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 Kieli ja kielitietoisuus
 Millainen kieli suomi on?
 Miksi suomi voi olla vaikea oppia? Kompastuskivet?
 Miksi kielenoppiminen on meidän kaikkien vastuulla?
 Mikä voisi auttaa kielenoppijaa?
 Mitä opettaja voi tehdä?

Viivi Heikura 2019

3

Viivi Heikura 2019

4

 Kieli koostuu symboleista, joiden merkityksen

tunnemme.
 Kieli koostuu lähtökohtaisesti äänteistä, joita pannaan
peräjälkeen puheessa.
 Kieli kuullaan ja puhutaan

 Monille kielille on tehty myös kirjakieli eli kieltä voidaan

kirjoittaa ja lukea.
 Kirjakieli on siis yleensä keinotekoinen ja osin sen vuoksi

monet kielet ovat hankalia oppia, koska niiden kirjoitettu
ja puhuttu kieli eroavat toisistaan.
 Kieli on sopimus ja se koostuu merkkijonoista: sanalla

tuoli on kielenulkoisessa maailmassa viittauskohde
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 Kielen merkitys kaikessa oppimisessa, opetuksessa,

arvioinnissa ja kaikessa muussa toiminnassa korostuu
 Kieli on vuorovaikutusta: ”Oppiminen tapahtuu
vuorovaikutuksessa opettajien, toisten oppilaiden ja
muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja
oppimisympäristöjen kanssa.”
 Opetuksen kieli on kaikille yhteinen ja se nyt ”sattuu olla
suomi”
 Sen lisäksi oppijoilla on omat äidinkielet, murteet ja
puhekielet
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 Kielitaidon lisäämistä kaikessa oppimisessa
 Olemassa olevan kielitaidon huomioimista
 Funktionaalisuus: mitä pitää osata ja miksi?
 Kielitietoisuus vaatii yhteistyötä, jotta voidaan kehittää

kielitietoisia oppimistapoja.
 Käsitteet ja termit ovat uusia – suomea äidinkielenäänkin
puhuville eli natiiveillekin
 Oma asiantuntijuus voi toisinaan sokaista: On välillä
vaikea muistaa, ettei yleisö tunne alaasi.
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 Ymmärtää, että
 kieli on sekä oppimisen väline että kohde, ja että opiskelija

tarvitsee apua käyttääkseen kieltä välineenä.
 asiasisällöt ja kieli on lähes mahdotonta erottaa toisistaan,
sillä oppiminen on vuorovaikutusta ja päinvastoin.
 Havainnoi ja pohtii oman opetuksensa kieltä ja

oppiaineen kieltä.
 Tekee yhteistyötä muiden opettajien/ohjaajien/tahojen
kanssa.
 Tietää, miksi kieltä pitää oppia ja osata: työelämää
varten!
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 Onko suomi helppo vai vaikea kieli?
 Miksi ajattelet näin?
 Mitä helppoa tai mitä vaikeaa siinä on?
 Miksi vaikeat asiat ovat vaikeita?
 Miksi helpot asiat ovat helppoja?
 Millaisia esimerkkejä tulee mieleesi?
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 Kielimaisema monimuotoistuu: Suomessa puhutaan jo

yli 150 eri äidinkieltä!
 Maailmassa on olemassa erilaisista laskutavoista
riippuen jopa 9000 erilaista kieltä.
 Jos suomea verrataan mailman muihin samankaltaisiin

kieliin, sen vaikeusaste on keskivertoa.
 Jostain syystä kielen vaikeudella viitataan yksittäisen

kielen rakenteelliseen monimutkaisuuteen ja
taivutusjärjestelmään.
 Kielen vaikeus on epämääräinen käsite.
 Kieliä ei voi luokitella vaikeiksi tai helpoiksi: Ne ovat

erilaisia.
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 Suomen kielessä on äänteitä yhteensä 21 kpl
 Maailman kielissä on äänteitä keskimäärin 20–37 kpl,

joissakin yli 140 kpl!
 Indoeurooppalaiset vs. suomen kieli
 Taivutusainekset sijoitetaan yleensä sanan loppuun ja

yksiköiden rajat ovat selviä:
 Taivuttaminen: vartalo + johdin, esimeriksi: opettaa + ja =

opettaja, ohjata + ja = ohjaaja jne.
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 Taivutusainesten tehtävä läpinäkyvä ja säännöllinen
 Esim. -jA-päätteellä tehdään

”tekijäsanoja”: opettaja, ohjaaja, perehdyttäjä jne.
 Oppijat voivat oppia melko helposti analysoimaan sanoja
jakamalla ne osiin.
 Vertaa: Amerikan athapaskanilaiskielissä taivutusainekset
voivat sijoittua lähes mihin kohtaan sanaa ja jokin asia
voidaan ilmaista monella vaihtoehtoisella
taivutusaineksella.
 Näiden kielten asiantuntijatkaan eivät pysty
päättämään, tarvitaanko asian ilmaisemiseen 10 vai 40
palikkaa!
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 Suomen kirjakieli ja puhekieli eroavat toisistaan paljon.
 Kielenoppijat sanovat usein, että ne ovat kaksi eri kieltä.
 Puhekieltä opetetaan jonkin verran, mutta

sen opettaminen on vaikeaa, sillä puhekieli muuttuu
nopeasti.
 Jokaisella kielenpuhujalla on oma tyylinsä puhua.
 Kielenoppijan on yleensä hankala seurata ja
ymmärtää ns. tavallistakin puhetta.
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 Puhenopeus kuvastaa puhujan persoonallisuutta, ja se

voi vaihdella eri tilanteissa.
 Puhenopeus huipussaan 16–21 -vuotiaana.
 Miehen puhuvat keskimäärin nopeammin.

 Puhekieli on yleensä nopeaa: Erään määritelmän

mukaan noin 90 sanaa minuutissa.
 Selkokielessä on sanoja vain noin 70 kpl minuutissa.
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 Kielenoppijan mielestä puhekieli voisi

näyttää kirjoitettuna esimerkiksi tältä:
”nomullepikkujouluteisinänsäoomikääisojuttu–mä-eeneioomulleJOUluontositärkeemuttanääpikkujoulutniiniitävoio
llataisitteniieiookueioomissäävakituisissatöissä... ”

 Litteroitu Aamu-TV:n haastattelusta, jossa

Karita Tykkä kertoo pikkujouluista 21.11.2015 (Youtube-video, linkki ei
enää saatavilla)
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 Murteet ja muut puhekielen sanat sekä täytesanat
 Minä, sinä, te vs. mä, sä, te vs. mie, sie, työ
 Tauko, breikki, välkkä, paussi
 Niinku, tota, et, totanoi, nonii, eli, elikkä, nii

 Tutussakin sanoissa voi olla outoja päätteitä, joiden

funktio voi olla epäselvä:
 Lukea vrt. lukiessa, lukematta, lukemalla, lukemaisillaan
 Nauraa vrt. naurava mies, he nauravat
 Siivota vrt. on siivottava pukuhuoneet, me siivottiin,

he siivoavat
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Eikös mennä kahville!

Anteeksi, saisinko yhden oluen, kiitos.
Haluaisin ostaa yhden oluen.
Yksi olut, kiitos.
Yks bisse, kiitti.
Paa yks hiiva.
Yks stobe, tänks.
Pidetääs pojat välkkä!
Vois purra pintahiivaa.
Saanks yhen pitkän?
Mä voisin repii yhen märän.
Toivon et saat duunii!
Pitkä.
Somessa tehtyjä rikoksia…
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 Puhu selvästi.

 Toista vaikeat sanat hitaasti.
 Pyri silti luonnollisen kuuloiseen kieleen.
 Jos äänteen kuuleminen on vaikeaa, toista äänne.
 Lauk-ku, hup-pu

 ”Ylikorostunut” puhe
 Korjaa opiskelijan puheesta väärin tuotetut sanat.
 Opiskelija yleensä toistaa oma-aloitteisesti.

 Muista kirjoittaa tärkeitä sanoja, erityisesti uusia!
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 Kun teksti vilisee erikoisia rakenteita, joita ei

kielikursseilla yleensä ehditä edes käsitellä, on tekstin
itsenäinen lukeminen ja ymmärtäminen vaikeaa.
 A2.2 →Ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia

muutaman kappaleen pituisista viesteistä jonkin verran
vaativissa arkisissa yhteyksissä (mainokset, kirjeet,
ruokalistat, aikataulut) sekä faktatekstejä (käyttöohjeet,
pikku-uutiset).
 B1.1 → Pystyy seuraamaan tuttua aihetta käsittelevän
parisivuisen tekstin pääajatuksia, avainsanoja ja tärkeitä
yksityiskohtia. Arkikokemuksesta poikkeavien aiheiden ja
tekstin yksityiskohtien ymmärtäminen voi olla
puutteellista.
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Kiväärin luodin keskinopeus
on 900 km/h.
Montako sekuntia kestää
luodin osuminen
250 metrin päässä olevaan
maaliin?

Kiväärin luodin keskinopeus
on 900 km/h. (luoti)
Kuinka monta sekuntia
kuluu, että luoti osuu
maaliin, joka on 250 metrin
päässä?
- Vieras sanasto
- Verbien taivutukset
- Liian pitkät virkkeet?
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Pneumaattisen sylinterin
pyöreän männän halkaisija
on 50 mm. Miten suuren
massan sylinteri kykenee
nostamaan ylöspäin kun
siihen johdetaan 600 kPa:n
paine?

Pneumaattisessa
sylinterissä on pyöreä
mäntä. Männän halkaisija
on 50 mm. Miten suuren
massan sylinteri voi nostaa
ylöspäin, jos siihen
johdetaan 600 kPa:n paine?
- Sanojen perusmuodot?
- Vieras sanasto
- Keskeiset termit
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 Laske kuvan

puolisuunnikkaan pinta-ala.
 Laske peltilevyn pinta-ala
yksikössä dm².
 Kuvan mukaiselle levitetään
maalia 200 µm. Mikä on
maalikalvon tilavuus
pinnassa?

 Kuvassa on puolisuunnikas.

Laske sen pinta-ala.
 Laske peltilevyn pinta-ala ja
muuta se dm²-muotoon.
 Kappale, joka on kuvassa,
maalataan. Maalin paksuus
on 200 µm. Mikä on
maalikalvon tilavuus?
- Sanasto ja taivutus
- Lauserakanteet
- Keskeisten termien

ymmärtäminen
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 Kysy oppijalta, onko jokin sana vaikea. Tee kyseisestä sanasta

perusmuoto. Kirjoita ja sano se ääneen oppijalle!
 Mieti, onko sana sopiva tähän tarkoitukseen (kauanko kestää/kuluu)

 Jos uskot, että tärkeän termin voi kääntää suoraan omalle kielelle

perusmuodosta, pyydä oppijaa kääntämään se esim. Google
translatella.
 Kirjoita tehtävä uudelleen muistilapulle: Yritä kirjoittaa
mahdollisimman yksinkertaisesti, yksi lause kerrallaan.
 Vältä lauseenvastikkeita! (tehdessä, tehden)
 Käytä mieluummin verbejä kuin substantiiveja (osuminen vs. osua;

laskeminen vs. laskea)
 Testataanko tehtävässä oikeasti matematiikan osaamista vai kielen

ymmärtämistä?!
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 S2-oppija tietää usein kielitaitotasonsa, mutta

työnantajat tuskin ovat tietoisia asteikosta.
 A-taso: alkeiskielitaito ja
kehittyvä peruskielitaito
C1.1– C2.2
 B-taso: peruskielitaito
 C-taso: taitava kielitaito
B1.1– B2.2

A1.1– A2.2
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 Keskipitkän eli B-ruotsin ylioppilaskokeiden

tulokset vastaavat taitotasoja seuraavanlaisesti:







L = B1.2
E = keskitasoinen B1.1
M = matala B1.1
C = matala B1.1 tai vahva A2.2
B = keskitasoinen A2.2
A = matala A2.2

 Joidenkin lähteiden mukaan esimerkiksi A-englannin

taitotasotavoite lukion jälkeen on noin B2 (arvosana 8)
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 Suomenkielenoppijalle suomen kielen opiskeleminen

= vieraan kielen opiskelemista vieraalla kielellä
 Vertaa: Suomalaislapset opiskelevat koulussa esim.

englantia tai ruotsia suomen kielellä eli he opiskelevat
vierasta kieltä omalla äidinkielellään.
 Miten hyvin sinulta sujuisi minkä tahansa uuden asian

opiskeleminen esimerkiksi englanniksi tai ruotsiksi tai jollain
muulla kielellä, jota osaan vähän alkeita enemmän?
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Lagstiftning och myndigheter
Produktion och övervakning av livsmedel i Finland regleras av
både EU- och nationell lagstiftning. EU förordningar specificeras
och förverkligas med tillhjälp av nationell lagstiftningI
Iakttagande av lagstiftningen övervakas av myndigheterna.
Materialet i God hygien – säkra livsmedel har utformats så att
textens innehåll överensstämmer med kraven i lagarna. Exemplen
i detta avsnitt har valts så att de anknyter till de grundläggande
krav som ställs på verksamheten. I de övriga avsnitten anknyter
exemplen till den verksamhet och de arbetssätt som det är fråga
om. -Viivi Heikura 2019
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Lainsäädäntö ja viranomaiset
Elintarvikkeiden tuotantoa ja valvontaa Suomessa säätelevät
sekä Euroopan yhteisön lainsäädäntö että kansallinen
lainsäädäntö. Euroopan yhteisön säädöksiä täsmennetään ja
pannaan toimeen kansallisella lainsäädännöllä. Säädösten
noudattamista valvovat ja neuvovat laissa nimetyt viranomaiset.
Purtavaa puhtaasti -aineisto on kirjoitettu siten, että tekstissä
olevat vaatimukset ovat säädösten mukaisia. Tässä osiossa olevat
esimerkit on valittu siten, että ne koskevat toiminnalle asetettuja
perusvaatimuksia. Muissa osioissa esimerkit koskevat toimintaa ja
työskentelyä jo olevissa puitteissa. -Viivi Heikura 2019
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 Empatia on eräänlainen ihmissuhdetaito; kyky

ymmärtää, mitä toinen tuntee, ajattelee ja kokee.
 Kielellinen empatia voisi siis tarkoittaa sitä, että eläytyy

toisen ihmisen kielitaitoon:
 Miltä tuntuu, kun on vaikea ymmärtää kieltä, jota
ympärillä puhutaan?
 Miltä tuntuu, kun kielen tuottaminen on lapsen
kengissä ja ajatus kuitenkin luistaa?
 Miksi jonkun on vaikea ymmärtää kieltä?
 Mikä voisi auttaa häntä ymmärtämään paremmin?
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 Oppimaan uuden sanan, johon ei liity





mielleyhtymiä (kojelauta, varauma, taho).
Erottamaan uuden sanan puheen tai tekstin
virrasta.
Oppimaan tunnistamaan sanan kontekstissaan.
Sanomaan ja kirjoittamaan sanan.
Oppimaan sanan merkityksen.
 Mihin sana viittaa kielenulkoisessa maailmassa?
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 Voitko käyttää hyväksesi suomen opettajan

ammattitaitoa?
 Miten suomen opettaja voisi auttaa sinua ja oppijoita?
 Resurssi? Onko sitä? Saako sitä lisää?
 Verrtaistuki:
 Millaisia hyviä kokemuksia sinulla on?
 Huonoistakin kokemuksista on tärkeää puhua.
 Oletko ollut haastavissa tilanteissa, joissa kieli on
tuottanut vaikeuksia? Miten selvisit niistä?
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Tiedosta, miten esiinnyt:
 Miten nopeasti puhut? Millainen äänenvoimakkuutesi on?

Mikä on täytesanasi?
 Ovatko rakenteet vaikeita? Kerrotko tarinoita?
Rönsyiletkö? Pohditko ääneen?
 Pyydä oppijaa selittämään, mitä juuri sanoit.
 Älä tyydy “joohon” tai “kyllään”.
 Avaa käsitteet taululle tai paperilla tai muutoin

havainnollisesti.
 Anna oppijalle mahdollisuus kysyä! → Haluatko kysyä?
 Anna ohjeet myös kirjallisina. Muista selkeys!
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 Vaikean asian sanominen helpommin tai

ymmärrettävämmin on todellista ammattitaitoa.
 Näin kielitaidossakin ajatellaan: Osoittaa kielitaitoa ja

kielen käyttötaitoa, jos osaa ilmaista sillä hetkellä vaikean
asian toisin, helpommalla kielellä.

 Vältä tärkeilevää, virkamiesmäistä kielenkäyttöä.
 Vältä fraaseja ja sanontoja. Mieti, miten fraasit tai

sanonnat voi selittää selkeästi.
 Käytä kuvia.

 Toisaalta: Oppija törmää ennemmin tai myöhemmin

hankaliinkin rakenteisiin. Miksi et avaisi rakenteita tai
fraaseja jo nyt, jos osaat tai sinulla on apunasi kielen
opettaja?!
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 Kielellinen empatia
 ”En ymmärrä, mitä muut puhuvat.”
 ”Ajattelen, mutta en osaa puhua – olenko?”
 ”Haluan kuulostaa äidinkieliseltä puhujalta.”

 ”Suomi on niin vaikeaa.”
 ”Minä olen niin vanha, etten voi oppia uutta.”
 ”On helpompi väittää, että ymmärrän ja kysyä kaverilta.”
 ”En kehtaa sanoa opettajalle, etten ymmärrä – hänhän on

auktoriteetti!”
 Miltä kieli tuntuu kuulijasta? Eläydy kuulijan kielitaitoon!
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 Vaikeita rakenteita S2-oppijalle – natiivi tunnistaa

helposti!
 Älä käytä kännykkää ajaessasi. → Älä käytä

kännykkää, kun ajat.
 Palauta käyttämäsi työkalut paikoilleen! → Palauta
työkalut, joita käytit, paikoilleen!
 Palo-ovet pidettävä suljettuina! → Palo-ovien pitää
olla kiinni!
 Laiturialueella noudatettava varovaisuutta! → Ole
varovainen laiturialueella!
 Pitäisikö opettamisen ammattilaisten olla hieman

paremmin perillä suomen kielen rakenteista?!
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Lähteet
 Kielitietoinen opetus – Kielitietoinen koulu OPH
 Kotimaisten kielten keskus: Kielet
 Maahanmuuttajan kieliopas, REPE-hanke (Rekrytoi ja perehdytä onnistuneesti
maahanmuuttajataustaista henkilöstöä) mm. Opetushallitus ja Stadin aikuisopisto
 Kielen vaikeudesta: Eri asiantuntijat: Tavoiteltava kieli ja Anneli Pajunen: Suomi
maailman kielten joukossa, 2002
 Nettipoliisin luento Youtubessa n. 2:55–3:15 kohta
 Aikuisten puhe- ja artikulaationopeus sekä artikulaationopeuden yhteys
oraalimotorisiin taitoihin (Anna Koskela, 2013, pro gradu)
 Fysiikan harjoitustehtäviä netistä
 Matematiikan tehtäviä netistä
 Eurooppalainen viitekehys
 Ruotsin ja englannin kielen taitotasoista
 Empatia esim. täällä
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