieltä tärkeänä.      

 

7. POHDINTA 

Tutkin, millaiset opetusmetodit sopivat paremmin erikielisille opiskelijoille. Tutkin 

myös, millaisiin kielitaidon osa-alueisiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota, kun 

kyseessä on venäjänkielinen opiskelija tai kun oppijan äidinkieli on muu kuin venäjä. 

Tutkimus perustui kyselylomakkeen vastausten analyysiin. Lomakkeen kysymyksiä 

laatiessani otin huomioon sekä formaalisen ja funktionaalisen lähestymistavan kielen 

opetuksessa että kielitaidon osa-alueiden tärkeyttä informanteille.  

Venäjää äidinkielenä puhuvien oppijoiden kohdalla vastauksista ilmeni, että vaikka 

oppijat tähtäävät käytännölliseen kielen hallintaan, he hyödyntävät formaalisia 

kielenopetuksen menetelmiä saavuttaakseen päämääränsä. Tulokset osoittavat, että 
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passiivinen opetus, jossa opettajalla on keskeinen rooli, sopii oppijoille parhaiten. Syy 

siihen voi olla oppijoiden opetustausta ja tottumukset opetuksesta. Venäjällä kielen 

opetuksessa vallitsi behavioristinen suuntaus ja koulun opettajan auktoriteetti oli 

vankka vielä 1980-luvun lopulla. Kouluissa vallitsi behavioristinen oppimiskäsitys ja 

opiskelijoita ei opetettu ilmaisemaan omaa mielipidettä. Opetusprosessin johtajana ja 

määrääjänä toimi opettaja. Lapsena omaksuttua oppimistyyliä on vaikeaa muuttaa 

aikuisiässä. Myös oppijan koulutus voi vaikuttaa opetusstrategioiden valintaan. Monilla 

tutkimukseen osallistuvalla venäjänkielisellä oppijalla on pitkä oppimiskokemus 

kotimaassaan ja vain muutamalla oppijalla on peruskoulutausta. Esimerkiksi ryhmän 

VSO1 opiskelijoista vain kuudella on peruskoulutausta, kun taas muilla oppijoilla on 

joko keskiasteen koulutustausta tai korkeakoulu-tausta. Ryhmässä VSO2 perusasteen 

koulutus on vain yhdellä opiskelijalla ja korkeakoulutasoinen koulutus on 15 

opiskelijalla. Ryhmän VSO3 opiskelijoilla on joko keski- tai korkeakoulutasoinen 

koulutus.  

 Olen suorittanut vastaavan tutkimuksen myös kotiäitien ryhmissä. Tulosten 

perusteella KSO-alkeisryhmän oppijat haluavat lähestyä kaikkia kielen osa-alueita 

funktionaalisen opetuksen kautta.  Opetusprosessissa he eivät ole passiivisia tietojen 

vastaanottajia vaan aktiivisia toimijoita. Tärkeät ja vaikeat kielitaidon osa-alueet eivät 

ole heille samoja. Vastauksista ilmenee, että kirjoittaminen ja kielioppi ovat heille 

vaikeimpia osa-alueita. KSO-ryhmissä monilla oppijoilla ei ole niin pitkää ja vankkaa 

opetustaustaa. Ryhmissä KSO4 ja KSO5 yli puolet oppijoista on käynyt vain 

peruskoulun ja vain muutamalla oppijalla on korkeakoulun tausta. Esimerkiksi kaksi 

KSO5-ryhmän oppijaa ei ole käynyt peruskoulua loppuun kotimaassa vaan heidän 

koulutus rajautuu muutamaan kouluvuoteen. Melkein puolet KSO-ryhmien oppijoista 

ovat asuneet Suomessa yli seitsemän vuotta.  Pidemmästäkin Suomessa oleskelusta 

huolimatta monet kotiäitien ryhmien oppijat eivät ole saaneet systemaattista suomen 

kielen opetusta äitiyslomien ja lasten kanssa kotona olemisen takia, ja sen vuoksi 

heidän suomen kielen taitonsa on heikko.  
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Esittelen muutaman KSO-ryhmien oppijan kommentin (kommentit ovat autenttisia).      

”Minä haluan opin paljon suomen kieli ja kielioppi”.  – Oppija 1 

”Minä haluaisin oppi kurssilla lisää suomi kieliä”. - Oppija 2 

”Minä halua puhua enemmän suomea ja haluan minun kirjoitaminen vähän paremin kuin nyt, 
minulla on ongelma kirjoitamistä ja kuunelemistä”. – Oppija 3  

Siirtyessään opinnoissaan seuraavalle tasolle oppijat (KSO5-ryhmä) toivovat kirjallisten 

taitojen kehittymistä ja virheettömyys tulee opintojen keskeiseksi tavoitteeksi.  

Oppijoiden vastausten johdosta olettaisin, että kirjallisten taitojen kehittämiseen olisi 

aiheellista keskittyä KSO-ryhmissä heti suomen kielen opetuksen alusta lähtien. Ero 

suullisen ja kirjallisen kielitaidon välillä suurenee nopeasti oppijoilla.  

Suomen kielellä on vaikean kielen maine (Martin 1999: 168). Maisa Martin korostaa, 

että vaikeus ei kuitenkaan ole absoluuttista: se, mikä on yhdelle vaikeaa, on toiselle 

helppoa. Kysymyksessä 17 pyysin opiskelijoitta valitsemaan 3 helppoa/vaikeaa asiaa 

suomen kielessä. Informanttien vastaukset ovat vaihtelevia ja osa informanteja jätti 

kysymyksen kokonaan väliin. Kysymykseen vastaajista yli 80% mainitsivat kieliopin 

vaikeaksi asiaksi suomen kielessä. Suurin osa informanteista kirjoittivat ilman mitään 

täsmennystä esimerkiksi seuraavasti: ”kielioppi on vaikeaa” tai ”jotain kielioppia on 

vaikeaa”. Muutama vastaaja on täsmentänyt vastaustaan: ”partitiivi”, ”k-p-t-vaihtelu”, 

”sanatyypit” – ovat vaikeita; ”verbityypit”, ”genetiivi” – ovat helppoja.  Myös 

”puhekieli” on vaikeaa oppijoiden mielestä. 

Laatiessani kyselylomaketta opiskelijoita varten olin myös kiinnostunut opiskelijoiden 

henkilökohtaisista kommenteista ja toivomuksista (kyselylomakkeen kysymys 17). 

Tähän kohtaan on vastannut vain muutama oppija. Seuraavaksi esittelen yhden VSO3-

ryhmän oppijan kommentin korjaamattomana ja muuttamattomana.      
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Ryhmän VSO3 opiskelija kommentoi suomen kielen oppimista ja opetusta seuraavasti:      

”Luulen, että on tärkeasti opiskella Suomea kurssilla ja itsenaisesti. Se onkin 

hyvä jos on mahdolisuus jos opettajan äidin kieli on sama kuin sinun, koska jos 

on vaikea kielioppi tai sanasto hän voi autta ja selittä. On myös tärkeassi puhua 

ja yrittää puhua suomea koko ajan. Puhuminen on tärkeä molemat kursilla ja 

vapaa aikana. Kielioppi ja kirjoittaminen ovat tietysti tärkeitakin. Paras kurssi 

minulle on sellainen jossa ovat kaikki kielioppi, puhuminn ja kirjoittaminen”.  

Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella voi sanoa, että opettajan on hyvä olla 

tietoinen opiskelijoiden opetustaustoista ja ottaa, mahdollisuuksien mukaan, oppijan 

tottumukset opetuksessa huomioon. Uuden kielen oppiminen on loputon prosessi ja 

kielen taso, ei ole koskaan pysyvä vaan kielen hallinta muuttuu koko ajan. Jos opettaja 

käyttää opetuksessa uusia ja oppilaille tuntemattomia opetusmenetelmiä aikuiset 

oppijat voivat kyseenalaistaa niiden tehokkuutta ja toimivuutta. Tässä tapauksessa 

opettajan ei kuulu luopua niistä, vaan tehdä opiskelijoille opetusmenetelmä selväksi ja, 

todistaa uusien menetelmien tehokkuus ja toimivuus käytännössä. 

 

LOPUKSI 

Tämän tutkielman kohteena olivat Turun suomenkielisen työväenopiston 

suomenoppijat. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää oppijoiden näkemykset 

opetuksessa käytettyihin opetusmenetelmiin ja tarkkailla miten oppijat suhtautuvat 

kielitaidon osa-alueiden kehittymiseen opinnoissaan edetessä. Tutkielmassa 

lähestyttiin jokaista kielitaidon osa-aluetta sen sujuvuuden, tarkkuuden ja 

kompleksisuuden puolesta.         

Tutkimuksen vastauksista ilmeni, että kielenoppimisprosessissa ja tavoitteissa monilla 

vastaajilla on yhteisiä piirteitä riippumatta koulutustaustasta, kulttuuritaustasta tai 

äidinkielestä. Tutkimustulokset osoittivat, että opinnoissaan edetessä oppijat 

tähtäävät tarkempaan ja monipuolisempaan kielenkäyttöön.  
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Tutkimustulokset osoittivat myös, että venäjänkieliset oppijat oppivat paremmin 

suomen kieltä, kun he soveltavat opinnoissaan formaalisen opetusmenetelmän 

periaatteita ja kotiäitien ryhmien oppijat oppivat paremmin soveltaen funktionaalisen 

opetusmenetelmän periaatteita. Tutkimustuloksien perusteella voi olettaa, että 

oppijoiden oppimisstrategian valintaan vaikuttavat opiskelijoiden opetustaustat ja 

aikaisemmat tottumukset opetuksessa.  

Tutkimuksen tuloksista ilmeni myös se, että kotiäidit otaksuvat hyötyvänsä 

huomattavasti vähemmän äidinkielestään toisen kielen opetuksessa venäjänkielisiin 

oppijoihin verrattuna. Venäjänkieliset hyötyvät äidinkielestä opintojensa alkuvaiheesta 

lähtien. Kyselyn mukaan edistyneimmät venäjänkieliset oppijat näkevät 

äidinkielestänsä yhtä paljon hyötyä, jollei enemmän, kuin alkeistason oppijat.  

Tutkimustulokset ovat suuntaa antavia ja vastaava tutkimus olisi mielenkiintoista 

tehdä ryhmissä joiden oppijat kuuluvat esimerkiksi samaan ikäryhmään tai omaavat 

vastaavat koulutustaustat. Entistä laajempi tutkimus on myös motivoitua, koska suomi 

toisena kielenä -opetus on saanut vakiintuneen paikan suomalaisessa 

koulutusjärjestelmässä varhaiskasvatuksesta korkeakouluun.  
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LIITTEET 

LIITE1 

Kysely suomen kielen koulutuksesta.  

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää kokemuksia suomen kielen opiskelusta ja 

oppimisesta.  Kyselyn tulokset raportoidaan opinnäytetyössä (Pro gradu –tutkielma, 

Åbo Akademi, suomen kieli). Vastauksia ei välitetä ulkopuolisille, ja raportti kirjoitetaan 

siten että vastaajan henkilöllisyyttä ei voi raportista tunnistaa.    

1. Sukupuoli (ympyröi) 

            Nainen             Mies  

2. Syntymävuosi 

 

3. Kotimaa 

 

4. Äidinkieli 

 

5. Koulutus (ympyröi)              Perusaste              Toinen aste          Korkea-aste      

 

6. Kuinka kauan olet asunut Suomessa?                      

                ______vuotta    ______kuukautta 

7. Kuinka kauan olet opiskellut suomea?                   

   ______vuotta     ______kuukautta    

 

8. Mitä oppikirjoja olet käyttänyt opiskelussasi? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

                                 

9. Mitä mieltä olet tämän kurssin oppikirjasta? (ympyröi)  

            Kirjan tekstit ovat tasoltaan liian helppoja/ vaikeita/ sopivia  

            Kirjan tehtävät ovat liian helppoja/ vaikeita/ sopivia 
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            9.1 Sinun mielipiteesi muusta kurssilla käytetystä materiaalista: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________       

 

10. Suomen kielen taitosi omasta mielestäsi (ympyröi): 

 

            osaat kirjoittaa suomen kielellä hyvin/kohtalaisesti/välttävästi. En osaa sanoa. 

            ymmärrät luonnollista suomen kielen puhetta (kirjakieli, esim. uutiset, opettajan     

            puhetta) hyvin/kohtalaisesti/välttävästi. En osaa sanoa. 

            ymmärrät puhekieltä hyvin/kohtalaisesti/välttävästi. En osaa sanoa. 

            puhut suomen kielellä hyvin/kohtalaisesti/välttävästi. En osaa sanoa. 

            hallitset rakenteet (kieliopin) hyvin/kohtalaisesti/välttävästi. En osaa sanoa. 

 

11. Valitse viisi vaihtoehtoa, jotka ovat sinulle tärkeimpiä suomen kielen 

oppimisessa, ja aseta ne tärkeysjärjestykseen. Merkitse numerolla 1 tärkein, 

numerolla 2 toiseksi tärkein jne. 

                       Oppia puhumaan sujuvasti. 

                       Oppia puhumaan virheettömästi.  

                       Oppia ymmärtämään kirjakieltä. 

                       Oppia sanastoa mahdollisimman laajasti. 

                       Oppia  ääntämään suomea hyvin. 

                       Oppia kirjoittamaan virheettömästi. 

                       Oppia käyttämään suomea tilanteeseen sopivasti 

                       Oppia kielioppi mahdollisimman hyvin. 

                       Oppia ymmärtämään puhekieltä  

                       Muu, mikä    ___________________________________     
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12. Valitse viisi vaihtoehtoa, jotka ovat sinulle vaikeimpia suomen kielen 

oppimisessa ja aseta ne vaikeusjärjestykseen. Merkitse numerolla 1 sinulle 

vaikein, numero 2 on toiseksi vaikein jne. 

                  Puhua virheettömästi. 

                  Puhua sujuvasti. 

                  Ymmärtää suomen puhujaa  

                  Oppia sanastoa mahdollisimman laajasti 

                  Oppia ääntämään hyvin. 

                  Kirjoittaa virheettömästi. 

                  Käyttää suomea tilanteeseen sopivasti 

                  Ymmärtää kieliopin sääntöjä  

                  Ymmärtää puhekieltä 

                  Muu, mikä____________________________________________ 

 

13. Mikä on sinulle tehokkain tapa suomen kielen opetuksessa? Valitse viisi 

vaihtoehtoa ja aseta ne järjestykseen, jossa 1 on tehokkain.  

            Ryhmätyö luokassa 

            Parityö luokassa 

            Itsenäinen opiskelu luokassa 

            Esiintyminen  

            Oppikirjatehtävien tekeminen 

            Esseiden kirjoittaminen (vapaa aihe) 

            Käännöstehtävien tekeminen (kirjallinen) 

            Käännöstehtävien tekeminen (suullinen) 

            Kotitehtävien tekeminen 

            Kuunteluharjoitukset 

            Opettajan kuunteleminen (puhuu suomea) 
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            Opettajan kuunteleminen (puhuu oppilaiden äidinkieltä) 

            Muu, mikä________________________________________________ 

 

14. Mikä on sinulle vähiten tehokas tapa suomen kielen opetuksessa? Valitse viisi 

vaihtoehtoa. Merkitse numerolla 1vähiten tehokas, numerolla 2 toiseksi vähiten 

tehokas jne.       

            Ryhmätyö luokassa 

            Parityö luokassa 

            Itsenäinen opiskelu luokassa 

            Esiintyminen 

            Oppikirjatehtävien tekeminen 

            Esseiden kirjoittaminen 

            Käännöstehtävien tekeminen (kirjallinen) 

            Käännöstehtävien tekeminen (suullinen) 

            Kotitehtävien tekeminen 

            Kuunteluharjoitukset 

            Opettajan kuunteleminen  (puhuu suomea) 

            Opettajan kuunteleminen (puhuu oppilaiden äidinkieltä) 

            Muu,  mikä________________________________________________ 

 

15. Valitse viisi vaihtoehtoa asioista, jotka haluat tehdä oppitunnilla ja aseta ne   

     järjestykseen niin, että 1 on mielekkäin tehtävä.  

           Oppitunnilla haluan:  

                lukea enemmän kirjaa ääneen  

                puhua suomea muiden opiskelijoiden kanssa  

                tehdä lisää oppikirjatehtäviä 

                puhua suomea opettajan kanssa 
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                esiintyä luokan edessä 

                kuunnella suomenkielisiä äänitteitä 

                tehdä erilaisia testejä  

                kirjoittaa tekstejä 

                opiskella lisää kielioppia   

                kääntää opettajan antamia lauseita ja tekstejä 

                muu, mitä   __________________________________________  

 

16. Kuinka tärkeää on että opetuksen eri osa-alueilla käytetään apukielenä sinun 

äidinkieltäsi? Merkitse skaalalle kuinka tärkeää se on sinulle. 10 on erittäin 

tärkeää ja 1 ei tärkeää (ympyröi numero). 

             Kielioppia opetetaan omalla äidinkielellä 

             10____9____8____7____6____5____4____3____2____1  

             Tehdään käännöstehtäviä äidinkielelle ja käännetään äidinkielestä suomeksi.  

             10____9____8____7____6____5____4____3____2____1 

             Sanaston oppimisessa käytetään apukielenä oppilaan omaa äidinkieltä.  

             10____9____8____7____6____5____4____3____2____1 

 

17. Minkä asian kieliopista olet kokenut erityisen vaikeaksi / erityisen helpoksi? 

Mainitse kolme vaikeinta ja kolme helpointa asiaa.  

     

Vaikea______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________                                                                  

Helppo_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________                       
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Omat kommentit, toivomukset_____________________________________________   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Kiitos vastauksistasi! 
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LIITE 2 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS  LUUPPI

  

Lukutaitoisten kurssiryhmä 

Osa 1 Taustatiedot, lähtötaso ja tuentarve  

Nimi:       

Syntymäaika/Henkilötunnus: 

Osoite: 

Puhelinnumero: 

Sähköpostiosoite: 

Kansalaisuus: 

Äidinkieli:  

Milloin saavuit Suomeen?: 

Millainen perhe sinulla on?  

 

Millainen koulutus sinulla on kotimaasta? (Oletko käynyt peruskoulun kotimaassa?  

 

Kuinka monta vuotta peruskoulu kotimaassasi kestää? Onko sinulla muuta koulutusta, 

esimerkiksi ammattikoulutusta, kotimaastasi?)  

 

Mitä koulutusta sinulla on Suomessa? (suomen kielen kurssit, peruskoulu, kursseja 

aikuislukiossa/AKK:ssa, yliopistossa jne.)  

 

Millaista työkokemusta sinulla on kotimaasta tai Suomesta? Kerro, mitä työtä teit? 

Kuinka kauan? Piditkö siitä? Miksi? Miksi et? 
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Onko sinulla ammatti? 

Aiemmat suomen kielen kurssit: 

 

Suomen kielen taito (lähtötason arvioinnin tulokset tai alkukartoitus): 

 

Muu kielitaito: 

Tieto- ja viestintätekniset valmiudet: 

 

Miten vietät vapaa-aikaasi? Millaisia harrastuksia sinulla on? 

 

Onko sinulla joitakin mahdollisia opiskeluun vaikuttavia tekijöitä, joita haluaisit 

mainita? 

 

Koetko sinulla olevan joitakin oppimista vaikeuttavia tekijöitä?  

esimerkiksi - lukemisessa, kirjoittamisessa 

- keskittymisessä 

- matematiikassa 

- piirtämisessä, käsitöissä  

- liikkumisessa 

- muistamisessa 

- jotain muita vaikeuksia? 

 

 

Toivon tukea nykyisissä opinnoissani? _ kyllä _ ei 
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Jos vastasit kyllä, mihin ja millaista tukea toivot? 

Päivämäärä  ja paikka     

      

 

Opiskelijan allekirjoitus  Opettajan allekirjoitus 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS 

 

Osa 2 Oppimisen tavoitteet, itsearviointi ja parhaat keinot tavoitteiden 

saavuttamiseksi: 

 

Suomen kielen kurssin nimi ja taitotaso: 

Muut valitsemasi kurssit/ valinnaiskurssit: 

 

Opintojen aloituspäivä: 

Miten arvioisit omaa suomen kielen taitoasi? 

 

Mikä sinulle on suomen kielessä helpointa? Mikä vaikeinta? (puhuminen, puheen 

ymmärtäminen, lukeminen, kirjoittaminen) 

 

Missä tilanteissa vapaa-aikana käytät suomea? (kotona, kavereiden kanssa, kaupassa, 

harrastuksissa) 

 

Millä tavalla pidät yllä suomen kielen taitoasi? Yritätkö kehittää ja parantaa kielitaitoasi 

jollakin tavalla? Luetko suomalaisia lehtiä? Katsotko suomalaisia televisio-ohjelmia? 

Mitä lehtiä /millaisia ohjelmia? 
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Oletko tyytyväinen nykyiseen suomen kielen kurssiin (paikka, aika, taso, opetus, 

lastenhoito)? 

 

Minkälaisessa tilanteessa oppiminen on vaikeaa? (Esimerkiksi meteli vaikeuttaa 

työskentelyäni) 

 

Millaisia tavoitteita, haaveita ja suunnitelmia sinulla on tälle lukuvuodelle?  

 

Mitä voit tehdä, jotta ne toteutuisivat?  

 

Missä asioissa saatat tarvita apua? 

 

Millaisia hyviä puolia tai taitoja sinulla on? Mitä asioita osaat tehdä hyvin? Mainitse 

vähintään kolme asiaa. Voit kertoa myös niistä asioista/taidoista, jotka eivät yleensä 

ole esillä koulussa.  

 

Missä asioissa sinulla on parantamisen varaa?  

Mikä on ollut koulussa lempiaineesi? Miksi? 

Millainen olet opiskelijana? Opitko asiat helposti?  

Mikä opiskelussasi on ollut mukavinta? Mikä vaikeinta? 

 

Millaisia tulevaisuudensuunnitelmia sinulla on? Mitä ajattelet tekeväsi viiden vuoden 

kuluttua, jos kaikki menee hyvin? 

 

Mikä on toiveammattisi? 

Mitä toivot tältä suomen kielen kurssilta? 

Tavoitteet kurssille? Mitä haluat oppia? 
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Opiskelusuunnitelma: 

 

Muut asiat: 

 

 

Päivämäärä  ja paikka 

 

 

Opiskelijan allekirjoitus  Opettajan allekirjoitus 

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS  

Osa 3 Opintojen etenemisen seuranta 

Etenevätkö opinnot tavoitteiden mukaisesti/ suunnitellusti?  _ kyllä   _ ei 

Jos ei, niin miksi opinnot eivät ole edenneet suunnitellusti? 

 

Ovatko opintoihin liittyvät tavoitteet muuttuneet? 

Onko elämäntilanteessasi tai terveydessäsi tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka olisi 

hyvä ottaa huomioon opintojen suunnittelussa? Mitä/miten? 

 

Ovatko yhteystietosi muuttuneet? 

 

Miten koet oman ryhmäsi? 

 

Muita keskustelussa esille nousseita asioita, jotka halutaan kirjata tai joista halutaan 

sopia? 
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Opiskelijan palaute: 

 

Opettajan palaute: 

 

Ohjaajan muistiinpanoja: 

 

HOPS OSA 1 päivitetty  _ kyllä _ ei 

HOPS OSA 2 päivitetty _ kyllä _ ei 

 

Päivämäärä  ja paikka 

 

Opiskelijan allekirjoitus  Opettajan allekirjoitus 

Muistiinpanoja      

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
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