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Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla järjestetty luku- ja kirjoitustaidon koulutus
siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle vuoden 2018 alusta lukien. Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetukseen siirtyvät ne opiskelijat, joilla ei ole aiemmin hankittua peruskoulun oppimäärän mukaista koulutusta tai joiden koulutus on puutteellinen,
mutta opiskeluvalmiudet riittävät. Ne maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat vain vähän harjoitusta latinalaisten aakkosten lukemisessa, ohjataan pääosin kotoutumiskoulutukseen.
Joustavien ja osa-aikaisten koulutusmahdollisuuksien sekä toiminnallisemman opiskelun
mahdollistamiseksi koulutustarjontaa laajennetaan antamalla maahanmuuttajien lukutaitokoulutus vapaan sivistystyön uudeksi koulutustehtäväksi.
Vapaan sivistystyön rahoitusta uudistaneessa työryhmässä ehdotettiin vuonna 2014, että opetushallinnon vapaan sivistystyön valtionosuusrahoituksella järjestettävä maahanmuuttajien omaehtoinen kotoutumiskoulutus tulisi resursoida siten, että koulutuksesta
ei tarvitse periä opiskelijamaksuja. Juha Sipilän hallituksen kotouttamista koskevassa toimintasuunnitelmassa toukokuulta 2016 todetaan hallituksen tavoitteena olevan nopeuttaa maahanmuuttajien koulutukseen ja työelämään siirtymistä.

Toukokuussa 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö asetti työryhmän valmistelemaan uutta
järjestämis- ja rahoitusmallia vapaan sivistystyön maahanmuuttajakoulutukseen. Työryhmän asettamisen taustalla oli hallituksen puolivälitarkastelussa 25.4.2017 tekemä päätös,
jonka mukaan osana osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta luodaan uusi maahanmuuttajien tarpeisiin vastaava koulutusmalli vapaan sivistystyön toimintana. Samassa puoliväliriihessä päätettiin vahvistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutuspolkuja
muun muassa luomalla kotona lapsia hoitavien vanhempien koulutukseen pysyvä, joustava
malli, joka otetaan käyttöön vuonna 2018. Asiaa valmistellut työryhmä työskenteli tiivistahtisesti muutaman viikon kesäkuussa 2017. Työryhmän työskentelyyn perustuva opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu Vapaan sivistystyön uusi koulutustehtävä (Opetus- ja
kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:33) valmistui heinäkuun alussa. Tässä vaiheessa lukutaitokoulutuksesta puhuttiin vielä nimellä uusi maahanmuuttajakoulutus eli UMAKO.
Opetushallituksen vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen (2017) mukaan vapaan sivistystyön opetuksen piiriin on tarkoitus ohjata ensisijaisesti
sellaiset opiskelijat, joiden perusopinnot ovat puutteelliset ja joilla ei ole riittäviä opiskeluvalmiuksia tai joiden elämäntilanne voi olla sellainen, että osa-aikainen opiskelu on kokopäiväistä opiskelua parempi vaihtoehto. Kansalaisopistossa opiskelu soveltuu erityisesti
niille oppijoille, jotka tarvitsevat lukutaitoa arjen asioiden hoidossa ja joille opiskelun kytkeminen käytännön toimintaan ja joustaviin opiskelumalleihin tukee oppimista ja soveltuu parhaiten. Kohderyhmänä ovat siis erityisesti henkilöt, jotka tarvitsevat joustavia tai
osa-aikaisia koulutusmahdollisuuksia tai toiminnallista opiskelua.
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Kaikki maahanmuuttajat eivät kuulu työvoimahallinnon tarjoaman ”perinteisen”, pitkäkestoisen kotoutumiskoulutuksen piiriin eivätkä he myöskään hyödy siitä. Koulutukseen osallistuminen edistää kuitenkin kaikkien maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen
yhteiskuntaan. Siksi lyhyempikestoisetkin lukutaitokoulutukset ovat merkityksellisiä. Ihmisestä riippuen latinalaisilla aakkosilla lukemaan oppiminen voi olla yhtä suuri ponnistus
ja ilon aihe kuin väitöskirjan aikaansaaminen. Porttiteoria toimii, jos opiskelija ohjautuu lyhyemmänkin moduulin jälkeen luontevasti eteenpäin seuraavaan koulutukseen, työmarkkinoille, vapaaehtoistöihin tai uusien, voimaannuttavien harrastusten pariin. Omaehtoinen
opiskelu edistää myös esimerkiksi pääsyä työmarkkinoille kotivanhemmuuden jälkeen.
Vapaan sivistystyön opetussuunnitelmasuosituksessa on todettu, että aikaisemmin katveeseen ovat jääneet kotona pieniä lapsia hoitavat vanhemmat tai huoltajat, joille ei ole ollut
riittävästi joustavia opiskelumahdollisuuksia. Myös vanhemmalla iällä tulleiden maahanmuuttajien, joilla ei ole aikaisempaa opiskelukokemusta, on ollut vaikea saavuttaa oppimistavoitteita perinteisissä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksissa. Opiskelu on samoin ollut haasteellista nuorille ja aikuisille, joilla on vähäinen koulutustausta ja mahdollisesti
erilaisia oppimisen ongelmia. Kansalaisopistojen osa-aikainen lukutaitokoulutus soveltuu
myös työssäkäyville lukutaito-opetusta tarvitseville henkilöille, joiden on vaikeaa irrottautua kokopäiväiseen opiskeluun. On tärkeää, että opintoja voidaan suorittaa myös joustavaan tahtiin ja sivutoimisesti.

Tässä kansalaisopistojen opetussuunnitelmasuosituksessa kuvaillaan koulutuksen eri
kohderyhmiä ja annetaan suosituksia siitä, kuinka juuri heidän tarpeensa voidaan ottaa
huomioon kurssien suunnittelussa. Tämän lisäksi nostetaan esille asioita, jotka saattavat
vaikeuttaa kohderyhmiin kuuluvien opiskelua. Toivomuksena on, että tästä taustatietoa sisältävästä opetussuunnitelmasuosituksesta on hyötyä erityisesti niille kansalaisopistoille,
jotka aloittavat lukutaitokoulutuksen omassa oppilaitoksessaan tai jotka haluavat kehittää kyseistä toimintaa.

Kansalaisopistotoiminnassa käytetään käsitteitä opetustunti ja kurssi. Kansalaisopistojen
lukutaitokoulutuksessa puhutaan moduuleista: tietyn tuntimäärän mittainen lukutaidon
kurssi muodostaa moduulin. Kansalaisopistojen lukutaitokoulutukset sisältävät aina lukutaidon kehittämistä suomen tai ruotsin kielellä sekä näiden lisäksi toiminnallisia aineita eli esimerkiksi liikuntaa, taito- ja taideaineita tai kotitaloutta.
Kirjoitustyössä on soveltuvin osin hyödynnetty suositusta luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien koulutukseksi (OPH 2006), aikuisten maahanmuuttajien lukuja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteita (OPH 2012) sekä vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuositusta (OPH 2017).
Käynnistyvä vapaan sivistystyön lukutaitokoulutus on leimannut voimallisesti kesän ja
syksyn 2017 työskentelyäni. Kiitän lämpimästi kaikkia niitä, joiden kanssa olen saanut
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edistää tärkeää asiaa. Kiitän kollegojani ja virkamiehiä asiaa valmistelleessa opetus- ja
kulttuuriministeriön työryhmässä, Kansalaisopistojen liiton edustajana Opetushallituksen vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen työryhmässä toiminutta Vantaan aikuisopiston koulutuspäällikkö Marja Repoa, opetusneuvos,
yksikön päällikkö Leena Nissilää edellä mainitun työryhmän ja Opetushallituksen ohjausryhmän napakasta puheenjohtajuudesta sekä vahvasta asiantuntemuksesta, Helsingin aikuisopiston koulutusjohtaja Sirpa Rönkköä ja lukutaidon opettaja Sanna-Kaisa Rissasta tämän suosituksen kirjoittamisesta hyvässä yhteistyössä aikuisopiston muiden osaajien ja
Kansalaisopistojen liiton ohjausryhmän kanssa sekä liiton toimistolta monikulttuurisuushankkeiden suunnittelija Lilli Rasilaista ja tiedottaja Lauramaija Hurmetta tekstin sujuvoittamisesta. Yhdessä olemme ja saamme aikaan aina enemmän.
Tämä tie on kannattanut kulkea. Olemme ottamassa uutta askelta lukutaitokokoulutuksessa. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman tarkoituksenmukaista koulutusta, jotta jokaisella olisi mahdollisuus omaksua ne tiedot ja taidot, jotka hän tarvitsee selviytyäkseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Jotta saamme koulutuksen toimimaan mahdollisimman hyvin,
tarvitsemme laaja-alaista ja moniulotteista yhteistyötä niin vapaan sivistystyön muiden
toimijoiden, työvoimaviranomaisten, kunnan maahanmuuttoasioista vastaavien, sosiaalija varhaiskasvatustoimialojen kuin kolmannen sektorin toimijoiden ja järjestöjen kanssa.
Kääritään hihat ja ryhdytään hommiin!
Helsingissä 8. tammikuuta 2018
Jaana Nuottanen

toiminnanjohtaja
Kansalaisopistojen liitto KoL

6

Koulutuksen
järjestämisen
lähtökohdat
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ansalaisopistoissa järjestettävän lukutaitokoulutuksen tavoitteena on oppia suomen kielen vuorovaikutustaitoja sekä monilukutaitoa. Tavoitteena on tukea aikuisen maahanmuuttajan kotoutumista.

Lukutaitokoulutus on tarkoitettu kotoutumisen tueksi sellaisille maahanmuuttajille, joilla
ei ole omassa kotimaassaan tai muualla ollut mahdollisuutta saada riittävästi koulutusta ja
yleissivistystä, jotta he voisivat selviytyä suomalaisen yhteiskunnan asettamista haasteista opiskelulle, työssäkäynnille sekä käytännön arjen toiminnoille. Aikuisten lukutaitokoulutuksessa opiskelijan kuunteleminen sekä hänen aikuisuutensa huomioiminen ja arvostaminen ovat koulutuksen onnistumisen perusedellytyksiä.
Kansalaisopistot voivat toteuttaa joustavasti eripituisia lukutaitokoulutuksia tai koulutuksen osia eri aikoina arkisin tai viikonloppuisin. Kurssien tuntimäärä voi vaihdella opiston
resurssien mukaan. Kurssit voivat olla lyhytkursseja tai pitkäkestoisia. Ne voivat olla esimerkiksi kerran, kaksi kertaa viikossa kokoontuvia tai intensiivisiä joka arkipäivä tapaavia. Suosituksessa on esitetty suuntaa-antavasti opetussisältöjä erikseen lyhyt- ja pitkille
kursseille.

Mikäli kansalaisopisto järjestää lukutaidon opetusta rangaistuslaitoksessa, tätä opetussuunnitelmasuositusta voidaan soveltuvin osin hyödyntää myös siellä.
Suullinen kielitaito lukemaan oppimisen pohjana

Lukeminen ja kirjoittaminen ovat taitoja, jotka perustuvat puheeseen: kirjoitetut sanat voidaan muuttaa puhutuiksi ja puhutut sanat kirjoitukseksi. Myös aikuisten maahanmuuttajien
opetuksessa suullinen kielitaito on pohja lukemaan ja kirjoittamaan oppimiselle. Puhumisen
ja sanaston opettelun avulla viritellään tietoisuutta kielen äännejärjestelmästä ja rakenteista. Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen sekä niiden tavoitteet liittyvät läheisesti toisiinsa.
Taidot tukevat toisiaan ja niitä kannattaa harjoitella yhdessä. Kirjallisia taitoja harjoiteltaessa
myös opeteltavan aineksen merkityksellisyys ja yhteys todelliseen maailmaan ovat tärkeitä.
Lukutaitokoulutuksella tuetaan opiskelijan kotoutumista ja erilaisista elämäntilanteista
selviytymistä. Koulutus parantaa opiskelijoiden jatkokoulutukseen pääsyn edellytyksiä,
laajentaa työelämän ja jatkokoulutusmahdollisuuksien tuntemusta sekä kehittää opiskelu- ja työnhakuvalmiuksia. Opiskelijalla on paremmat mahdollisuudet suunnitella tulevaisuuttaan ja valmentautua siihen.
Tavoitteena on kartuttaa suullista sanastoa, ymmärtää kirjain-äännevastaavuus, kehittyä
ääntämään oikein, osata kirjoittaa kirjaimet pien- ja suuraakkosin sekä lukea ja kirjoittaa
tavuja ja lyhyitä sanoja vasemmalta oikealle. Lisäksi kehitetään hienomotoriikkaa ja opitaan käyttämään perustyövälineitä esimerkiksi kynää, pyyhekumia, viivoitinta, saksia sekä tietokonetta.
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1.1 Kohderyhmät
Lukutaitokoulutusten opiskelijat ovat aikuisia maahanmuuttajia, jotka voidaan jaotella
iän ja elämäntilanteen mukaan muun muassa seuraaviin ryhmiin: nuoret, kotivanhemmat, työssäkäyvät ja ikääntyvät. Tässä luvussa kuvaillaan kyseisiä ryhmiä ja annetaan suosituksia siitä, minkälaisia seikkoja heidän näkökulmastaan tulisi ottaa huomioon kurssien suunnittelussa.
Käytännössä kansalaisopistojen lukutaitokoulutuksissa on usein samoissa ryhmissä eri
ikäisiä ja monen taustaisia osallistujia, jotka kuuluvat eri kohderyhmiin. Kaikkia heitä yhdistää kuitenkin tarve oppia puhumaan ja ymmärtämään suomea sekä lukemaan ja kirjoittamaan latinalaisella kirjainjärjestelmällä. Tällöin voidaan puhua yleisesti lukutaitoryhmästä.

Opetuksen järjestäminen edellyttää opistoilta yhteistyötä useiden tahojen kanssa. Kotivanhempien koulutuksen onnistuminen vaatii yhteistyötä kunnan varhaiskasvatuksen ja maahanmuuttajapalveluiden kanssa. Myös järjestöt ovat keskeisiä koulutuspalveluiden järjestämisessä. Tiettyjen kohderyhmien opetuksen järjestäminen edellyttää opettajan tueksi
avustajia, joiden hankkimisessa voidaan käyttää järjestöjen lisäksi muun muassa työhallinnon kautta tulevia harjoittelijoita, työkokeilijoita ja palkkatuella työllistettyjä.

Nuoret maahanmuuttajat

Nuorisolain (1285/2016) 3§:n mukaan nuoria ovat alle 29-vuotiaat. Tässä opetussuunnitelmasuosituksessa nuorilla maahanmuuttajilla tarkoitetaan 17–28-vuotiaita. Yleensä nuoret maahanmuuttajat ohjataan ensisijaisesti joko oppivelvollisuusiän ylittäneiden
peruskouluun tai kotoutumiskoulutukseen. Nuoren elämäntilanne voi kuitenkin olla sellainen, etteivät edellä mainitut ole sopivia vaihtoehtoja. Hänen elämässään saattaa olla
asioita, jotka vaikeuttavat kokoaikaista opiskelua. Tällöin sivutoiminen opiskelu kansalaisopiston lukutaitokoulutuksessa voi soveltua paremmin.
Diakonissalaitoksen Oma tie -projektissa (2009) kehitettiin maahanmuuttajanuorten oppimisvaikeuksien tunnistamiseen mallia, joka huomioisi nuoren tilanteen kokonaisvaltaisesti. Projektissa todettiin, että jotta nuoren opiskelu sujuisi, myös arjen muiden asioiden tulisi olla kunnossa. Koulunkäynti on siis osa arjen toimintakokonaisuuksien kokonaisuutta.
Nuorille maahanmuuttajille suunnatun kurssin suunnittelun lähtökohdaksi voi ottaa projektissa kehitetyt nuoren arjen toimintakokonaisuudet:
Koulunkäynti ja opiskelu: lukutaito, matematiikan taidot ja motivaatio

Itsestä huolehtiminen: hygienia, terveydestä ja omista tavaroista huolehtiminen

Asioiminen ja kotielämä: ostosten tekeminen, raha-asioista huolehtiminen, kotitaloustyöt
Vapaa-aika: mielenkiinnon kohteet, harrastukset
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Yhteiskunnallinen osallistuminen: palveluiden käyttäminen, käsitys koulujärjestelmästä, sananvapaus, äänestäminen
Lepo: unirytmi, rentoutuminen

Varsinaisen lukutaidon opetuksen lisäksi arjen muita toimintakokonaisuuksia voi käsitellä sekä henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa että yhteisinä keskustelunaiheina koko ryhmän kesken. Näistä aiheista voi tehdä kurssin sanastoteemoja, joita lähestytään lukutaidon opetuksen tai esimerkiksi harjoittelemalla konkreettisesti ruuanlaittoa. Opiston
muuta kurssitarjontaa kannattaa hyödyntää, kun tutustutaan erilaisiin harrastuksiin. Myös
ammatinvalintaan liittyvät ohjauskeskustelut olisivat tärkeitä. Ajallisesti pidempään kurssiin voi hyvin kuulua tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin ja työpaikoille sekä ohjattua työharjoittelua. Nuorisotalon tilat voivat olla yksi kurssin toteuttamispaikoista.
Esimerkkejä nuorille maahanmuuttajille suunnatuista kursseista kestoineen:
1. Lukutaidon lyhytkurssi nuorille. Laajuus 120 oppituntia (2 x 2 t /viikko, 30 viikon
ajan).Kurssilla keskitytään lukutaidon alkeiden harjoitteluun.

2. Intensiivinen lukutaitokurssi nuorille. Laajuus 450 oppituntia (5 x 3 t /viikko, 30
viikon ajan). Kurssilla harjoitellaan lukutaidon alkeita sekä vuorovaikutustilanteissa tarvittavaa sanastoa ja fraaseja toiminnallisin menetelmin. Menetelminä voidaan käyttää tietotekniikkaa, liikuntaa ja muita taito- ja taideaineita.

3. Suomea kokaten. Kurssilla tehdään suomalaisia ja eri maiden keittiöiden helppoja
ruokia. Kurssi voidaan järjestää nuorisotalolla. Laajuus 24 oppituntia (1 x 3 t / viikossa, 8 viikon ajan).

Kotivanhemmat
Kotona pieniä lapsia hoitavat vanhemmat tarvitsevat ajallisesti joustavia opiskelumahdollisuuksia. On huomioitava, että kotivanhempien ryhmä ei ole opiskelutaustoiltaan mitenkään yhtenäinen ryhmä.

Koulutetut ja opiskelutaitoiset kotivanhemmat voivat osallistua myös tavallisille suomen
kielen kursseille, joita on perinteisesti järjestetty esimerkiksi iltaisin ja viikonloppuisin.
Näin he voivat perhevapaan aikana ylläpitää tai parantaa kielitaitoaan ja siirtyä sitten vapaiden päätyttyä jälkeen joko takaisin työelämään tai kotouttamiskoulutukseen.
Luku- ja kirjoitustaidottomien kotivanhempien koulutuksen järjestämiseksi on ainakin kolme vaihtoehtoa:
•

kurssi, jonka aikana tarjotaan esimerkiksi kunnan järjestämä lastenhoito

•

kurssi, jonka ajaksi vanhemmat itse järjestävät lastenhoidon.

•

kurssi, jonne saa ottaa vauvan tai pienen lapsen mukaan
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Kotivanhemmille suunnattujen kurssien suunnittelussa on tärkeää huomioida lapsiperheiden tavallinen vuorokausirytmi ja se, että etenkin vähän koulutetuilla pakolaisäideillä saattaa olla monta eri-ikäistä lasta hoidettavanaan. Vanhemman, yleensä äidin, tulee huolehtia
lasten aamutoimista ja kouluunlähdöstä, minkä vuoksi kurssia ei kannata aloittaa heti aamusta. Aamupäivällä kello 10–12 aikoihin isommat lapset ovat koulussa ja vauva yleensä
virkeimmillään, jolloin vanhempi voi lähteä vauvan kanssa yhdessä pois kotoa. Iltapäivällä äiti voi kenties saada lapsensa tutulle hoitoon ja pienet koululaiset voivat olla iltapäiväkerhossa, jolloin hän voi osallistua kurssille yksin. Jos perheen isä on töissä, hän mahdollisesti pystyy hoitamaan lapsia illalla tai viikonloppuisin.

Pikkulapsiperheissä sairastetaan usein. Jos lapsia on useampi, voivat sairastelujaksot
kestää pitkään, kun perheenjäsenet voivat saada esimerkiksi virustartunnan vuorotellen. Kotivanhemman hoidettavana ovat lasten lääkäri- ja neuvolakäyntien lisäksi myös
mahdolliset terapiakäynnit sekä koululla opettajan kanssa käytävät arviointikeskustelut
ja vanhempainillat sekä vastaavat keskustelut ja illat päiväkodin henkilökunnan kanssa.
Poissaoloja tulee siis väistämättä. Tämän vuoksi olisi parempi, että kurssi kokoontuisi jokapäiväisen intensiivikurssin sijaan vaikkapa kerran tai pari viikossa useamman viikon
ajan. Perheen arjen pyörittämiseen menee paljon aikaa ja energiaa vuorokauden ympäri. Tämän vuoksi kotivanhemman voi olla vaikea keskittyä opiskeluun niin hyvin kuin
hän haluaisi, etenkin jos aiempaa opiskeluhistoriaa ei juuri ole. Tällöin lyhyt, esimerkiksi kahden tunnin tehokkaasti käytetty opiskelutuokio voisi olla tehokkaampi kuin puolipäiväinen kurssi.
Kotivanhempien lukutaidon kursseilla käsiteltävät teemat, tekstit ja sanaston voi kytkeä perhearjen tilanteisiin. Vanhemmat pääsevät harvoin käymään missään ilman lapsiaan, minkä
vuoksi kurssin aikana voisi tehdä tutustumiskäyntejä ja retkiä kiinnostaviin kohteisiin. Suullisen kielitaidon osalta voidaan harjoitella esimerkiksi kertomaan tekemisistä, voinnista ja
siitä, mitä kukin perheessä tekee mihinkin aikaan. Jos ryhmän vanhemmilla on koulu- tai päiväkoti-ikäisiä lapsia, kurssilla voidaan lukea koulusta ja tarhasta tulevia viestejä ja tiedotteita.

Sisällöltään toiminnalliset suullisen kielitaidon kurssit, jonne ovat tervetulleita sekä kantaväestöön kuuluvat että maahanmuuttajat, palvelevat hyvin sekä kielitaidon kehittymistä että yhteiskuntaan integroitumista. Kurssilla voidaan laittaa yhdessä ruokaa, opetella
laululeikkejä tai vaikka askarrella yhdessä lasten kanssa. Tällä hetkellä kotivanhemmille ja heidän lapsilleen järjestetään eri puolilla Suomea monen tyyppistä vertaistuki- ja
harrastustoimintaa, esimerkiksi perhekahviloita ja musiikkileikkikouluja. Maahanmuuttajavanhemmalla voi kuitenkin olla korkea kynnys osallistua toimintaan, jos hän ei tunne ketään suomalaista, ei osaa lukea ja kirjoittaa, ei puhua suomea ja jos toiminta ei ole
hänelle ennestään kulttuurillisesti tuttua. Kurssien mainontaan ja tiedottamiseen tuleekin kiinnittää erityistä huomiota, jotta myös maahanmuuttajavanhemmat saadaan osallistumaan.
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Esimerkkejä kotivanhemmille suunnatuista kursseista kestoineen:
1. Opiskellaan yhdessä. Toiminnallinen suomen kielen kurssi, johon vanhemmat ja
lapset osallistuvat yhdessä. Laajuus 120 oppituntia (2 x 2 t / viikko, 30 viikon
ajan).

2. Suomea pienten lasten vanhemmille. Vanhempien opetuksen ajaksi järjestetään
lastenhoito. Laajuus 300 oppituntia (5 x 2 t / viikko, 30 viikon ajan).

3. Suullisen kielitaidon kurssi. Lyhytkurssilla harjoitellaan puhumista ja ääntämistä. Laajuus 10–20 oppituntia (1 x 2 t / 5–10 viikon ajan).

Työssäkäyvät maahanmuuttajat
Maahanmuuttajat työskentelevät Suomessa syntyneitä useammin palvelu- ja myyntityössä. Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleet ovat usein yrittäjiä ja heistä neljäsosalla
on majoitus- tai ravitsemustoimialan yritys. Maahanmuuttajat työskentelevät myös sosiaali- ja terveysalan ammateissa. Maahanmuuttajien työsuhteille tyypillisiä piirteitä ovat
osa- ja määräaikaiset työsuhteet, vuokratyö, vuorotyö ja epätyypilliset työajat sekä se,
että työtunteja kertyy vähemmän kuin haluaisi.1

Osalla työssäkäyvistä luku- ja kirjoitustaidottomista maahanmuuttajista on hyvä suullinen kielitaito. He työskentelevät esimerkiksi asiakaspalvelutehtävissä ravintoloissa.
Työskennellessään he oppivat kieltä koko ajan lisää. Sujuva suullinen kielitaito on hyvä
pohja lukutaidon oppimiselle. Tälle työssäkäyvien ryhmälle kannattaisi räätälöidä esimerkiksi kotitehtävät siten, että niissä käsiteltäisiin juuri sitä sanastoa, jota he työssään
tarvitsevat.
Kaikki luku- ja kirjoitustaidottomat työssäkäyvät eivät tiedä oikeuksistaan työntekijöinä. Tämän vuoksi etenkin kansalaisopistojen pitkillä kursseilla voisi opiskelijoiden kielitaidon tason huomioiden käsitellä perusasioita Suomen työelämästä. Mahdollisuuksien
mukaan olisi hyvä keskustella yhdessä esimerkiksi työajasta sekä muista kaikkein tärkeimmistä työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista.

Työssäkäynnin sekä osa-aikaisen opiskelun yhdistäminen olisi mahdollista kansalaisopiston kurssilla, joka kokoontuisi esimerkiksi parin tunnin ajan kaksi kertaa viikossa.
Olisi hyvä, jos kursseja järjestettäisiin eri päivinä, viikonloppuisin ja eri kellonaikoihin,
jotta myös vuorotyössä käyvät voisivat osallistua.

1

Ulkomaalaistaustaiset työelämässä. Ulkomaista syntyperää olevien työ- ja hyvinvointi -tutkimus 2014. Tilastokeskus,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja työterveyslaitos.
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Esimerkkejä työssäkäyville maahanmuuttajille suunnatuista kursseista
kestoineen:
1. Suomea työssäkäyville. Kurssilla harjoitellaan luku- ja kirjoitustaidon alkeita sekä
työpaikan vuorovaikutustilanteissa tarvittavaa sanastoa ja fraaseja. Kurssilla harjoitellaan tietokoneen käyttöä tarpeen mukaan ja annetaan kotitehtäviä. Laajuus
60–120 oppituntia (1–2 x 2 t / viikko, 30 viikon ajan).

2. Lukutaidon iltakurssi. Laajuus 60 oppituntia (2 x 2 t / viikko, 15 viikon ajan).

3. Lukutaidon kurssi viikonloppuisin. Laajuus esim. 30 oppituntia (1 x 3 t, 10 viikon
ajan lauantaisin tai sunnuntaisin).

Ikääntyvät maahanmuuttajat
Yli 50-vuotiaiden luku- ja kirjoitustaidottomien pakolaistaustaisten maahanmuuttajien
opetuksessa on hyvä huomioida sellaisia seikkoja, joita on perinteisesti totuttu yhdistämään yli 65-vuotiaiden suomalaisten kanssa toimimiseen. Vanhustyön keskusliiton koordinoimaan Eloisa ikä -hankkeeseen kuuluvassa Jade-projektissa (2017) maahanmuuttajien
ikääntymisestä kirjoitetaan seuraavasti: ”Maahanmuuttajalla ikääntyminen alkaa monesti aikaisemmin kuin Suomessa syntyneellä. Ikääntymisen prosessit ovat samanlaisia, mutta
eliniänodote voi olla lähtömaassa matalampi. Traumaattiset kokemukset, myöhemmällä iällä tapahtunut maahanmuutto, sosiaalisten suhteiden vähäisyys ja syrjäytyminen laukaisevat
ikääntymisprosessin aikaisemmin.”
Fyysinen ikääntyminen tulee huomioida opetuksessa siten, että verkkaiselle asioiden omaksumistahdille annetaan aikaa, opittua kerrataan paljon ja kurssilla tehdään muistia tukevia
harjoituksia. Monille vähän koulutetuille pakolaistaustaisille ikääntyville elinikäisen oppimisen käsite on täysin vieras, koska omassa maassa ei ole ollut mahdollista opiskella enää
aikuisena. Tällöin opettajan kannattaa auttaa opiskelijoita näkemään mahdollisuutensa ja
se, että itseään ei tarvitse turhaan pitää vanhuksena, vaikka kotimaassa näin olisi tehtykin.

Elämyksellinen ja toiminnallinen oppiminen esimerkiksi käsitöiden, ruoanlaiton, kuvataiteen, musiikin ja lempeän liikunnan avulla sopii hyvin myös ikääntyvien maahanmuuttajien opetukseen. On hyvä tutustua lähiympäristöön ja tehdä säännöllisesti tutustumiskäyntejä opiskelijoita kiinnostaviin paikkoihin. Näin voidaan yhdessä harjoitella
turvallista liikkumista myös huonolla ilmalla ja liukkaassa talvisäässä. Kurssien suunnittelussa voisi mahdollisesti huomioida myös eri sukupolvien kohtaamisen ja sen, että
monessa kulttuurissa vanhoja ihmisiä kunnioitetaan ja arvostetaan aivan erityisesti. Yhtenä mahdollisuutena olisi järjestää toiminnallinen ja erityisesti suullista kielitaitoa kehittävä kurssi, jonka kohderyhminä olisivat sekä ikääntyvät maahanmuuttajat että kotivanhemmat lapsineen.
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Mahdollisia sopivia tiloja ikääntyville suunnatulle kurssille voisivat olla esimerkiksi palvelukeskukset ja erilaiset asukastilat. Jos opistossa on ravintola tai kahvila, kurssiin voisi sisällyttää lounaan, jolloin opiskelijoiden olisi mahdollista luontevasti keskustella suomalaisten ruokailijoiden kanssa.
Esimerkkejä ikääntyville maahanmuuttajille suunnatuista kursseista
kestoineen:

1. Seniori-suomea. Toiminnallinen suomen kielen kurssi ikääntyville. Laajuus esim.
120 oppituntia (2 x 2 t / viikko, 30 viikon ajan).
2. Suomea kotivanhemmille ja ikääntyville. Lapset voivat olla mukana oppitunneilla. Kurssilla voidaan harjoitella suullista kielitaitoa laulujen, leikkien ja askartelun
avulla. Laajuus esim. 40 oppituntia (2 t / viikko, 10 viikon ajan).
3. Suomen kerho ikääntyville. Kurssi voidaan toteuttaa esim. palvelukeskuksessa.
Kurssilla harjoitellaan puhumista ja ääntämistä eri keinoin. Kurssiin voi sisältyä
esim. kahvituokio, jonka aikana vaihdetaan kuulumisia. Laajuus esim. 10–20 oppituntia (2 t / kerran viikossa).

1.2 Oppimista vaikeuttavat asiat
Lukutaidon kurssien opiskelijoilla voi olla elämässään asioita, jotka vaikeuttavat opiskelua. Tällaisia asioita ovat muun muassa erilaiset mielenterveysongelmat, oppimisvaikeudet, vammat ja pitkäaikaissairaudet sekä hankalat elämäntilanteet. Seuraavaksi kuvaillaan lyhyesti näitä oppimista hidastavia tekijöitä ja annetaan suosituksia siitä, kuinka
niitä voisi ottaa huomioon opetuksessa ja kurssien suunnittelussa.

Mielenterveysongelmat: esimerkkinä traumaattinen stressi

Aikuisella iällä tapahtunut maahanmuutto on usein jo itsessään vaikeaa luopumista. Tämän lisäksi erityisesti pakolaisilla ja turvapaikanhakijoilla on muita maahanmuuttajia
ja kantaväestöä useammin mielenterveysongelmia, kuten esimerkiksi vakavaa masennusta ja traumaperäistä stressihäiriötä.2 Mielenterveysongelmat voivat vaikuttaa opiskeluun eri tavoin. Esimerkiksi opiskelijan syömät vahvat lääkkeet voivat tehdä hänen
olostaan tokkuraisen.
Ihmiset reagoivat yksilöllisesti yllättäviin, järkyttäviin ja pelottaviin eli traumaattisiin
tilanteisiin. Reaktiot voivat myös esiintyä vasta pitkän ajan päästä tapahtumasta. Suinkaan kaikille trauman kokeneille ei kehity traumaperäistä stressihäiriötä, jossa ihminen ja hänen elimistönsä ikään kuin elää kauheaa tilannetta yhä uudelleen ja uudelleen.
2

Opas maahanmuuttajien parissa toimiville 2015. Suomen mielenterveysseura.
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Traumatisoituneen opiskelijan voi olla vaikea keskittyä yhtäjaksoisesti tunnilla, hän voi
olla hyvin väsynyt eikä muista oppimaansa. Lisäksi hänen mielialansa voi vaihdella nopeasti, hän saattaa hermostua pienistäkin asioista tai olla tunteiltaan turta. Hänellä voi
myös olla fyysisiä kipuja ja jopa hengenahdistusta.3 Jos opettaja on huolissaan oppilaansa jaksamisesta ja epäilee traumaperäistä stressiä, hänen tulisi voida ohjata opiskelija
esimerkiksi kunnan terveyspalveluihin.
Vaikeiden elämäntilanteiden ja muiden mielenterveyden riskitekijöiden ohella yksilön
elämässä voi olla myös mielenterveyttä suojaavia tekijöitä, kuten:
•

optimismi ja toivo

•

sosiaaliset suhteet, perhe ja ystävät

•
•
•
•

rutiinit, turvallinen ympäristö
harrastusmahdollisuudet

vaikuttamismahdollisuudet ja kuulluksi tuleminen
vuorovaikutus- ja tunnetaidot.

Hyvin suunniteltu kurssi, jossa huomioidaan opiskelijat yksilöinä ja jossa rakennetaan
yhdessä hyvää turvallista ilmapiiriä, voi toimia opiskelijan mielenterveyttä tukevana tekijänä myös vaikeassa elämäntilanteessa. Keskittymisen ja muistamisen ongelmat voi
huomioida traumatisoituneiden opiskelijoiden opettamisessa siten, että asioita opetetaan erittäin hitaasti pienissä osissa ja jo opetettua kerrataan hyvin paljon. Lisäksi lukutaidon opetukseen voisi olla hyödyllistä yhdistää toiminnallisuutta, kuten liikuntaa,
musiikkia, kuvataidetta ja kädentaitoja.

Oppimisvaikeudet

Myös maahanmuuttajilla voi olla kohtalaisen pysyviä oppimisvaikeuksia, jotka vaikuttavat opiskeluun eivätkä välttämättä häviä iän tai opiskelun myötä. On huomattava, että
varsinaisten oppimisvaikeuksien lisäksi oppimista voivat vaikeuttaa myös hyvin monet
muut asiat, kuten opiskelijan suomen kielen ja oman äidinkielen taito, erilaisten taitojen harjaantuneisuus, sosiaalinen tilanne, kotoutuminen, mielenterveyden ongelmat sekä sairaudet ja vammat.4
Varsinaisten oppimisvaikeuksien ilmeneminen on hyvin yksilöllistä ja monimuotoista:
pulmat voivat olla pieniä ja kapea-alaisia tai suuria ja laaja-alaisia tai jotakin siltä väliltä. Erilaisten oppijoiden liitto on listannut taitoalueet, joilla oppimisvaikeudet tavallisimmin ilmenevät. Opiskelijalla voi olla pulmia:
3
4

Schubert, C. 2009. Traumaattisten kokemusten vaikutus oppimiseen, s. 173–175.
Arvonen, A; Katva, L. & Nurminen, A. 2009, s. 67–68, 71
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•

lukemisessa

•

luetun ymmärtämisessä ja muistamisessa

•
•
•
•
•
•

kirjoittamisessa

matematiikassa ja vieraissa kielissä

avaruudellisessa hahmottamisessa ja suuntien (oikea-vasen) hahmottamisessa
ajan hahmottamisessa
motoriikassa

keskittymisessä ja tarkkaavaisuudessa.

Opettaja voi huomioida opetuksessaan eri tavoin erilaisia oppijoita, eli heitä, joille oppiminen jostain syystä on tavallista hitaampaa ja vaikeampaa. Opiskelijoiden kanssa käydyt kahdenkeskiset keskustelut antavat tärkeää tietoa heidän kiinnostuksen kohteistaan
sekä siitä, mikä oppimisessa sujuu hyvin ja mikä vaatii vielä harjoitusta. Erilaiset oppijat voi huomioida opetuksessa ainakin seuraavilla tavoilla:
•

ryhmäkoko on riittävän pieni

•

opiskelijalla on mahdollisuus henkilökohtaisiin keskusteluihin opettajan kanssa

•
•
•
•
•
•
•

tarvittaessa opettaja voi antaa tuki- ja tai pienryhmäopetusta

opetus etenee rauhallisesti, opiskelijoiden oppimisen tahdissa
opetettava asia pilkotaan riittävän pieniin osiin
opiskelupäivän aikana on riittävästi taukoja

turvallisuutta tuovat rutiinit raamittavat päivää
opetuksessa huomioidaan eri oppimistyylit

käytössä on tarvittaessa oppimisen apuvälineitä

Osalle opiskelijoista tämä ei kuitenkaan riitä, vaan he tarvitsisivat erityispedagogiikan
menetelmiä tai erityistä tukea opiskeluunsa. Lukutaidon opettaja voi tunnistaa opiskelijan, jonka oppiminen etenee muuhun ryhmään verrattuna sekä riittävän kauan kestäneestä opetuksesta ja harjoittelusta huolimatta poikkeuksellisen hitaasti. Tällöin hän
voi kirjoittaa opiskelijan jatkosuunnitelmaan mahdollisimman tarkasti ja konkreettisesti havaintonsa opiskelijan oppimisesta, siis esimerkiksi siitä, että opiskelija ei useiden kuukausien harjoittelusta ja opiskelusta huolimatta tunnista opetettuja kirjaimia
ja äänteitä.

16

Esimerkkejä erilaisille oppijoille suunnatuista kursseista kestoineen:
1. Suomen kielen kurssi erilaisille oppijoille. Laajuus 2 x 180 oppituntia (2 x 3 t /
viikko, 2 x 30 viikon ajan). Kurssi kestää tavallista kauemmin, esimerkiksi 2 vuotta. Kurssilla harjoitellaan esim. luku- ja kirjoitustaitoa sekä vuorovaikutustilanteissa tarvittavaa sanastoa ja fraaseja toiminnallisin menetelmin. Menetelminä
voidaan käyttää tietotekniikkaa, liikuntaa ja muita taito- ja taideaineita.

2. Suomea laulaen / piirtäen ja maalaten / liikkuen. Laajuus 14–21 oppituntia (2–3 t
/ viikko, 7 viikon ajan). Kurssilla harjoitellaan suullista kielitaitoa toiminnallisesti.

Vammat ja pitkäaikaissairaudet
Vamma tai sairaus ei automaattisesti tarkoita sitä, ettei henkilö voisi opiskella esimerkiksi
perusopetuksessa, jos esimerkiksi opiskeluympäristö on riittävän esteetön. Kuten muutkin tässä suosituksessa mainitut opetuksen kohderyhmät, myös vammautuneet pitkäaikaissairaat maahanmuuttajat ovat taustoiltaan ja tarpeiltaan hyvin heterogeeninen ryhmä. Vammat ja pitkäaikaissairaudet voivat kuitenkin vaikuttaa jaksamiseen ja tällöin on
parempi, että opiskelijan päivästä ei tule liian pitkä ja viikosta liian raskas. Voi myös olla,
että opiskelijan lapsi tai puoliso sairastaa vakavasti, jolloin tilanne vie kaikilta aikaa ja voimia, eikä kokopäiväinen opiskelu ole mahdollista. Viime kädessä opiskelija on itse sairautensa, vammansa ja tilanteensa paras asiantuntija siinä mielessä, että hän tietää parhaiten
oman jaksamisensa rajat.
Opiston tilojen ja erityisesti luokan esteettömyys on vammaisten maahanmuuttajien osallistumisen perusedellytys. Myös apuvälineiden käyttämisen ja henkilökohtaisten ja muiden avustajien läsnäolon tulee olla tarvittaessa mahdollista. Apuvälineiden ja muunlaisen tuen saatavuus ja rahoitusmahdollisuudet on hyvä selvittää jo kurssia suunnitellessa.
Retket ja tutustumiskäynnit ovat mahdollisia, jos opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää
pyörätuoleja tai rollaattoreita ja invatakseja. Opiskelijoiden henkilökohtaisten tarpeiden
ja taustojen selvittämisen helpottamiseksi ohjauskeskusteluissa olisi hyvä olla mahdollisuus tulkkien hyödyntämiseen.
Opetukseen voi hyvin sisällyttää liikuntaa, musiikkia sekä taide- ja taitoaineita. Jos ryhmä
on kieli- ja lukutaidoiltaan hyvin heterogeeninen, opetusta kannattaa eriyttää materiaalien, pienryhmä- ja tukiopetuksen sekä avustajien tuen avulla.

Vammaiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt haluavat työllistyä siinä määrin kuin muutkin
opiskelijat. Opiskelijoille on tärkeää tarjota henkilökohtaista ohjausta ja kertoa erilaisista
työllistymisen mahdollisuuksista, tukityöllistymisen muodoista, ammatillisesta kehittymisestä ja työllistymisestä avoimille työmarkkinoille. Tehtävä on haastava, minkä vuoksi
opistojen kannattaa tehdä yhteistyötä muun muassa erilaisten vammais- ja maahanmuut17

tajajärjestöjen kanssa. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma5 tarjoaa monenlaista tietoa ja apua eri kielillä sekä opiskelijoille että opettajille siitä, miten vammaisuuden ja pitkäaikaissairauden voi huomioida opiskelussa ja muussa elämässä.

Hankalat elämäntilanteet
Opiskelijoiden hankalat elämäntilanteet voivat olla monenlaisia samaan tapaan kuin heidän opiskelutaustansa ja tarpeensa ovat erilaisia. Opettaja voi kohdata muun muassa opiskelijan:
•

joka on asunnoton tai asuu vuorollaan eri tuttavien luona

•

joka odottaa perheenyhdistämistä tai jonka perheenjäsenet ovat juuri saapuneet
maahan perheenyhdistämisen kautta

•
•

•
•
•

jolla on isoja rahahuolia

joka on kokenut perheväkivaltaa ja asuu siksi turvakodissa
jolla on oleskelulupaan liittyviä ongelmia
joka on hiljattain vapautunut vankilasta
jolla on päihdeongelma.

Opiskelijalla voi olla myös kasautuneita ongelmia eli useita hankalia tilanteita yhtä aikaa. Yhteistä näille erilaisille tilanteille on yleensä se, että ongelmien ratkominen vie niin
paljon aikaa ja energiaa, ettei opiskelijan keskittyminen enää välttämättä riitä kokopäiväiseen opiskeluun. Poissaoloja tulee usein myös runsaasti. Kurssille osallistumiseen –
vaikka vain vähäisin panostuksin – kannattaa silti kannustaa. Opettaja voi ottaa oman
suhtautumistapansa lähtökohdaksi esimerkiksi ajatuksen siitä, että kurssille osallistuminen suojaa hankalassa tilanteessa olevan mielenterveyttä.

On tärkeää, että opistossa on vaaratilanteiden varalle toimintasuunnitelma sekä ohjeistus
siitä, kuinka toimitaan päihteitä käyttävien tai väkivaltaisten opiskelijoiden kanssa. Opiston kannattaa tehdä yhteistyötä erilaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen sekä kunnan sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Opettajien työssä jaksamisesta on huolehdittava ja
mahdollisesti luotava pelisäännöt siitä, kuuluuko opettajan työhön varsinaisen opetuksen
lisäksi vaikeassa elämäntilanteessa olevien opiskelijoiden ohjaamista.

1.3 Oppimiskäsitys
Suositus kansalaisopistojen aikuisten maahanmuuttajien lukutaidon opetussuunnitelmaksi pohjautuu sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Sen mukaan oppiminen
on seurausta opiskelijan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa uusi opittava
5

www.tukikeskushilma.fi
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asia liitetään jo opittuun, ja opiskelu on yhdessä tekemistä. Opiskeluun sovelletaan yhteistoiminnallisia työtapoja. Oppimista edistetään monentyyppisellä pari- ja ryhmätyöskentelyllä. Opettaja aktivoi opiskelijoita yhteistyöhön. Vertais- ja ryhmän tuki ovat opettajan ohella tärkeitä oppimisen tukijoita.
Opettajan tulee ottaa huomioon opiskelijoiden yksilölliset erot. Se mitä opitaan, riippuu
yksilön aikaisemmasta tiedosta ja hänen käyttämistään oppimisstrategioista. Oppiminen
on sidoksissa siihen toimintaan, tilanteeseen ja kulttuuriin, jossa se tapahtuu.

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen luku- ja kirjoitustaidon opetussuunnitelman (2012) tapaan myös vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetuksessa kohdataan aikuinen oppijana. Aikuiselle oppijalle tärkeää on opetettavan asian merkityksellisyys, relevanttius ja yhteys ympäröivään todelliseen maailmaan. Opetuksen tulee
antaa tarpeeksi haastetta, mutta samalla on hyvä minimoida epäonnistumisen mahdollisuus turhautumisen välttämiseksi. Opetusmateriaalin tulee olla aikuisille suunnattua.
Opettaja on tukija ja opastaja, joka näkee opiskelijoiden elämänkokemuksen ja hiljaisen
tiedon voimavarana. Opettajan tehtävänä on tunnistaa opiskelijoiden vahvuudet. Opetuksen tulee vahvistaa opiskelijan tietoisuutta itsestään oppijana. Mitä paremmin opetus liittyy aikuisen jokapäiväiseen arkeen, sitä motivoivampaa opiskelu on. Opiskelija aktivoituu ja osallistuu opiskeluprosessiinsa. Kaikilla on osaamista ja taitoja, joita voi pitää
opetuksen lähtökohtana.

1.4 Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri
Varsinaisten opetussisältöjen ja opiskelutaitojen lisäksi osana opetusta harjoitellaan
luokkahuoneessa toimimista sekä opiskeluun liittyviä käytänteitä. Harjoitusta voivat vaatia esimerkiksi opetukseen keskittyminen, työtavat, kuten pari- ja ryhmätyöskentely, työvälineistä huolehtiminen tai kurssin työaikojen noudattaminen. Erilaisista koulu- ja kulttuuritaustoista tulevien aikuisten ryhmissä yhteiset ja eksplikoidut toimintatavat luovat
turvallisuutta, ryhdittävät tuntien kulkua ja vapauttavat resursseja muuhun oppimiseen.
Toimintatavat muuttuvat koulutuksen aikana vähitellen automaattisiksi ja oppimisympäristössä aktivoituviksi.

Opetustilat varustetaan ajanmukaisella opetustekniikalla esimerkiksi dokumenttikameralla sekä muilla oppimiselle tarpeellisilla apuvälineillä. Opiskelijoilla on mahdollisuus tieto- ja
viestintätekniikan hyödyntämiseen. Opetustekniikan avulla monipuolistetaan työtapoja ja
otetaan opiskelija osaksi tietoyhteiskuntaa, jonka ulkopuolelle hän muutoin saattaa jäädä.
Luokkahuoneen lisäksi oppimisympäristönä käytetään ympäröivää yhteiskuntaa. Tavoitteena on oppia kieltä luonnollisissa yhteyksissä sekä kannustaa opiskelijaa käyttämään
kielitaitoaan ja näkemään oppimismahdollisuuksia erilaisissa arkielämän tilanteissa.
Käynneillä kannustetaan opiskelijaa liikkumaan asuinalueellaan ja hyödyntämään ym19

päristön tuomia mahdollisuuksia laajentaa omaa elinpiiriään. Opetus päivittyy muuttuvan yhteiskunnan mukana ja ajankohtaiset asiat yhteiskunnassa nivoutuvat opetukseen.

Kansalaisopiston toimintakulttuuri

Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki opetusryhmän säännöt ja käytänteet, toiminta- ja
käyttäytymismallit sekä arvot, joihin koulutus perustuu. Kansalaisopisto on kaikille avoin,
tavoitteellinen opiskeluyhteisö, jossa aikuinen voi edistää elinikäistä, jatkuvaa oppimistaan sekä henkistä kasvuaan. Kansalaisopiston toimintakulttuurin lähtökohtana voivat
olla esimerkiksi seuraavat arvot:
Kansainvälisyys on globaalin ja monikulttuurisen elinympäristön tarkastelemista oman
kansallisen kulttuuriperintömme pohjalta.

Yhteistoiminnallisuus on ihmisten kunnioittamista, avointa vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa sekä yhdessä tekemistä.

Tavoitteellisuus on asetettuihin oppimistavoitteisiin pyrkimistä käyttäen sekä perinteisiä että uutta luovia toimintatapoja.

Moniarvoisuus on erilaisten elämänkatsomusten, toimintatapojen ja todellisuuksien havaitsemista, kokemista ja analysointia sekä suvaitsevaa ymmärtämistä.
Asiakaslähtöisyys on oppijakeskeisyyttä ja asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamista.

Oppimista tapahtuu myös varsinaisen opetuksen ulkopuolella. Siksi koko oppilaitoksen
toimintakulttuurin tulee tukea arvoperustaa, jolle työ rakentuu.

Kansalaispistossa rakennetaan sen arvoihin ja oppimisen tavoitteisiin sekä opetuksen
strategioihin perustuvaa, monikulttuurista, moninaisuuden hyväksyvää ja sitä edistämään pyrkivää toimintakulttuuria, jota kehitetään jatkuvasti ympäristön muuttuessa
muutosten vaatimalla tavalla. Tähän liittyy olennaisesti keskustelu niistä tavoista, joilla voidaan rakentavasti ratkaista erilaiset koulutukseen liittyvät ristiriitatilanteet. Opiston toiminnassa pyritään saavuttamaan henkilökunnalle eri kulttuurit huomioon ottava
ammattitaito, joka koostuu muun muassa erilaisten elämänmuotojen ymmärtämisestä
sekä oman kulttuuritaustan tiedostamisesta.
Tekstipainotteisessa yhteiskunnassa lukutaidottomuus rajoittaa yksilön keinoja oman
elämän hallintaan. Opettajan tulee ymmärtää ja osoittaa toiminnallaan, että vaikka aikuinen ei osaa lukea, hänellä on monia muita taitoja ja elämänkokemusta, jolle opetuksen tulee perustua. Lukutaitoa opiskeleva maahanmuuttaja ei ehkä luota omaan oppimiskykyynsä ja siksi opetustilanne luodaan sellaiseksi, että jokainen opiskelija tuntee
asemansa turvatuksi ja että opettaja osoittaa huomaavansa pienetkin edistysaskeleet.
Oppimiskyky on taito, jota tulee harjoittaa.
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Käytäntöjen on johdonmukaisesti vahvistettava koulutuksen tavoitteiden toteutumista ja opiskelijan kotoutumista. Koulutuksen toteutuksessa otetaan huomioon kaikkien
opiskelijoiden osallistumismahdollisuudet niin, etteivät ikä, kulttuuritausta tai sukupuoli pääse vaikuttamaan kielteisesti. Yhteisöllisyyttä vahvistamalla rohkaistaan niitä, jotka ovat vaarassa syrjäytyä oppimistilanteissa. Näin ollen on hyvä pitää opiskelijamäärä
kussakin ryhmässä pienenä, maksimissaan esimerkiksi 14 opiskelijassa.

1.5 Opiskelutaitojen oppiminen

Opiskelijan itsetuntoa sekä kasvua uuden kotimaan aktiiviseksi kansalaiseksi tuetaan kaikin tavoin. Erityisesti lukutaitokoulutusten alussa korostuu ajankäytön hahmottaminen: milloin koulu alkaa ja päättyy (kello), milloin ovat tauot, milloin lomat ja vapaapäivät. Lukujärjestyksen avulla opitaan hahmottamaan viikon rytmi: viikonpäivät, arkipäivät, vapaapäivät,
koulun alku ja loppu. Opiskelijoilta edellytetään täsmällisyyttä kouluun saapumisessa: ei pidä myöhästyä ja aiheettomia poissaoloja pitää välttää. Suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevaa täsmällisyyttä ja järjestelmällisyyttä harjoitellaan tälläkin tavalla. Järjestyksen ja siisteyden ylläpitäminen luokassa on myös oppilaiden tehtävä. Järjestelmällisyyttä harjoitellaan
mm. pitämällä järjestyksessä kurssin aikana jaettavia tehtäväpapereita. Opiskelijat oppivat
itse huolehtimaan tavaroistaan ja esim. kotitehtävien tekemisestä.

Opiskelutaitojen opiskelu integroidaan suomen kielen opiskeluun. Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa sellaiset tiedollisen ja taidollisen osaamisen, että hän voi jatkaa opintojaan
kotoutumiskoulutuksessa, aikuisten peruskoulussa tai jossakin muualla. Opiskelutaitoja harjoitellaan monenlaisissa yhteyksissä läpi koulutuksen. Koulutuksen aikana opetellaan aktiivista ja omatoimista tiedon hakemista. Tietoja yhteiskunnasta ja päivittäisistä asioista löytyy
lehdistä, televisiosta, radiosta, esitteistä, internetistä ja itse kysymällä. Opiskelijoita kannustetaan hyödyntämään aktiivisesti kehittyvää kielitaitoaan niin koulussa kuin vapaa-aikanakin. Opiskelijoita ohjataan seuraamaan televisio- ja radio-ohjelmia, selaamaan ilmaisjakelulehtiä ja mainoksia, tutustumaan internetiin ja käyttämään asiointitilanteissa suomea ja näin
ymmärtämään kehittyvän kielitaidon edut kotoutumisen ja opiskelun kannalta. Opiskelijoita
kannustetaan hoitamaan itse omia asioitaan sekä kysymään ja hakemaan apua ongelmatilanteissa. Ryhmässä vaihdetaan tietoja ja opiskellaan asioita yhteistoiminnallisesti. Yhdessä oppiminen ja vertaistuki vahvistavat ryhmähenkeä ja tekevät oppimisympäristöstä turvallisen.

1.6 Työtavat

Käytännönläheisyys ja funktionaalisuus ovat kielenopetuksen keskeisiä periaatteita.
Opiskeltavat asiat sidotaan opiskelijan arkielämään ja opetuksessa hyödynnetään mahdollisimman pitkälle toiminnallista, tekemisen kautta tapahtuvaa oppimista.

Suullista taitoa harjoiteltaessa ryhmä antaa luontevan kontekstin vuorovaikutukseen pe21

rustuvalle kielelliselle harjoittelulle. Arkielämän vuorovaikutustilanteita voidaan harjoitella ja simuloida ryhmässä esimerkiksi draaman keinoin. Sanaston ja perusrakenteiden opettelu voidaan kytkeä tällaisiin dialogipohjaisiin harjoituksiin.

Opetuksessa käytetään hyväksi elämyksellisyyttä sekä useita oppimistyylejä. Taitojen automaattistumista helpotetaan toiston avulla ja kertaamalla opiskeltavaa ainesta
eri tavoin. Erityyppisiä harjoituksia vuorotellaan, vaikka pääpaino on varsinkin alussa suullisessa kielenopiskelussa. Opetusta jäsennetään niin, että opiskelija pystyy ennakoimaan päivän kulkua. Opiskelijat oppivat, että aamu alkaa esimerkiksi aina klo 9
ja päättyy tiettyyn aikaan. Aikataulusta voidaan poiketa retkien tai tutustumiskäyntien niin vaatiessa.

Kirjallisia tehtäviä tehdään aluksi yhdessä ja itsenäisen työskentelyn osuutta lisätään
sitä mukaa kun tehtävätyypit alkavat käydä tutuiksi ja opiskelijoiden opiskelutaidot
kasvavat. Opiskelijoita kannustetaan kuitenkin alusta alkaen itsenäiseen kielenopiskeluun ja -oppimiseen myös luokkahuoneen ulkopuolella muun muassa erilaisten oppimistehtävien avulla.

Opetusmenetelmiä käytetään vaihtelevasti. Näin erilaiset oppijat ja eri oppimistavat
tulevat otetuksi huomioon. Eri opetusmenetelmiä on kuvattu osittain erikseen, mutta samoja menetelmiä voidaan käyttää tilanteen mukaan kaikissa opiskelun vaiheissa.
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen luku- ja kirjoitustaidon opetussuunnitelmassa (2006) puhutaan arjen taitojen harjaantumisesta osana luku- ja kirjoitustaidon koulutusta. Myös aikuisten maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksissa voidaan hyödyntää kansalaisopiston moninaisia tiloja ja kursseja. Opiskelijat voivat oppia
suomen kieltä, kirjoittamista ja lukemista erilaisilla kädentaitojen, taitoaineiden, liikunnan ja terveystiedon kursseilla.
Turvallinen ja luottamuksellinen opiskeluympäristö on lukutaitoryhmässä tärkeä. Opetuksessa turvaa tuovat toisto, kertaus ja rutiinit sekä toistuvat tehtävätyypit. Opiskelijalta ei lähtökohtaisesti oleteta tai odoteta mitään opiskelutaitoja. Kaikkia taitoja voi ja
täytyy harjoitella, kaikesta voi oppia. Kaikki oppivat jotain ja kaikki hyötyvät koulutuksesta, vaikka jokainen opiskelija ei saavuttaisikaan kaikkia tavoitteita. Tärkeää on luoda motivoiva oppimisympäristö. Opiskelijalla voi olla taustalla ongelmia, joiden kanssa
hän joutuu painimaan opiskelun ohella ja opetuksessa täytyy antaa aikaa opiskelijalle
tottua opiskelun rutiineihin ja käytänteisiin.
Turvallinen oppimisympäristö voimauttaa. Ryhmä tukee ja tuo voimaa kunkin opiskelijan opiskeluun. Opiskelija huomaa olevansa kaltaistensa joukossa, samalla viivalla
muiden kanssa. Voimautumisen kokemuksia saa, kun huomaa onnistuvansa ja näkee
oppimistuloksia. Näin syntyy uusia ja positiivisia mielikuvia itsestä ja omista kyvyistä, mikä on lukutaitokoulutuksen yksi tavoitteista. Toisaalta on myös hyvä ohjata opis22

• Kirjainmuotoje
kirjoittaminen
• Sanelu

• Hinta

Terveellinen
ruoka

• Ostoslista

• Alennushinta

• Ruokapäiväkirja

• Mitat

• Ruokaohjeet

• Lämpöasteet
• Raha

ATERIAT
• aamiainen

• Viimeinen myynti-/
käyttöpäivä

• lounas

• Lämpötila:
ruuan valmistus

KIRJOITTAMINEN

• välipala
• päivällinen
• iltapala

NUMEERISET
TAIDOT
• Omat ruokatottumukset

SANASTO JA
AIHEPIIRIT

• Mistä tykkää tai
ei tykkää

KAUPASSA
ASIOIMINEN

RUOKAKULTTUURI

• Syömään!

• tori
• Kasvisruoka
• Vegaaniruoka

ADJEKTIIVIT
hyvä, huono, tuore
VERBIT
syön leipää, juon maitoa

• Kodinkoneet

• hinnan
kysyminen

• Hyvää
ruokahalua!

• kauppa

• Astiat

• kysyminen

FRAASIT

• keittiö

VÄRIT
eri hedelmien värit

RUOKA

VIESTINTÄTILANTEET

PAIKAT

• arkiruoka

Digi/media

LUKEMINEN JA
TEKSTITYYPIT

• juhlaruoka
• oman maan ruoat
• Papumarket

• Saisinko?
• Ole hyvä!

Aihepiiriin liittyvän
sanaston kautta
harjoitellaan äänteitä
ja kirjaimia. Lukemisen
perustekniikkaa
harjoitellaan eri tasoilla.
Esimerkiksi:
k-kirjain (kirsikka,
mansikka, kurpitsa,
kakku)
tavuttaminen (tavuista
sanoihin, sanoista
tavuihin)

TEKSTIT JA
KUVAT

• Citymarketin
tarjoukset

• kuitit

• Reseptit internetistä

• mainokset

• YouTube -videot

• ruokaohjeet
• lautasmalli
• ruokapyramidi
• käyttöohjeet

Kuvio 1. Ruoka teemana opetuksessa. Lähde: Lukimo 2015.
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ROSKAT:
• biojäte

MAKSUVÄLINEET

• muovi,

• käteinen

• kartonki

• pankkikortti

kelijaa välillä kokeilemaan uusia haasteita, uusia menetelmiä ja uusia tapoja opiskella.
Opiskelijaa ei pidä pitää pelkällä mukavuusalueella ja hänen tulee saada sopivasti haasteita opiskelumotivaation ylläpitämiseksi.
Lukutaidon koulutuksen tavoitteena on myös kehittää opiskelutaitoja ja oppia tekemään erilaisia kirjallisia tehtäviä. Koulutuksessa harjaannutaan itsenäiseen työskentelyyn ja kehitetään mm. tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. TVT-taidot ja niiden oppiminen on kytketty eri teemoihin.

Vertaisoppimisessa opiskelijat oppivat yhdessä toistensa kanssa tai toisiltaan ilman
opettajaa. Lukutaitoryhmässä jaetaan vastaavanlaisia kokemuksia oppimisesta. Opiskelijan on helppo ymmärtää toisen opiskeluun liittyviä haasteita ja ponnisteluja. Koska
kokemus on tuttu, joskus toisen opiskelijan voi olla opettajaa helpompi selittää pulmallinen asia opiskelijakaverille, jos hän on itse ymmärtänyt sen. Lukuryhmässä voidaan
opiskella yhteisönä ja oppiminen tapahtuu opiskelijoiden välillä keskinäisesti. Yhteisöllinen ja turvallinen oppimisympäristö mahdollistaa ajatusten vaihtamisen, toisten
kuuntelemisen ja kunnioittamisen. Vertaisoppiminen aktivoi ja motivoi opiskelijoita sekä parantaa keskittymistä.
Koulutuksessa hyödynnetään kansalaisopiston monipuolisia oppimisympäristöjä, opetusmenetelmiä ja työtapoja sekä kokemuksellista ja toiminnallista oppimista. Lisäksi
harjoitellaan luokkahuoneessa toimimista, opiskeluun liittyviä käytänteitä, kuten keskittymistä, erilaisia työtapoja (pari- ja ryhmätyöskentely), työvälineistä huolehtimista
sekä työaikojen noudattamista. Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen
luku- ja kirjoitustaidon opetussuunnitelman (2012) mukaisesti yhteiset toimintatavat
luovat turvallisuutta, ryhdittävät tuntien kulkua ja vapauttavat näin resursseja oppimiseen.

Opetuksen eheyttäminen ja eriyttäminen
Opetuksen eheyttäminen tarkoittaa opetussisältöjen ja opetustilanteiden jäsentämistä
mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Opetuksen eriyttäminen on sitä, että opettaja huomioi
opetuksessaan opiskelijoiden erilaiset oppimisedellytykset ja tavoitteet. Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen luku- ja kirjoitustaidon opetussuunnitelmassa
(2012) on todettu, että eheyttäminen ja eriyttäminen eivät ole vastakkaisia vaan toisiaan täydentäviä periaatteita.

Lukutaidon opettaminen teemalähtöisesti on yksi tapa opetuksen eheyttämiseen. Esimerkiksi ruokateeman avulla voi opettaa kielitaitoa, lukemista ja kirjoittamista, numeerisia taitoja sekä tietokoneen käyttöä. Pääkaupunkiseudun aikuisten maahanmuuttajien
luku- ja kirjoitustaidon koulutukseen vuonna 2015 luotujen teemarunkojen (LUKIMO)
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mukaisesti teemalähtöisyys auttaa opiskelijaa muistamaan opetettuja asioita ja jäsentämään opiskeltuja kokonaisuuksia. Lisäksi se kehittää luokittelutaitoa ja opiskelutaitoja sekä auttaa kytkemään asioita konkreettiseen elämään.

Eriyttämisen kolme keskeistä ulottuvuutta liittyvät opiskelun laajuuden, syvyyden ja
etenemisnopeuden vaihteluun. Eriyttää voi sisällöissä, opetusmateriaaleilla ja -menetelmillä, työtavoilla, tehtävien määrällä sekä käytettävissä olevalla ajalla. Opiskelijaa ohjataan oppimaan itselleen parhaiten soveltuvalla tavalla ja yksilöllinen palaute on aina hyödyllistä.
Heterogeenisessä ryhmässä on paljon eriyttämisen haasteita ja opetuksen tulee vastata opiskelijoiden senhetkisiä edellytyksiä. Opetus on opiskelijalähtöistä ja henkilökohtaistavaa sekä sisältää oppimisen jatkuvaa arviointia. Opiskelijalla täytyy olla mahdollisuus saada yksilöllistä opetusta, palautetta ja arviointia. Opetuksessa on otettava
huomioon opiskelijan kyky itsenäiseen opiskeluun ja opettajalta tarvittavan tuen määrään. Työtavat tarvitsevat harjaantumista ja tarvitaan oppimista pois totutuista tavoista työskennellä.

1.7 Taide- ja taitoaineiden hyödyntäminen
lukutaitokoulutuksessa
Kansalaisopistoissa on hyvät mahdollisuudet hyödyntää monilukutaidon opetuksessa
taide- ja taitoaineita metodina oppia suomen kielen vuorovaikutustaitoja, kirjoittamista ja lukemista. Opiskelija voi osallistua erilaisille kansalaisopiston muille kursseille,
joilla hän oppii suomen kieltä tekemisen kautta. Kansalaisopistojen lukutaitokoulutuksen kursseihin voi myös sisältyä toiminnallisia opintoja, kuten taito- tai taideaineita, liikuntaa tai kotitaloutta.

Kansalaisopiston lukutaidon kursseja voidaan suunnitella opiskelijalähtöisesti tunnistamalla ja ottamalla huomioon opiskelijan henkilökohtainen oppimisrytmi ja -tyyli. Kursseilla voidaan käyttää erilaisia toiminnallisia ja aktivoivia menetelmiä: liikuntaa,
musiikkia, tutustumiskäyntejä, draamaa, taidepedagogiikkaa, learning by doing -menetelmää, esimerkiksi käsitöitä, NLP:tä soveltuvin osin, tietotekniikkaa, verkkokursseja
jne. Suullisen kielitaidon kehittymistä edistävät menetelmät ovat tärkeitä ja harjoittelussa voidaan käyttää apuna kielistudiota.

Kansalaisopistoissa voidaan järjestää esimerkiksi ruoanlaittokursseja, joilla opiskellaan tekemään suomalaisia ruokia tai joilla maahanmuuttaja opettaa suomalaisia tekemään oman kotimaansa herkkuja. Kodinhoitoon liittyviä asioita voidaan harjoitella
ruoanlaiton lisäksi mm. tutustumalla kierrätykseen, teknisten laitteiden käyttöön sekä
veden ja sähkön järkevään kulutukseen.
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Opistossa voidaan järjestää erilaisia tekniikkaan liittyviä kursseja esimerkiksi polkupyörän korjausta, veneen rakentamista, puutyökursseja, metallipajoja jne. Nämä voivat
houkutella miehiä mukaan toimintaan ja oppimaan suomen kielen vuorovaikutustaitoja.

Opiskelijoita voidaan kannustaa osallistumaan kansalaisopiston liikuntaryhmiin, joissa
he oppivat liikunnan lisäksi suomen kielen vuorovaikutustaitoja. Liikunnan ja terveystiedon kursseilla opiskelija oppii terveellisten elämäntapojen, ravinnon ja liikunnan
merkityksen hyvinvoinnille. Hän oppii tapoja pitää huolta omasta ja läheistensä fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä. Liikuntaa voidaan järjestää myös tekemällä yhteisiä
kävelyretkiä metsään, sienestämään, nähtävyyksien äärelle, torille, kaupungille tai muihin kohteisiin. Samalla opiskelijat tutustuvat lähiympäristöönsä ja oppivat liikkumaan
itsenäisemmin. Näin he myös tutustuvat konkreettisesti suomalaiseen yhteiskuntaan ja
paikalliseen kulttuuriin.

Liikuntaan voidaan tutustua järjestämällä liikuntapäiviä ja käymällä yhdessä kuntoilemassa kansalaisopiston tai kunnan liikuntapaikoissa. Kiinnostuksen mukaan opiston
omissa tiloissa voidaan järjestää esimerkiksi tanssitunteja tai kuntopiirejä. Päivittäisen
taukojumpan avulla pidetään mielessä itsestä huolehtimisen tärkeys. Liikunnan ja terveystiedon yhteydessä perehdytään terveellisiin ruokailutapoihin, henkilökohtaisen hygienian hoitoon ja terveellisiin elämäntapoihin. Opiskelijoille selvitetään myös näiden
merkitystä yksilön hyvinvoinnin kannalta. Opiskelijoita kannustetaan osallistumaan vapaa-aikana erilaisiin toimintoihin, esimerkiksi kansalaisopiston ryhmiin. Tämä auttaa ylläpitämään psyykkistä hyvinvointia.

Kuvataiteen menetelmät, kuten piirtämisen, maalaamisen tai muotoilun, voi ottaa
osaksi lukutaidon kurssia. Kansalaisopisto voi myös järjestää erikseen kuvataidekursseja luku- ja kirjoitustaidottomille. Kuvataiteen hyödyntäminen lukutaidon opettamisessa on hyödyllistä, koska piirtäessä ja maalatessa kehittyvät silmän ja käden yhteistyö,
koordinaatio sekä hieno- ja karkeamotoriikka. Näitä kaikkia taitoja tarvitaan kirjoittamisen oppimisessa. Myös suullisen kielitaidon oppiminen tehostuu, kun opetuksessa
hyödynnetään moniaistillisuutta. Käsiteltäessä kielikurssilla opeteltua sanastoa taideopetuksessa kinesteettis-taktillisin menetelmin vahvistetaan työmuistin toimintaa ja siten sanojen ja ilmausten mieleen painamista. Kaikkien aistien käyttäminen opiskelussa
hyödyntää erityisesti niitä opiskelijoita, joille oppiminen on tavallista vaikeampaa. Taideaineiden terapeuttista vaikutusta hyödynnetään oppimisen esteiden poistamisessa,
koska taidetyöskentely vapauttaa luovuutta ja tukee omien, kenties piilossa olevien voimavarojen löytämistä.

Luku- ja kirjoitustaidoton aikuinen ei välttämättä ole koskaan aiemmin piirtänyt tai maalannut mitään. Tämän vuoksi kuvataidekurssilla opetuksen painopiste on perustekniikoiden harjoittelussa ja omaan ilmaisuun rohkaisemisessa. Taidetyöskentelyssä voidaan
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esimerkiksi harjoitella piirtämään ja maalaamaan viivoja sekä perusmuotoja ja tutustua
väreihin. Kuvalukutaitoa harjoitellaan katsomalla kuvia ja myös tekemällä niitä itse. Kun
sanoja ei ole vielä hallussa, opiskelija voi kertoa kuvataiteen keinoin lapsuuden maisemasta, omasta perheestä tai muusta hänelle tärkeästä asiasta. Kuvia voidaan myös leikata lehdistä ja tehdä kollaaseja, ”aarrekarttoja”. Jotta mahdollisimman monet pystyisivät
hyötymään opiston taideopetuksesta, olisi hyvä, jos opiskelijoiden ei tarvitsisi itse kustantaa tarvittavia materiaaleja.
Musiikki ja tanssi tuovat opetukseen monipuolisuutta sekä moniaistillisuutta. Musiikkia voidaan hyödyntää mm. kuuntelemalla suomenkielisiä lauluja, kokeilemalla erilaisia
instrumentteja ja laulamalla yhdessä ryhmän kanssa. Sanat jäävät mieleen laulamalla ja
laulamalla voidaan harjoitella yhdistämään äänteitä tavuiksi ja sanoiksi. Musiikin avulla opitaan myös suomalaista kulttuuria.

Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuositus (2017) kannustaa
yhteistyöhön koulutuksen järjestämisessä. Yhteistyö kansalaisopiston kurssien lisäksi
myös vapaaehtoissektorin sekä erilaisten yhdistysten kanssa tarjoaa maahanmuuttajille mahdollisuuksia löytää ystäviä ja mielekästä tekemistä sekä mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin ja itseluottamuksen vahvistumiseen.
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nnen lukutaidon koulutusta opiskelijalle on tehty kotoutumislain mukainen alkukartoitus, jossa on selvitetty työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet sekä
kielikoulutuksen ja muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden ja palveluiden tarpeet. Alkukartoituksen tekee työ- ja elinkeinotoimisto tai kunta ennen kotoutumissuunnitelman laadintaa.

Lukutaidon koulutuksen alussa tai yleensä ennen koulusta opiskelijalle tehdään lähtötason arviointi, jonka avulla opiskelija ohjataan lukutaidon kursseille tai mahdollisesti muihin koulutuksiin.

Lähtötason arviointi antaa arvokasta tietoa mahdollisimman tasalaatuisten ryhmien
muodostamiseen. Sekä ryhmien muodostamisessa että kurssikohtaisissa opetussuunnitelmissa otetaan huomioon opiskelijoiden kielitaito, luku- ja kirjoitustaito, ikä, elämäntilanne sekä mahdolliset oppimis- ja opiskeluvalmiudet.

Lähtötason arvioinnissa selvitetään opiskelijan suomen kielen suullista taitoa, kirjainten
tunnistusta ja lukemista, hienomotoriikan hallintaa, tekstin jäljentämistä, sanelusta kirjoittamista sekä numeerisia taitoja. Lisäksi selvitetään opiskelijan oppimis- ja opiskelukyky, opiskeluhalukkuus, motivaatio, muistamis- ja omaksumiskyky sekä koulutustausta, yleissivistys, työhistoria ja muu osaaminen. Mahdollisia koulutukseen osallistumiseen
vaikuttavia rajoitteita kartoitetaan, jotta koulutuksen aloittaminen tapahtuisi otollisena
ajankohtana. Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan käytetään tulkkausta.
Jokaiselle opiskelijalle voidaan laatia henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota tarkennetaan myöhemmin koko koulutuksen ajan, mikäli opiskelija tulee valituksi esimerkiksi pitkäkestoiseen koulutukseen. Samalla kerrotaan myös oppilaitoksen säännöt ja
käytänteet.

Lukutaidon eri tasot

Lähtötason arvioinnissa otetaan huomioon, että opiskelijan kielitaitoprofiili voi eri syistä
johtuen olla epätasainen: suullinen kielitaito ja luku- ja kirjoitustaito voivat olla hyvinkin
eri tasoilla. Luku- ja kirjoitustaidon lähtötason arvioinnissa voidaan hyödyntää aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen luku- ja kirjoitustaidon opetussuunnitelmassa (2012) käytettyä jaottelua primaareihin, sekundaareihin ja semilukutaitoisiin.
Uusimpiin tutkimustuloksiin pohjautuvassa vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen
opetussuunnitelmasuosituksessa (2017) puhutaan oppijasta, joilla voi olla alkava lukutaito. Hän on yleensä tullut maasta, jonka kulttuurissa kirjoitetulla kielellä on sijansa.
Hänellä ei kuitenkaan ole ollut erilaisista syistä mahdollisuutta opiskeluun kotimaassaan
lukutaidon saavuttamiseksi. Osalla opiskelijoista on kehittyvä lukutaito, koska heillä on
ollut mahdollisuus käydä koulua lähtömaassaan jonkin verran tai hankkia luku- ja kirjoitustaitoa muulla tavoin. Koulunkäyntiä ovat kuitenkin voineet rajoittaa esimerkiksi ko30

tiseudun levottomuudet. Näin sekä luku- että kirjoitustaito kaipaavat vielä harjaannusta. Oppijalla voi myös olla tarvetta latinalaisen kirjaimiston käyttöönotossa. Hän voi
osata lukea ei-aakkosellisella kirjoitusjärjestelmällä tai muulla kuin latinalaisella kirjaimistolla ja hänen lukutaitonsa tällä omalla äidinkielellä tai jollain muulla kielellä voi
teknisen lukutaidon lisäksi vaatia vielä ohjausta toimivan lukutaidon saavuttamiseksi.

Oppija, joka on saavuttanut teknisen sekä jossain määrin funktionaalisen lukutaidon
jollakin kielellä, jossa käytetään latinalaista kirjaimistoa, kykenee siirtämään aiemmin
hankitun luku- ja kirjoitustaitonsa suoraan toiseen, latinalaisella kirjaimistolla kirjoitettavaan kieleen. Tällaisella opiskelijalla ei ole tarvetta osallistua lukutaitokoulutukseen,
vaan hänet voidaan ohjata eteenpäin muihin soveltuviin koulutuksiin.

Lähtötason arvioinnin sisällöt

Lähtötason arvioinnissa käytettäviin lukutaidon opetustarvetta arvioiviin selvityksiin sisältyy seuraavia osioita:
•

suomen kielen suullinen taito

•

hienomotoriikka, tekstin jäljentäminen ja sanelusta kirjoittaminen

•
•

kirjainten tunnistaminen ja lukeminen
numerot ja peruslaskutaito

Kutakin arvioitavaa pyritään haastattelemaan suomen kielellä, jotta saadaan selville suomen kielen suullinen taito (ymmärtäminen ja puhuminen). Lukemista testataan luettamalla lyhyitä tekstejä tai jos arvioitava ei pysty lukemaan tekstiä, luetetaan sanoja ja tavuja tai testataan aakkosten osaamista.

Kirjoittamista testataan kirjoituttamalla oma nimi, osoite, syntymäpäivä ja muita henkilötietoja, jos arvioitava pystyy tuottamaan kirjoitettua kieltä. Lisäksi tehdään kopiointitehtäviä, saneluja ja kuvasta kirjoittaminen, jos arvioitava osaa kirjoittaa. Matemaattisia taitoja arvioidaan helpon matematiikkatestin avulla ja muilla numeerisilla
tehtävillä.

Kartoituksessa arviointipäivien aikana opetetaan kirjaimia, äänteitä ja sanastoa. Opetusmenetelmien valinnassa perustana on opiskelijalähtöisyys: opiskelijan henkilökohtaisen
oppimisrytmin ja -tyylien tunnistaminen sekä näiden ottaminen huomioon. Opetuksessa
käytetään erilaisia toiminnallisia ja aktivoivia menetelmiä. Opetustuokion jälkeen – esimerkiksi seuraavana päivänä – pyritään selvittämään opiskelijan oppimiskykyä, muistia ja opetetun aineksen omaksumiskykyä.

Arviointimenetelmät lähtötason arvioinnissa

Lähtötason arvioinnin ensisijaisena tarkoituksena on kielitaidon kartoitus. Kartoituksessa käytetään menetelminä muun muassa haastattelua, kopiointia, sanelua, äänteiden ja
31

sanojen lausumista yhdessä, sanaston opiskelua esimerkiksi kuvista sekä yksilö-, parija ryhmätyöskentelyä.
Opiskelijat arvioidaan ja suositellaan motivaation, oppimiskyvyn ja luku- ja muiden testien
perusteella kullekin sopivaan ryhmään. Jos arvioitava yltää eurooppalaisen viitekehyksen
(CEFR) asteikolle, arvioidaan hänet käyttäen viitekehystä. Mikäli arvioitava ei yllä asteikolle, käytetään sanallista arviointia.
Jos arvioitavien joukkoon on eksynyt latinalaisilla kirjaimilla lukevia ja kirjoittavia, heille voidaan tehdä mahdollisuuksien mukaan erilliset kirjalliset testit ja arvioida heidän eurooppalaisen viitekehyksen mukainen osaamistasonsa taitotasoilla A1–C2. Tarkoituksena
on ohjata kukin arvioitava sopivalle kurssille.
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piskelijan tukeminen ja ohjaus on prosessi, joka alkaa opiskelijan kohtaamisesta opintoihin hakeutumisen vaiheessa, jatkuu koko opiskelun ajan ja päättyy opiskelun loppuvaiheen jatkosuunnitelmien tarkentamiseen. Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen mukaisesti opiskelijan ohjausta toteutetaan
kolmivaiheisesti: 1) kotoutujalähtöinen ohjaus koulutukseen sinne hakeutumisen vaiheessa, 2) ohjaus opiskelun aikana sekä 3) jatko-ohjaus opiskelun loppuvaiheessa.

Opiskelijaa tulee ohjata ja tukea kokonaisvaltaisesti. Useinkaan kursseilla ei ole mahdollista käyttää erillistä ohjaajaa, vaan opettaja toimii myös ohjaajan roolissa. Tavoitteena on
tukea opiskelijoita siten, että heillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet suoriutua opinnoistaan. Ohjaus perustuu opiskelijan tarpeisiin ja tavoitteisiin ja sen sisällöt vaihtelevat näiden mukaan. Koulutuksen järjestäjän vastuulla on ottaa opetusryhmien muodostamisessa
huomioon jokaisen opiskelijan oppimisen erilaiset lähtökohdat ja tarpeet. Opetusryhmää
tuetaan toimimaan hyvänä ja vuorovaikutuksellisena oppimisympäristönä. Opiskelijoita
ohjataan myös tunnistamaan omat voimavaransa, oppimiseen liittyvät vahvuutensa ja kehittymistarpeensa.

Puutteelliset perustiedot ja -taidot voivat olla aikuiselle opiskelijalle sekä elämänhallintaa
haittaava että itsetuntoa alentava tekijä. Siksi opiskelumotivaation herättäminen ja sen ylläpitäminen voivat vaatia opettajalta syventymistä opiskelijan tilanteeseen. Ohjaukseen ja
tukiopetukseen tuntiresurssiksi kannattaa varata kurssin laajuus huomioon ottaen opetustunneista riittävä määrä.
Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelijan opiskeluvalmiuksiin ja mahdollisuuteen ottaa
vastuuta omasta opiskelusta, sen suunnittelusta, tavoitteen asettelusta, toteuttamisesta ja
arvioinnista. Opiskelijan aikuisuuden arvostaminen on opiskelijan tukemisessa ja ohjaamisessa onnistumisen perusedellytys. Ohjauksen ja tuen järjestämisessä tulee käyttää erilaisia toimintatapoja, jotka edistävät yhteistyön sujuvuutta ja nostavat opiskelijan omat voimavarat ja osaamisen esille.

Opiskelijaa voidaan tukea esimerkiksi opiskelijoiden joustavalla ryhmittelyllä, opetusta
eriyttämällä tai antamalla mahdollisuuksien mukaan tukiopetusta. Tuen tarvetta, arviointia, suunnittelua ja järjestämistä voi tehdä yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Tukimuodot kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.

Koulutuksen aikaisen ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa henkilökohtaisessa
kasvussa ympäristössä sekä yhteiskunnassa, jossa kirjallisella viestinnällä on suuri rooli. Tavoitteena on lisätä opiskelijan ymmärrystä luku- sekä kielitaidon merkityksestä arkielämän sujuvuuden, yhteiskunnassa toimimisen, opiskelun ja työllistymisen kannalta.
Ohjauksella lisätään opiskeluvalmiuksia ja oppimaan oppimisen taitoja. Ohjauksen avulla opiskelija pystyy paremmin tekemään omaa tulevaisuuttaan ja ammatillista kehittymistään koskevia päätöksiä. Ohjauksessa huomioidaan myös henkilön kokonaistilanne käsit34

telemällä muun muassa arjenhallinnallisia ja terveydentilaan liittyviä teemoja opiskelijan
tarpeen mukaisesti.

Lyhytkursseilla opiskelijoiden ohjaus on haasteellista tuntiresurssin rajallisuuden vuoksi.
Tällöin ohjaus voi painottua jatko-ohjaukseen, kun opiskelijan kanssa pohditaan seuraavaa sopivaa koulutusta. Opettaja voi aina yrittää ohjata opiskelijaa pulmatilanteissa oppilaitoksen omien tai muiden tahojen asiantuntijoiden luo saamaan ohjausta, jos sellainen
on paikkakunnalla mahdollista.

3.1 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Lukutaitokoulutukseen osallistuvalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Pitkillä kursseilla opetussuunnitelmien laadinta on helpommin toteutettavissa kuin lyhytkursseilla ja laatimiseen käytettävä aika kannattaa suhteuttaa kurssin kokonaistuntimäärään. Lyhytkursseilla HOPS voi jäädä suppeammaksi kuin pitkillä kursseilla.
HOPS perustuu sekä lähtötason arvioinnissa saatuihin tietoihin opiskelijan valmiuksista
että opiskelijan omiin tavoitteisiin. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma laaditaan lähtötason arvioinnin yhteydessä ja siinä tarkennetaan opiskelijan opintojen tavoitteet ja koulutuksen laajuus. Opettaja laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman yhdessä opiskelijan kanssa. Laadinnassa voidaan tarvittaessa käyttää tulkkausta.
Tarvittavat tiedot suunnitelman kirjoittamiseksi hankitaan opiskelijan haastattelun ja ohjauskeskustelun avulla. Ohjauskeskustelussa käydään läpi opiskelijan henkilökohtaisia
asioita ja keskustelut ovat siksi luottamuksellisia.

Suunnitelman laatimiseen tähtäävän ohjauksen lisäksi opiskelijalle järjestetään muuta ohjausta ja tukea tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Jos tarvittavaa palvelua ei ole oppilaitoksessa, opiskelija pyritään ohjaamaan sinne, mistä palvelu löytyy, esimerkiksi terveydenhoitoon, sosiaalitoimeen, kolmannen sektorin toimijoille jne.
Opiskelusuunnitelmaan kirjataan myös opiskelijan suunnitelmat sekä koulutusajan opetusjärjestelyjen keskeiset yksityiskohdat.
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma sisältää seuraavat kohdat:

1. Taustatekijät ja niiden merkitys opinnoille, muun muassa aiempi koulutus sekä työkokemus ja selvitykseen perustuvat tiedot opiskelijan ammattitaidosta
2. Suomen kielen taidon sekä luku- ja kirjoitustaidon kuvaus
3. Numeeristen taitojen kuvaus

4. Tietoteknisten taitojen kuvaus
5. Opiskeluvalmiuksien arviointi

6. Opiskelijan koulutus- ja työllistymissuunnitelmat sekä muut mahdolliset harrastus- ja
aktiviteettisuunnitelmat
35

7. Koulutuksen tavoitteiden ja sisältöjen henkilökohtaistaminen

8. Opiskelijan ohjauksen ja tuen tarpeen kuvaus sekä ohjauksen ja tuen järjestäminen

Arvioinnin yhteydessä keskustellaan opintomenestyksen ja koulutuksen toteutumisen
kannalta merkityksellisistä kysymyksistä. Koulutuksen järjestäjä ja muu viranomainen
voivat vaihtaa tietoja opiskelijan muusta elämäntilanteesta ainoastaan opiskelijan suostumuksella.

3.2 Jatkosuunnitelma tulevaisuuden tavoitteista

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman lisäksi ohjauksen tulos on konkreettinen jatkosuunnitelma, jossa on eritelty opiskelijan lyhyen aikavälin tavoitteet (mm. kotouttamiskoulutukseen siirtyminen) ja joiden tietoja voi käyttää ammatilliseen koulutus- tai
työllistymissuunnitelmaan. Ohjauskeskustelussa voidaan käyttää mahdollisuuksien mukaan tulkkausta. Ohjauksen toteuttamismuotoina voi olla yksilö- ja ryhmäohjaus.

Opiskelun loppuvaiheen jatko-ohjauksessa keskitytään erityisesti opiskelijan kanssa
tehtävään jatkosuunnitelman laadintaan. Jatkosuunnitelma voidaan tehdä yhteistyössä
TE-toimiston tai muun ohjaavan tahon kanssa. Opiskelun aikana tulevaisuudensuunnitelmia on käsitelty muun muassa erilaisia ammatteja ja koulutusmahdollisuuksia pohdittaessa. Koulutuksen loppuvaiheessa ohjauksen tuloksena tulee jokaisella opiskelijalla olla konkreettiset jatkosuunnitelmat, joissa on eritelty lyhyen aikavälin tavoitteet ja kuvattu
koulutus- ja/tai työllistymistavoitteet. Mikäli opiskelija ei iän tai muun syyn takia ole hakeutumassa koulutukseen tai työelämään, tulisi hänen henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa kuvata, miten hän jatkossa edistää kotoutumistaan ja kansalaiseksi kasvuaan.
Suunnitelmassa voi olla esimerkiksi kuvauksia erilaisista aktiviteeteista tai harrastusmahdollisuuksista, joihin opiskelija suunnittelee osallistuvansa.
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ikuisten maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii suomen suullisia vuorovaikutustaitoja ja luku- ja kirjoitustaidon perusteet sekä
omaksuu muita kotoutumisvalmiuksia. Tavoitteena on, että opiskelija selviytyy ja pystyy
viestimään yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa, osaa liikkua omalla paikkakunnallaan
ja tuntee esimerkiksi tärkeimmät julkisten palvelujen toimipisteet.

Toimiakseen ja selviytyäkseen suomalaisessa yhteiskunnassa opiskelija tarvitsee kielitaidon
lisäksi numeerisia taitoja, arkeen ja elämäntaitoihin liittyvää osaamista sekä tietoa yhteiskunnasta, työ- ja elinkeinohallinnon ja työelämän toiminnasta. Koulutuksen jälkeen opiskelija voi siirtyä esimerkiksi kotoutumiskoulutukseen, aikuisten perusopetukseen tai kolmannen sektorin tarjoamaan toimintaan.
Opiskelijalle sopivia tavoitteita arvioidaan kunkin opiskelijan kohdalla lähtötason arvioinnissa ja opintojen edetessä. Koulutuksessa kehitetään sellaista sanastoa ja niitä kielitaidon
osa-alueita, joita tarvitaan kotoutumiseen. Kielitaidon osalta painotetaan suullista kielitaitoa ja viestintävalmiuksia. Opetuksen tulee olla mahdollisimman toiminnallista, tekemisen
kautta tapahtuvaa ja opiskelijan elämäntilanteeseen liittyvää. Opiskelun tulee tukea opiskelijan itsetuntoa ja aktiivisuutta tulla osallistuvaksi kansalaiseksi uudessa kotimaassaan.

Lukutaidon koulutuksen aikana opiskellaan suomen kielen kaikkia äänteitä (8 vokaalia, 13
konsonanttia) sekä suomen kielelle vieraita äänteitä (esim. g, c, f). Kaikki äänteet ovat läsnä
heti opetuksen alkuvaiheesta alkaen. Opetuksessa voidaan kuitenkin eri tavoin keskittyä sellaisiin äänteisiin, jotka ovat opiskelijoille jostain syystä erityisen tarpeellisia tai haasteellisia.
Lyhytkestoisilla kursseilla ei välttämättä ehdi oppia oppituntien rajallisuuden vuoksi kaikkia äänteitä sekä kirjoittamaan niitä isoin ja pienin kirjaimin. Tällöin voidaan painottaa
enemmän esim. suullisen kielitaidon harjoittelua, ääntämistä ja valita kirjaimista vain osa.

4.1 Monilukutaito oppimisen tukena ja sisältönä

Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksessa (2017) otetaan
yhdeksi lähtökohdaksi monilukutaidon oppiminen ja sen avulla oppiminen.
Nykyajan jatkuvasti muuttuvassa ja kehittyvässä tietoyhteiskunnassa luku- ja kirjoitustaito
määritellään usein monilukutaidon (multiliteracies) käsitteen kautta. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja, jotka auttavat opiskelijoita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä rakentamaan omaa identiteettiään. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä, joilla
tarkoitetaan sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien ja niiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä voidaan tulkita ja tuottaa
kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa.
Lähtöruutu-projektissa tehdyssä aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon lähtötason ja koulutustarpeen arvioinnissa (2014) todetaan, että yksinkertaisimmillaan luku38

taidoilla voidaan tarkoittaa pelkkää mekaanista ns. koodaustaitoa, jossa kirjaimia muunnetaan äänteiksi ilman, että välttämättä lukija ymmärtää lukemaansa. Tekninen lukeminen
on lukemisen minimitaso, jonka pitäisi ajan myötä ja lukemiskokemusten karttuessa kehittyä erilaisten medioiden toiminnalliseksi lukutaidoksi.
Luku- ja kirjoitustaidottomalla maahanmuuttajalla voi olla erilaista lukutaitoa, vaikka tekninen lukutaito puuttuisi kokonaan tai olisi hyvin heikko. Hän saattaa osata käyttää älypuhelinta, tietokonetta jossain määrin, tai ainakin hahmottaa tietokonereittejä nopeasti, käyttää maksupäätettä tms. Hänellä voi olla logo- tai kuvanlukutaitoa.

4.2 Teemalähtöisyys

Opetuksessa voidaan toteuttaa teemalähtöistä ajattelua koko koulutuksen läpäisevinä sisältöinä. Teemana voi olla perhe, suku, sää, vuodenkierto, aika, ravinto, terveys, liikenne ja
kulkeminen, ammatit ja työelämä, asuminen, pukeutuminen, liikunta, päivähoito jne. Teemat liitetään opiskeltaviin taitoihin, joita ovat mm. lukeminen, kirjoittaminen, puhuminen,
kuunteleminen ja kuullun ymmärtäminen, ääntäminen ja prosodia, numeeriset taidot, Suomi ja suomalainen yhteiskunta, tieto- ja viestintätaidot, työelämätaidot, aika, opiskelu ja
kielellisen tietoisuuden kehittäminen. Lukutaidon koulutuksiin sopivia teemoja on ideoitu vuosina 2014–2015 toteutetussa Opetushallituksen rahoittamassa Lukimo-projektissa.
Seuraavalla sivulla on Lukimo-projektissa tuotettu kaavio, jossa ammatteja ja työelämää on
käsitelty teemalähtöisesti. Suosituksen sivulla 23 on puolestaan ruoka-aiheinen teemakaavio.
Ammatit ja työelämä -teemaa voi käsitellä esimerkiksi seuraavasti:
• Aluksi keskitytään omasta ammatista kertomiseen tai nimetään kuvien avulla eri
ammatteja.
• Opetuksen painopiste on ydinsanoissa (ammatti, työ, työpaikka, palkka, työaika jne.)
ja lyhyissä lauseissa (”Minä olen rakennusmies. Minä en ole työssä, minä opiskelen.”)
• Seuraavassa vaiheessa käsitellään mitä esimerkiksi leipuri, tarjoilija tai opettaja tekee
ja missä hän on työssä. Sitten voidaan vaikka pantomiimin avulla esittää eri ammatteja.
• Mahdollisuuksien mukaan voidaan vierailla eri työpaikoilla ja ammatillisissa oppilaitoksissa tutustumassa eri ammatteihin ja suomalaiseen työelämään.
• Yhdessä voidaan miettiä ammatteja, joita esiintyy kaikille tutuissa paikoissa. Ammatteja voidaan opiskella myös tekemällä kävelyretki lähiympäristöön ja katsomalla, millaisia työpaikkoja siellä on.
• Työpäivän kulkua, työelämän pelisääntöjä ja työn merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa voidaan hahmottaa keskusteluilla. Käytännön esimerkiksi voidaan ottaa
vaikkapa oma opettaja.
• Kurssilla voidaan tehdä tutustumiskäyntejä työpaikoille, esimerkiksi kauppaan.
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• Työvaatteet

• Omasta ammatista kertominen

• Koulutus, Koulujärjestelmä
• ADJEKTIIVIT: ahkera, tunnollinen,
täsmällinen, raskas, helppo, kevyt
• Työtilat: keittiö, toimisto, varasto

• Poissaolon ilmoittaminen
• Sosiaalinen kanssakäyminen työpaikalla
(työkaverit, esimiehet, asiakkaat)
• Työpaikkahaastattelu

• TE-toimisto

• FRAASIT: minä olen kokki, minä olen ahkera,
minä olen työtön, minä olen töissä

• Työharjoittelu ja säännöt
• Työkalut
• Työpaikat
• Ammatit
• Lomat ja pyhät
• Työajat ja työvuorot: aamuvuoro,
päivävuoro, iltavuoro, yövuoro
• Mitä työtehtäviä eri ammatteihin
kuuluu
• VERBIT: korjaa, siivoaa, keittää,
ajaa, hoitaa

VIESTINTÄTILANTEET

• Päivämäärä
• Kello
• Työajat

SANASTO JA
AIHEPIIRIT

• Palkka
NUMEERISET

• Kirjainmuotojen
kirjoittaminen

AMMATIT
JA
TYÖELÄMÄ

KIRJOITTAMINEN

• Sanelu
• Kirjoitus
esimerkiksi siitä,
mitä siivooja
tekee

LUKEMINEN JA
TEKSTITYYPIT

DIGI/MEDIA

• Työhakemus

• Kuvia eri työpaikoista ja
ammateista

• Mol.fi

• Työpaikan säännöt

• Papunet.fi

• Työpaikkailmoitus

• Kaavakkeiden
täyttäminen
(esim. Kela)

• Moped.fi

• Kaavakkeet
• Työvuorolista
• Aihepiiriin liittyvän sanaston
kautta harjoitellaan äänteitä
ja kirjaimia. Lukemisen
perustekniikkaa harjoitellaan eri
tasoilla.
Esim. -j- äänne: opettaja, korjaaja,
kuljettaja, pitkät vokaalit: aa:
korjaa, ää: keittää

Kuvio 2. Ammatit ja työelämä teemalähtöisesti opetuksessa (Lukimo 2015).
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• Kotisuomessa.fi

• Verot (prosentti)

4.3 Yhteiskuntataidon ja kulttuurintuntemuksen
integroiminen opetukseen
Yhteiskuntataidot ja kulttuurintuntemus ovat yleisiä tietoja ja taitoja, jotka edesauttavat
toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä. Opiskelijoita ohjataan toimimaan erilaisuutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kunnioittavassa moniarvoisessa yhteiskunnassa demokratian arvojen ja periaatteiden mukaan. Näiden
taitojen opettaminen on pitkillä kursseilla keskeistä ja lyhytkursseillakin mahdollista jossain määrin, jos aika vain riittää.

Yhteiskuntaan ja suomalaiseen kulttuuriin liittyvien sisältöalueiden opetuksen tulee olla kielitietoista ja konkreettista, koska aiheet voivat olla abstrakteina vaikeita ymmärtää.
Suurin osa käsitteistä saattaa olla uusia ja omassa kulttuurissa tuntemattomia. Opetuksessa kannattaa lähteä liikkeelle konkreettisesta minä-tasosta käyttäen opiskelijoille tuttuja sanoja.

Opiskelija oppii havaitsemaan suomalaisen ja lähtömaansa kulttuurin välisiä eroja sekä
kertomaan näistä suullisesti. Hän oppii ymmärtämään kulttuurierojen syitä ja suhtautumaan arvostavasti erilaisiin kulttuureihin. Suomalaiseen perhe-elämään tutustuminen,
jossa tuodaan esille lapsen asemaa sekä naisen ja miehen tasa-arvoa, on yksi koulutuksen
olennainen sisältö.

Yleiskuva suomalaisesta työelämästä ja yhteiskunnan
rakenteista

Lukutaidon koulutuksen yhtenä tavoitteena on antaa yleiskuva suomalaisesta työelämästä ja työn merkityksestä yhteiskunnassamme sekä miehille että naisille. Koulutuksen jälkeen opiskelija tuntee yleisimpiä suomalaisia ammatteja ja tiedostaa ammatin ja
kouluttautumisen välisen yhteyden. Opetuksessa voidaan keskittyä erityisesti niihin ammatteihin, joita esiintyy opiskelijan lähiympäristössä. Opiskelijoille esitellään normaalin työpäivän kulku, joka sisältää määrätyn työajan ja lakisääteiset tauot. Kielitaidon kehittyessä käydään opiskelijoiden kanssa läpi myös muita työelämän perusasioita, kuten
täsmällisyyttä ja poissaoloista ilmoittamista, ahkeruutta, omatoimisuutta, koulutusta,
palkkaa ja veronmaksua.

Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii selviytymään itsenäisemmin erilaisista arkielämän tilanteista suomalaisessa yhteiskunnassa. Opintojen myötä opiskelija oppii myös
ottamaan enemmän vastuuta omasta elämästään ja löytämään ratkaisuja elämäänsä koskeviin kysymyksiin. Oman elämän ja arjen hallinta auttaa opiskelijaa kotoutumaan uuteen
kotimaahan ja osallistumaan aktiivisena kansalaisena sen toimintaan.
Yhteiskuntataitoihin sisältyy yhteiskunnan perusrakenteiden sekä peruspalvelujen tuntemusta. Yhteiskuntataitoihin sisältyvät sekä julkisten palveluiden, yritysmaailman että
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kansalaisyhteiskunnan osiot. Opiskelijat tutustuvat oman taloudenhoidon ja vastuullisen
kuluttamisen perusteisiin. Kulttuurintuntemus sisältää kulttuuri-identiteettiä ja kulttuurista vuorovaikutusta kehittäviä ja syventäviä oppisisältöjä. Opiskelijoita rohkaistaan
kuuntelemaan muita, ilmaisemaan mielipiteitään ja perustelemaan näkemyksiään. Opiskelijaa tutustutetaan Suomen historiaan sekä sen eurooppalaisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin. Oppisisällöissä otetaan huomioon ne käytännön tarpeet, joita opiskelijalla on eri
elämäntilanteissa ja painotetaan toimimista arkielämän tilanteissa yhteiskunnassa. Opetuksessa voidaan kiinnittää erityistä huomiota alueellisiin erityispiirteisiin paikallistuntemuksen lisäämiseksi. Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen (2017) mukaisesti kielitaidon ja käsitteiden hallinnan sekä luku- ja kirjoitustaitojen
kehittäminen ovat oleellinen osa oppiaineen opiskelua.

Vapaan sivistystyön opetussuunnitelmasuosituksen (2017) tapaan yhteiskuntataitojen ja
kulttuurintuntemuksen osiot voidaan toteuttaa kumppanuuksien kautta esimerkiksi oppilaitosten, paikallisten järjestöjen ja yhteisöjen, kuntien ja yritysten kesken. Kursseille
voidaan kutsua vierailijoita tai ryhmä voi vierailla eri paikoissa tutustumassa alueen toimijoihin. Tavoitteena on toteuttaa koulutuskokonaisuudet siten, että ne mahdollistavat
osallisuuden kokemuksen omassa lähiyhteisössä ja suomalaisessa yhteiskunnassa laajemmin vuoropuhelun ja yhdessä tekemisen kautta. Yhdessä tekeminen myös mahdollistaa
kielen oppimisen erilaisissa ja todellisissa kielenkäyttötilanteissa.

4.4 Lukemisen ja kirjoittamisen opettaminen

Lukutaitokoulutuksessa opetuksessa edetään suullisesta kirjalliseen. Opetuksessa ovat
mukana alusta asti ja samanaikaisesti niin sanahahmot, tekstit kuin äänteetkin, joista rakennetaan tavuja ja sanoja. Toisaalta edetään siis äänteistä tavuiksi ja sanoiksi, toisaalta
teksteistä ja sanoista tavuiksi ja äänteiksi.
Aikuisten maahanmuuttajien lukutaito-opetuksessa kannattaa yhden menetelmän sijaan
noudattaa erilaisia menetelmiä rinnakkain. Oppijat ovat erilaisia ja erilaisten tapojen tarjoaminen saattaa herätellä opiskelijaa ymmärtämään lukemisen ja kirjoittamisen ideaa paremmin ja tuo lisää motivaatiota opiskeluun.

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen luku- ja kirjoitustaidon opetussuunnitelmassa (2012) huomioidaan aikuiselle maahanmuuttajaopiskelijalle olevan tärkeää
saada heti alusta alkaen kokemus siitä, että hän ymmärtää lukemaansa. Opetuksessa ei
siksi kannata keskittyä vain mekaanisen lukutaidon harjoittamiseen.
Suomea pidetään helppona kielenä oppia lukemaan ja kirjoittamaan, koska suomen kielessä yksi kirjain vastaa yhtä äännettä ja päinvastoin. Toisena tai vieraana kielenä sen tekninen lukeminen ei välttämättä kuitenkaan ole niin helppoa. Kielitaidoton maahanmuuttaja ei kuule eikä osaa tuottaa suomen äännepiirteitä äidinkielisen tavoin.
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Lukutaitokurssilainen voi olla myös opiskelija, jolla on jonkinasteista lukutaitoa jo tullessaan. Opiskelijan lukutaito voi tarvita automatisoituakseen vain vahvistamista. Opiskelijan lukustrategia saattaa myös olla jollain tavalla väärä. Jos opiskelija esimerkiksi
arvailee sanojen loppuja, täytyy hänet houkutella hidastamaan ja löytämään tarkempi lukustrategia.
Myös koulutetut, latinalaiset aakkoset tuntevat opiskelijat opettelevat suomen opintojen
aikana lukemisen tekniikkaa ääntämisen yhteydessä: kirjain-äännevastaavuus sekä vokaalien ja konsonanttien pituuserojen oppiminen ei ole valmis taito koulutetullakaan vieraskielisellä. Lähtöruutu-projektissa tehdyssä aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon lähtötason ja koulutustarpeen arvioinnissa (2014) todetaan tarkan lukemisen
taidon merkityksen korostuvan, koska suomen kieltä luettaessa sanan kaikki äänteet ja
niistä koostuvat tavut luetaan huolellisesti, eikä mitään jätetä lukematta.
Lukemaan opettamisen menetelmiä voi jakaa ns. analyyttisiin ja synteettisiin menetelmiin. Analyyttiset menetelmät ovat kokonaisvaltaisia menetelmiä, joissa lähdetään
liikkeelle merkitystä kantavista yksiköistä, sanoista, lauseista ja teksteistä. Merkityksen kantavia yksiköitä lähestytään analysoiden. Lukemisen kommunikatiivinen luonne
korostuu ja lukemisen tarkoituksen ymmärtämistä pidetään tärkeänä. Kirjain-äännevastaavuus otetaan käsittelyyn vasta myöhemmin. Analyyttiset lukemaan opettamisen
menetelmät ovat suosittuja esim. ruotsin- ja englanninkielisessä maailmassa. Synteettisissä menetelmissä aloitetaan puolestaan äänteistä ja äänteiden kuulemisen ja tunnistamisen tärkeydestä. Niissä korostetaan tarkkaa lukemista ja oikeinkirjoituksen oppimista. Synteettiset menetelmät sopivat lähtökohtaisesti hyvin suomen kieleen, jossa
yhtä kirjainta vastaa vain yksi äänne. Ainoastaan äng-äänteellä ei ole aakkosissa omaa
merkkiä.6

4.5 Lukutaidon lyhytkurssit

Kun opettaja valitsee kurssilla opetettavia sisältöjä, opetusta eheyttäviä teemoja ja opetusmateriaalia, hänen tulee huomioida käytettävissä olevan ajan lisäksi kulloisenkin
ryhmän opiskelijoiden lukutaidon vaihe ja kielitaidon taso sekä heidän kiinnostuksensa
ja tarpeensa kielenoppimisen suhteen. Koska aikaa on lyhytkursseilla vähemmän, opettajan pitää rajata tarkemmin ne asiat, joiden opetukseen hän haluaa ryhmänsä kanssa
keskittyä.

Seuraavaan kuvioon on poimittu Opetushallituksen vuoden 2017 opetussuunnitelmasuosituksesta ne sisältöalueet, jotka ovat olennaisia myös kansalaisopistojen lukutaidon lyhytkursseilla. Sisältöjä on tarvittaessa täsmennetty käyttäen apuna Lukimo-projektissa
(2015) tuotettuja luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen läpäiseviä sisältöjä.
6

Ks. liite 3. Lukemisen ja kirjoittamisen opettamisen menetelmiä
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HARJOITELLAAN:
• tervehtimistä ja
esittäytymistä
• perustietojen kertomista
itsestä, omasta lähipiiristä ja
elämästä
• suomen kielen äänteiden
kuuntelemista
• äänteiden välisten erojen
tunnistamista
• äänteiden kestoerojen
tunnistamista
• ääntämään ymmärrettävästi
• käyttämään arjen
vuorovaikutustilanteissa
tarvittavia yksinkertaisia
fraaseja
• viestimään omia tarpeita
arjen tilanteissa
• kysymistä ja vastaamista
• ymmärtämään kuultuja
lyhyitä sanoja, lauseita,
kysymyksiä ja yksinkertaisia
kehotuksia, jotka liittyvät
henkilökohtaisiin asioihin ja
tarpeisiin

HARJOITELLAAN:
• opiskelijoille merkityksellistä sanastoa, joka
kiinnittyy heidän arkielämänsä tärkeisiin
vuorovaikutustilanteisiin, esim. päiväkodissa,
koulussa, työpaikalla, terveysasemalla ja
harrastuksissa
• muiden kuuntelemista
• omien mielipiteiden ilmaisemista

• henkilötietoihin liittyviä
numeroita
• aikakäsitettä kellon ja
kalenterin avulla

YHTEISKUNTATAIDOT JA
KULTTUURINTUNTEMUS

VUOROVAIKUTUSTILANTEET

• numeroita liittyen
esim. rahaan, ruokaan,
vaatetukseen, asumiseen ja
matkustamiseen
NUMEERISET
TAIDOT

TEKSTIEN
LUKEMINEN JA
TULKITSEMINEN

LUKUTAIDON
LYHYTKURSSIT

TEKSTIEN
KIRJOITTAMINEN
JA TUOTTAMINEN

OPISKELU- JA
ITSEARVIOINTITAIDOT

• kirjainten ja äänteiden välistä
yhteyttä
• lukusuuntaa vasemmalta
oikealle

HARJOITELLAAN:
• kirjain-äännevastaavuutta

• yhdistämään äänteitä tavuiksi ja
sanoiksi

• äänteiden välisen erojen kuulemista

• jakamaan tuttuja sanoja tavuiksi
ja äänteiksi

• käden hienomotorisia taitoja

• käsitteitä: kirjain, äänne, tavu,
sana, lause, teksti
• alusta alkaen sekä teknistä että
ymmärtävää lukemista
• kuvalukutaitoa
• opiskelijoita sisällöltään
kiinnostavien erilaisten tekstien
lukemista ja katsomista
• tunnistamaan yksinkertaisesta
tekstistä yksinkertainen tieto

• lukusanojen ja
numeromerkkien
kirjoittamista

• kertomaan suullisesti omasta ammatista

HARJOITELLAAN:
• suomen kielen vokaaleja,
konsonantteja ja vierasperäisiä
kirjaimia

• käyttämään tavutusta
apuvälineenä uuden sanan
lukemisessa

HARJOITELLAAN:
• lukusanoja suullisesti

• kynäotetta
• kirjoitussuuntaa vasemmalta
oikealle
• pienten ja suurten tekstauskirjainten
tunnistamista ja kirjoittamista
• kirjoittamista käsin, mahdollisesti
myös näppäimistöllä ja älylaitteilla
• kirjoituksen sijoittumista riveille
• henkilötietojen kertomista suullisesti
• henkilötietolomakkeen
kirjoittamista
• muistiinpanojen merkitsemistä esim.
kalenteriin

• vertailua suullisesti: esim.
enemmän tai vähemmän,
isompi tai pienempi
• mahdollisesti arkielämän
peruslaskutoimituksia
tutuissa konkreettisissa
yhteyksissä, esim. liittyen
asiointiin kaupassa tai
kahvilassa, tai liittyen esim.
ruuanlaittoon ja leivontaan
• mahdollisesti
järjestyslukuja

HARJOITELLAAN:
• oppitunneilla, oppilaitosyhteisössä
tai muussa opiskeluympäristössä
toimimista
• omista ja yhteisistä
opiskeluvälineistä huolehtimista
• oppitunnille ajoissa tulemista
• mahdollisista poissaoloista
ilmoittamista
• tehtävien tekemistä loppuun ja
tietyssä järjestyksessä
• työrauhan antamista
• kotitehtävien tekemistä
• lähtemään kotiin vasta sitten, kun
tunti päättyy
• itsearviointia suullisesti, esim.
tehtävä on helppo/vaikea

• isoja kirjaimia ja päättövälimerkkejä

• itsearviointia mahd. myös.
kirjallisesti, esim. rastita sopiva
symboli

• mahdollisesti lyhyiden viestien
kirjoittamista

• antamaan ja saamaan rakentavaa
palautetta

Kuvio 3. Opetuksen keskeiset sisältöalueet kansalaisopistojen lyhytkursseilla.
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4.6 Lukutaidon pitkät kurssit
Pitkiä kursseja voidaan perustaa hyvin erilaisille ryhmille: esimerkiksi niille, joilla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa kotimaastaan tai lukutaito on eri kirjoitusjärjestelmällä; nuorille, jotka ovat käyneet kotimaassaan peruskoulua vastaavan yleissivistyksen; kotoutujille, joilla
on hyvinkin erilainen tausta, mutta joita yhdistää tarve oppia lukemaan ja kirjoittamaan
latinalaisella kirjainjärjestelmällä. Pitkillä kursseillakin voi lyhytkurssien tapaan olla alkavien ryhmiä ja kehittyvien ryhmiä. Lukutaitoa harjoittelemaan alkava voi kokea huonommuutta jo lukevien seurassa ja siksi olisi ihanteellista, että ne opiskelijat, joilla on alkava
lukutaito, olisivat eri ryhmässä kuin ne, joilla on kehittyvä lukutaito.
Opetuksessa lähdetään liikkeelle opiskelijan ja ryhmän tason mukaisesti. Varsinkin alkavan lukutaidon ryhmissä on hyvä edetä rauhallisesti pienin askelin. Opiskelijan on tärkeä
saada tunne, että hän selviytyy ja oppii. Näin opetus on kannustavaa ja tavoitteet saavutettavissa.
Aikuisten lukutaidon koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii ryhmän tason mukaisesti alkavan, kehittyvän tai toimivan luku- ja kirjoitustaidon sekä suomen kielen suullisia vuorovaikutustaitoja ja saa tukea kotoutumisessaan. Lisäksi opiskelija oppii numeerisia taitoja ja ymmärtämään suhteita: mikä on enemmän tai vähemmän, paino, pituus jne.
Koko opetuksen tulee olla mahdollisimman käytännönläheistä.
Mikäli opiskelija on jo aikaisemmin opiskellut luku- ja kirjoitustaitoa ja hänellä on riittävä alkava lukutaito, hän voi jatkaa opintojaan kehittyvän lukutaidon kurssilla. Kehittyvän
lukutaidon kurssilla syvennetään osaamista toimivan luku- ja kirjoitustaidon suuntaan ja
suullisen viestinnän parantamiseen.

Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen on prosessi, joka jatkuu koko elämän ajan. Samoja teemoja ja menetelmiä voidaan käyttää sekä vasta-alkajien että edistyneempien koulutuksissa, mutta kuitenkin niin, että edistyneempien ryhmissä voidaan mahdollisuuksien
mukaan syventää jo aiemmin opittua. Jos opiskelija onnistuu koulutuksen aikana kartuttamaan opiskelutaitojaan sekä oppii lukemaan ja kirjoittamaan suomea tarpeeksi hyvin,
hän voi jatkaa kielen perusopintoja esim. kotoutumiskoulutuksessa.

Sanasto ja aihepiirit
Kielen oppiminen perustuu suurelta osin sanaston hallintaan. Toiminnallisten menetelmien käyttö edistää sanaston oppimista. Kaikkea oppimisympäristöä ja yhteistä toimintaa voidaan sanoittaa puhumalla. Sanaston kehittäminen edesauttaa suullisen vuorovaikutuksen edellytyksiä. Kielitaidon karttuessa uusia sanoja ja abstraktimpiakin merkityksiä
voidaan oppia viittaamalla niihin jo opituilla sanoilla.
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Tavoitteet
Sanaston hallinnan osalta pitkien lukutaitokurssien tavoitteena on, että opiskelija
•
•
•

laajentaa sanavarastoaan aihepiireittäin

oppii arjessa selviytymisen ja viestinnän kannalta olennaista sanastoa ja sanontoja

harjoittelee ryhmittelemään sanoja eri perustein, kuten ylä- ja alakäsitteisiin, kuvaileviin sanoihin ja erisnimiin.

Keskeiset sisällöt

Pitkillä lukutaitokursseilla sanastoa kartutetaan opiskelijoiden tarpeiden, kiinnostusten ja
kielitaidon mukaan seuraavista aihepiireistä:
•

kanssakäyminen: tervehtiminen, esittäytyminen, kiittäminen, pyytäminen

•

hyvinvointi ja terveys: kehonosat, lääkärissä käynti, ajanvaraus, sairaudet, tunteet

•

•
•
•

henkilökohtainen elämä: henkilötiedot, ammatti, perhe, ihmissuhteet, asunto, ruoka,
vapaa-aika, vaatteet ja kodinhoito
kalenteri ja vuodenkierto: viikonpäivät, kuukaudet

määrä, hinta ja aika: numerot, arkielämän peruslaskutoimitukset, kello

liikkuminen ja asiointi: kulkuvälineet, posti, pankki, kauppa, puhelin, kirjasto, apteekki

•

arjen peruspalvelut: päivähoito, koulu, sosiaali- ja terveyspalvelut

•

opiskelu, työelämä: ammatit, työnhaku, palkka, verot

•

•
•
•

yhteiskunnassa toimiminen: järjestötoiminta, vaalit, äänestäminen, eduskunta, presidentti
media: tietotekniikka, mediavälineet, uutiset, tv-ohjelmat, sosiaalinen media ja oppimisympäristöt

Suomi-tietous: luonto, taide, historia, tapakulttuuri, kaksi- ja monikielisyys ja monikulttuurisuus
tutuissa viestintätilanteissa taajaan esiintyvää perussanastoa ja rakenteita.

Arkielämästä selviytyminen ja uuteen ympäristöön tutustuminen käsittää perehtymistä suomalaiseen ruokakulttuuriin ja ruokatarvikkeisiin, asumiseen liittyviin käytännön seikkoihin,
liikkumiseen ja julkisten kulkuvälineiden käyttöön, ajankäyttöön ja aikakäsitykseen, asioimiseen (kauppa, terveysasema, sosiaalitoimisto jne.) sekä yleiseen siisteyskäsitykseen.
Rakenteita ei opeteta systemaattisesti vaan esim. fraasinomaisesti:
•

persoona- ja demonstratiivipronominit

•

ajan, paikan ja suunnan ilmaukset

•
•
•

kysymyssanat, kysymyslauseet
omistusrakenteet

yleisimmät verbit ja adjektiivit
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Kielen rakenteiden opiskelu ei ole ensisijainen tavoite, vaan opetuksessa tulee korostua sanasto- ja fraasilähtöisyys sekä viestinnällinen ja tilannesidonnainen lähestymistapa kieleen.
Rakenteet tulevat esille luonnollisissa yhteyksissä ja niitä voidaan harjoitella suullisesti.
Koulutuksen alussa painottuvat opiskelijan lähellä olevat konkreettiset asiat: minä, perhe, asuinpaikka, muut ydinteemat ja arki. Loppua kohti voidaan käsitellä abstraktimpia yhteiskuntaan tai kulttuuriin liittyviä teemoja ryhmästä ja yksilöistä riippuen. Teemalähtöisessä opetuksessa huomioidaan opiskelijoiden omat intressit ja kiinnostuksen
kohteet.
Koulutuksen alkuvaiheessa aihetta opiskellaan nimeämistasolla eli kerätään sanastoa, luetaan ja kirjoitetaan sanoja. Teemaa lähestytään opiskelijan oman elämän kautta. Tekstit
ovat mukana jo alkuvaiheessa, mutta niissä keskitytään pieniin yksiköihin, kuten tavuihin
ja sanoihin. Kehittyvän lukutaidon vaiheessa tavu- ja sanatasolta siirrytään lyhyisiin lauseisiin.

Kansalaisopiston ryhmissä opiskelijoiden lukutaito voi vaihdella hyvin paljon. Osa opiskelijoista voi olla vasta-alkajia ja osan lukutaito on jo kehittynyt toimivan lukutaidon suuntaan.
Teeman käsittelyn pitäisi kuitenkin tarjota haasteita jokaiselle opiskelijalle. Opetusta on siis
hyvä eriyttää opiskelijoiden tason mukaan.
Opetusmenetelmät

Sanastoa ja aihepiirejä voidaan opiskella monta eri kanavaa käyttäen sekä suullisesti puhumalla tai kuuntelemalla että kirjallisesti joko lukemalla tai kirjoittamalla. Sanastoa voidaan poimia eri lähteistä: esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehdistä, kuvista, elävästä kuvasta, laulujen sanoista jne. Sanastoa voidaan kartuttaa eri esineisiin tutustumalla ja käymällä
eri paikoissa, jolloin ympäristö luo virikkeen uudelle sanastolle. Jos opiskelija osaa lukea
omalla äidinkielellään (tai jollain muulla kielellä), moniin asioihin voi tutustua esim. Helsingin kaupungin ylläpitämällä infopankki.fi-sivustolla.

Arjen taitoja opiskellaan suomen kielen ja viestintätaitojen opetuksen kanssa rinnakkain
niin, että samat teemat toistuvat esimerkiksi sanaston osalta kielen opetuksessa. Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon ryhmän tarpeet ja kunkin osa-alueen painottaminen
määräytyy opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti. Osa-alueita voidaan toteuttaa myös projektiluonteisina tai työpajatyylisinä sekä omaehtoisessa opiskelussa lähiopetuksen jälkeen.
Koulutuksen aikana opiskelijat pyritään tutustuttamaan monipuolisesti erilaisiin opiskelutyyleihin ja -tekniikoihin tekemällä paritöitä, ryhmätöitä, itsenäistä työskentelyä, kotitehtäviä, retkiä ja tutustumiskäyntejä. Tunneilla käytetään vaihtelevasti paperilla tehtäviä
harjoituksia, suullisia harjoituksia ja toiminnallisia harjoituksia. Parityöt ja ryhmätyöt harjoittavat myös yhdessä toimimisen taitoja.
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Opiskelijat voivat kerätä sanastoa vihkoihinsa ja kertoa oppitunneilla muille oppimiaan sanoja. Koulutuksessa voidaan valokuvata eri asioita tai kerätä lehdistä kuvia ja nimetä niitä.
Internetiä ja esimerkiksi Googlen kuvastoa voidaan hyödyntää monipuolisesti.

Retket ja tutustumiskäynnit ovat olennainen osa opetusta. Niillä voidaan tutustua luontoon,
kulttuuriin, palveluihin, tapoihin ja harrastusmahdollisuuksiin. Retkillä voidaan helposti havainnollistaa asioita, joita heikon suullisen ja kirjallisen kielitaidon vuoksi on muuten vaikea
opettaa. Opiskelijat tutustuvat erilaisiin oppimisympäristöihin: omaan luokkaan, tietotekniikkaluokkaan, liikuntatilaan, kielistudioon, museoihin, näyttelyihin, julkisiin tiloihin, puistoihin,
metsään.
Ilmaisjakelussa olevia sanomalehtiä käytetään opetuksessa ajankohtaisten asioiden seurantaan. Lehdistä voidaan katsella kuvia, etsiä tuttuja sanoja ja opettajan avustuksella tutustua tarkemmin uutisiin. Opiskelijoita kannustetaan selaamaan lehtiä päivittäin. He voivat tuoda niitä mukanaan koulutukseen tai opettaja voi tuoda lehtiä oppitunneille. Kurssilla
pyritään kielitaidon suomien mahdollisuuksien mukaan seuraamaan joka päivä ajankohtaisia asioita ja tapahtumia, jotka ovat esillä lehtien ja television uutisissa.
Ongelmien kautta oppimista voidaan myös tehokkaasti hyödyntää yhteiskunta- ja kulttuuritietouden opetuksessa. Yksittäisen opiskelijan Kela-, sosiaalitoimi-, poliisi- tai pankkiasioinnissa kohtaamat ongelmat voidaan hienovaraisesti ja opiskelijan luvalla muuttaa
koko ryhmän oppimistilanteiksi sekä valottaa näiden avulla suomalaisen yhteiskunnan viranomais- ja palvelujärjestelmää. Draamamenetelmän avulla voidaan harjoitella asioimistilanteita: miten toimitaan kaupassa, pankissa, terveysasemalla, Kelassa, sosiaalitoimistossa
tai poliisiasemalla. Suomalaisia tapoja voidaan tarkastella esimerkkitapausten tai opetusvideoiden avulla sekä vertaamalla omaa ja suomalaista kulttuuria.
Opiskelijat opettelevat tunnistamaan tyypillisimpiä Suomen luonnossa esiintyviä kasveja
ja eläimiä sekä ymmärtämään luonnon keskeisyyden suomalaisessa kulttuurissa. Opiskelijoille voidaan selvittää myös ympäristönsuojelun merkitystä ja keinoja siihen.

Kurssilla opetellaan sijoittamaan Suomi kartalle osaksi Pohjoismaita ja Eurooppaa ja tunnistamaan Suomen naapurimaat. Kartalta opiskellaan myös Suomen suurimmat kaupungit. Ilmansuunnat ja niiden käyttö jonkin paikan sijainnin määrittelyssä on yksi keskeinen aihe.

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Puhuminen ja kuunteleminen ovat toisiinsa liittyviä vuorovaikutustaitoja. Niiden avulla
saadaan ensimmäiset kontaktit ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan, jonka tekstejä
ja kirjoitusta aletaan sitten opiskella. Vuorovaikutustaidot luovat pohjan lukemaan ja kirjoittamaan oppimiselle, joka alkaa ensin suullisena opitusta kieliaineksesta. Puhumisen ja
kuuntelemisen aiheet nousevat keskeisen sanaston aihepiireistä.
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Koulutuksessa opiskellaan ääntämään suomen kieltä sekä harjoitellaan myös kielen prosodisia piirteitä ja niiden kehittymistä luonteviksi. Opiskellaan ymmärtämään ja vastaamaan
opiskelijan arkielämän kannalta keskeisiin kysymyksiin, jotka koskevat häntä itseään tai
hänen perhettään, lähiympäristöään, terveydentilaansa, tunteitaan ja muita sellaisia asioita, jotka ovat tärkeitä otettaessa yhteyttä muihin ihmisiin (esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero, ikä, kansalaisuus, ammatti, henkilötunnus, perhesuhteet).

Opiskelijat kartuttavat perussanastoaan seuraavista teemoista: terveydenhoito-, ruoka-,
vaate- ja perhesanasto, perusverbit, suuntasanat, kysymyssanat, henkilötietosanasto, tervehdykset, tavallisimmat kohteliaisuusfraasit, käskyt, kehotukset, ohjeet, aikasanat, tunteidenilmaukset jne.
Suullista viestintää voidaan harjoitella myös erilaisilla tutustumiskäynneillä arkielämän
kannalta tärkeisiin kohteisiin (esim. pankkiin, postiin, kauppaan, apteekkiin, terveyskeskukseen). Tutustumiskäyntejä hyödynnetään opiskeltaessa sanastoa ja fraaseja. Myös
paikkakunnan omaan puhekieleen tutustutaan.

Ääntämiseen ja opiskelijan äidinkielestä puuttuvien suomen äänteiden harjoitteluun ja
oppimiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on oppia lisää suullista kielitaitoa: oppia puhumista ja kuullun ymmärtämistä. Opiskelijaa kannustetaan käyttämään
suomea myös arjen vuorovaikutustilanteissa luokan ulkopuolella. Näin opiskelija oppii selviytymään suomalaisessa yhteiskunnassa eri tilanteissa. Hänellä on mahdollisuus
päästä jatkamaan opintojaan tai työelämään. Jos luku- ja kirjoitustaito jää puutteelliseksi, on suullisella kielitaidolla suuri merkitys, koska se voi osin kompensoida kirjallisen
kielitaidon puutteita.
Tavoitteet

Pitkillä lukutaitokursseilla tavoitteena on vuorovaikutustilanteissa toimimisen osalta, että opiskelija
•

ymmärtää henkilökohtaisiin asioihin ja tarpeisiin liittyviä sanoja, lyhyitä lauseita, kysymyksiä ja yksinkertaisia kehotuksia

•

harjoittelee seuraamaan yksinkertaisia keskusteluja ja tutustuu vähitellen suomalaiseen keskustelutapaan

•

•
•
•
•

harjoittelee tunnistamaan suomen kielen äänteiden välisiä eroja ja tutustuu suomenkieliseen äännemaailmaan
harjoittelee ääntämään ymmärrettävästi

harjoittelee viestimään tarpeitaan ja rohkaistuu käyttämään kieltä arkipäivän erilaisissa viestintätilanteissa
harjoittelee perustietojen kertomista itsestään, lähipiiristään ja elämästään
harjoittelee tekemään kysymyksiä arjen vuorovaikutustilanteissa.
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Keskeiset sisällöt
Pitkien lukutaitokurssien keskeiset sisällöt ovat vuorovaikutustilanteissa toimimisen osalta seuraavat:
•

•

•

•

arkielämän keskeisten kysymysten ja puheenaiheiden ymmärtäminen, kuten henkilötiedot, perhe, lähiympäristö, terveydentila ja tunteet
ääntäminen, erityisesti sanapaino ja intonaatio

itsensä esitteleminen ja omasta elämästä kertominen

perussanasto ja fraasit sekä arkielämän kielenkäyttötilanteet, kuten kuulumisten vaihtaminen, kiittäminen ja anteeksi pyytäminen

Kuullun ymmärtämisen ensisijaisena tavoitteena on ymmärtää keskeisiä sanoja, lyhyitä
lauseita, kysymyksiä ja kehotuksia, jotka liittyvät henkilökohtaisiin asioihin tai välittömiin
tarpeisiin. Opiskelija ymmärtää yksinkertaisia lausumia (henkilökohtaisia kysymyksiä ja
jokapäiväisiä ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja) rutiinimaisissa keskusteluissa tilanneyhteyden
tukemana. Tavoitteena on myös pystyä seuraamaan yksinkertaisia, välittömiin tilanteisiin
tai omaan kokemukseensa liittyviä keskusteluja.

Puhumisen tavoitteena on, että opiskelija osaa viestiä joitakin välittömiä tarpeita sekä kysyä ja vastata henkilökohtaisia perustietoja käsittelevissä vuoropuheluissa ja että opiskelija osaa suppean perussanaston, joitakin tilannesidonnaisia ilmaisuja ja peruskieliopin
aineksia. Tavoitteena on myös pystyä kertomaan lyhyesti itsestään ja lähipiiristään. Koulutuksen lopussa opiskelija selviytyy kaikkein yksinkertaisimmista vuoropuheluista ja palvelutilanteista. Silti hän tarvitsee joskus puhekumppanin tukea. Kaikkein tutuimmista aiheista puhuminen sujuu, mutta tauot ja katkokset ovat yleisiä.
Opetusmenetelmät

Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen saattaa edellyttää normaalia hitaampaa ja kuulijalle kohdennettua yleiskielistä puhetta. On hyvä toistaa samoja asioita useaan kertaan
ja juurruttaa kuullun perusteella uutta sanastoa muistiin. Monien on vaikea käyttää sanastoja tai sanakirjaa ja he joutuvatkin käyttämään kieltä muistinvaraisesti. Kuuntelutehtäviä
voi olla oppituntien lisäksi etä- ja kotitehtävinä siten, että opiskelijan pitää kuunnella ja havainnoida eri paikoissa käytettyä suomen kieltä. Opiskelijoita voidaan kannustaa kuuntelemaan ja katsomaan televisio-ohjelmia, jolloin kuva tukee ymmärtämistä.

Puhumista voidaan harjoitella esimerkiksi toistamalla eri äänilähteitä. Opettaja voi sanoa
malliksi sanan tai lyhyen lauseen ja opiskelija tai opiskelijat toistavat sen. Puhumista on
hyvä harjoitella yhdessä ja myös erikseen, jotta opettaja voi auttaa ääntämään oikein. Kielistudio on oiva apu puhumaan opiskeleville. On hyvä luoda positiivinen, kannustava ilmapiiri, että kaikki uskaltavat puhua, vaikka virheitä tulisi.
Tukiopetusta voidaan käyttää tarpeen mukaan esim. ääntämisen harjoitteluun.
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Tekstien lukeminen ja tulkitseminen
Vapaan sivistystyön opetussuunnitelmasuosituksessa (2017) puhutaan tekstien lukemisesta
ja tulkitsemisesta. Usein käytetään myös termejä lukeminen ja luetun ymmärtäminen.
Tavoitteet

Pitkillä lukutaitokursseilla tavoitteena on tekstien lukemisen ja tulkitsemisen osalta, että
opiskelija
•

oppii oikean lukusuunnan

•

oppii lukemaan aluksi lyhyitä sanoja, sitten pitkiä sanoja ja lopuksi lauseita.

•
•

oppii isot ja pienet kirjaimet, vaikka pääpaino onkin pienissä kirjaimissa

oppii kirjain-äännevastaavuuden periaatteen, äänteiden yhdistämisen toisiinsa sekä tavujen rakentumisen

Tekstien tulkitsemisen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää nimiä, kylttejä ja muita hyvin lyhyitä ja yksinkertaisia viestejä, jotka liittyvät välttämättömiin tarpeisiin. Hän pystyy
tunnistamaan yksinkertaisesta tekstistä yksittäisen tiedon, jos voi lukea tarvittaessa uudelleen. Jotta opiskelija voi edetä lukutaidon koulutuksesta eteenpäin, hänen pitää pystyä
lukemaan sanoja eri muodoissaan. Jotta lukeminen ei jäisi sanahahmojen tunnistamiseksi,
erityisesti teknistä lukutaitoa täytyy harjoittaa.
Keskeiset sisällöt

Pitkien lukutaitokurssien keskeiset sisällöt ovat tekstien lukemisen ja tulkitsemisen osalta seuraavat:
•

•
•
•
•
•
•

kirjain-äännevastaavuuden periaate, äänteiden yhdistäminen toisiinsa ja tavujen rakentuminen sekä oikea lukusuunta
tekstien maailmaan tutustuminen ja lukemisen arkipäiväistäminen
isot ja pienet kirjaimet, numerot ja päättövälimerkit

tuttujen sanojen ja pienten lauseiden lukeminen hahmottaen ne visuaalisina kokonaisuuksina
kuvien tarkastelu ja lukeminen

alusta alkaen sekä teknisen että ymmärtävän lukutaidon harjoittelu

fonologisen ja kielellisen tietoisuuden herättely: eri äänteiden tunnistaminen, äänteiden
kesto, sanan pituus, tavujen erottaminen ja termit teksti, lause, sana, tavu, äänne, kirjain jne.

Opetusmenetelmät

Eri metodien yhdisteleminen opetuksessa on tuloksellisempaa kuin vain yhteen metodiin
tukeutuminen. Tällöin opiskelijoiden eri oppimistyylit tulevat myös paremmin huomioiduksi. Lukutaidon omaksuminen voidaan nähdä myös uudessa kulttuuriympäristössä ta51

pahtuvana kasvuprosessina, jossa opiskelija oppii kielitaidon lisäksi elämään ja toimimaan
kirjalliseen viestintään nojaavan kulttuurin arjessa.
Riittävät toistot ja kertaukset ovat tärkeitä. Opittavaa ainesta käydään läpi uudestaan eri
oppimistyylejä hyödyntäen. Jo pelkkä lukemisen perustaito vaatii keskittymistä, visuaalisia taitoja ja hyvää työmuistia. Tämän vuoksi eri menetelmiä sovellettaessa olisi näitä taitoja harjaannutettava. Kielenoppimisen takaamiseksi olisi varmistettava eri tavoin, että
opittava aines siirtyy pitkäkestoiseen muistiin.
Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea ja ohjausta tarvitseville opiskelijoille järjestetään tarpeen mukaan tukiopetusta. Tukiopetusta voidaan antaa myös silloin, kun opiskelija on ollut sairaana ja vaarassa jäädä opinnoissaan jälkeen.
Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolloin voidaan tehdä yksilöllisiä tehtäviä, käyttää aikaa yksilöllisesti ja paneutua yksilölliseen ohjaamiseen. Joskus tukiopetusta voidaan antaa
myös pienryhmälle, jos ryhmässä on muutamia samantyyppisen tukiopetuksen tarpeessa. Omaehtoiseen opiskeluun annetaan runsaasti erilaisia tehtäviä ja niiden tekemistä ohjataan ja valvotaan.

Mitään lukemaan opettamisen menetelmää ei aikuisia opetettaessa käytetä ylivertaisena
tai ainoana mahdollisena menetelmänä. Käytäntö on osoittanut, että erilaisia (sekä merkitys- että koodauspainotteisia7) menetelmiä on tuloksellisinta käyttää limittäin ja vaihdellen, tilanteen ja opiskeluryhmän mukaan. Lukutaidon oppiminen on prosessi, johon johtaa
monta polkua. Opettajan tehtävänä on nähdä oppimisen erilaiset mahdollisuudet yksilöiden kannalta ja käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä, jotka palvelevat oppimista. Tärkeätä on, että suomen kieli hahmotetaan lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen kielenä vieraskielisen oppijan näkökulmasta.

Tekstien kirjoittaminen ja tuottaminen
Kynän, kumin ja muiden opiskeluvälineiden käyttöä harjoitellaan aluksi esimerkiksi värittämällä kuvia, piirtämällä, tekemällä viivoja, neliöitä, kolmioita, marginaaleja jne. harjoitusvihkoon.
Tietokoneen käytön harjoittelussa käytetään hyväksi suomen kielen tunnilla opittua, esimerkiksi harjoitellaan kirjoittamaan tietokoneella samoja kirjaimia ja sanoja, joita on luokassa opiskeltu kynän ja paperin avulla.

Kirjoittaminen vaatii kolmenlaisten taitojen hallintaa: visuomotorisia taitoja eli käden ja
silmän yhteistyön hallintaa, teknistä kirjoitustaitoa eli kirjain-äännevastaavuuden hallintaa sekä funktionaalista taitoa eli kykyä käyttää edellä mainittuja taitoja aidoissa tilanteissa ja ilmaisun välineenä. Aikuisilla maahanmuuttajilla kirjoittamaan opettelun ensisijaise7
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na tavoitteena on arkielämän viestintätilanteissa selviäminen.

Kirjoittamaan opettelun yhteydessä harjoitellaan tietoteknisten viestintätaitojen alkeita.
Lukemista ja kirjoittamista harjoitellaan luokkaopetuksen ja kotitehtävien lisäksi myös
mahdollisuuksien mukaan tietotekniikkaluokassa. Harjoitellaan tietokoneen peruskäyttöä,
kuten koneen avaamista ja sulkemista, hiiren käyttöä, ohjelmien ja ikkunoiden hallintaa,
tekstin kirjoittamista, tallentamista ja tulostamista. Oppitunneilla tutustutaan myös internetin ja sähköpostin käyttöön. Hiiren käyttöä harjoitellaan pelaamalla pelejä ja piirtämällä piirto-ohjelman avulla kortteja tai tauluja.

Tekstinkäsittelyä voidaan harjoitella esimerkiksi kirjoittamalla puhtaaksi suomen kielen
harjoituksia tai reseptejä. Internetin käyttöä opetellaan etsimällä tietoja Suomesta tai kunkin opiskelijan omasta maasta mahdollisuuksien mukaan. Tietokoneavusteisen suomen
tunneilla tietotekniikkaluokassa kerrataan jo opittujen kirjainten tunnistamista (näppäimet) ja isojen ja pienten kirjainten eroavaisuutta. Harjoitellaan saneluita sekä sanojen ja
tekstien kopiointia. Tämä motivoi myös niitä, joille kynällä kirjoittamien on motorisesti
hidasta ja työlästä. Muun muassa Opetushallituksen kotisuomessa.fi-verkkopalvelussa on
harjoitusmateriaalia lukutaidon harjaannuttamiseen.
Lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen liittyvät läheisesti toisiinsa ja perustuvat puheeseen. Visuomotorisella tasolla opitaan isojen ja pienten kirjainten kirjoittaminen. Teknisellä tasolla kirjoittamisen tavoitteena on kirjain-äännevastaavuuden oppiminen. Toiminnallisella tasolla kirjoittamisen tavoitteena on, että opiskelija osaa joitakin perussanoja ja
sanontoja ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaisia päälauseita. Hän pystyy viestimään välittömiä tarpeitaan sekä kirjoittaa muutamia lauseita ja fraaseja itsestään ja lähipiiristään
(esim. vastauksia kysymyksiin tai muistilappuja).

Tavoitteiden asettelussa on huomioitava opiskelijoiden yksilölliset erot ja oppimiseen vaikuttavat tekijät monipuolisesti; esimerkiksi vanhemmille ihmisille ja vajaakuntoisille jo
arkitaitojen oppiminen ja yhteiskunnassa selviäminen saattaa olla haastava tavoite. Tavoitteet määräytyvät yksilöllisesti ja niihin vaikuttavat monet seikat, kuten työelämään ja
jatkokoulutukseen sijoittuminen tulevaisuudessa (kotoutumiskoulutus, yleissivistystä täydentävä koulutus, ammatillinen koulutus).

Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen liittyvät läheisesti toisiinsa. Nämä taidot tukevat
toisiaan ja niitä kannattaa harjoitella yhdessä. Kirjallisia taitoja harjoiteltaessa opeteltavan
aineksen merkityksellisyys ja yhteys todelliseen maailmaan ovat tärkeitä.
Tavoitteet

Pitkillä lukutaitokursseilla tavoitteena on tekstien kirjoittamisen ja tuottamisen osalta, että opiskelija
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•

tottuu pitämään kynää oikeassa asennossa

•

harjoittelee suur- ja pienaakkosten kirjoittamista käsin selkeällä käsialalla sekä koneella

•

oppii kirjain-äännevastaavuuden periaatteen

•

oppii kirjoittamaan sanoja ja joitakin fraaseja

•

harjoittelee suomen kielen keskeisten äännepiirteiden kuuntelemista ja kirjoittamista
(pitkät ja lyhyet vokaalit, yksinäis- ja kaksoiskonsonantit, diftongit), erityistä huomiota kiinnitetään opiskelijan äidinkielestä puuttuviin äänteisiin

•

•
•
•

•

oppii kirjoittamaan viivan yläpuolelle tai ruutuvihkoon

harjoittaa motorisia taitoja, mikäli hienomotoriset taidot ovat kehittymättömät

oppii kirjoittamaan tietokoneella, mikä auttaa myös motoriikan kehittämisessä

oppii kirjoittamaan helppoja sanoja sanelun mukaan ja jäljentämään sanoja ja lauseita

oppii täyttämään henkilötietolomakkeita ja kirjoittamaan nimikirjoituksen käsialakirjoituksella, vaikka käsialakirjoitusta ei muuten harjoitella.

Keskeiset sisällöt

Pitkien lukutaitokurssien keskeiset sisällöt ovat tekstien lukemisen ja tulkitsemisen osalta seuraavat:
•

käden hienomotoriset taidot ja kynäote

•

muistiinpanovälineiden käyttö, tekstin sijoittaminen sivulle ja riviltä toiselle siirtyminen

•
•

•

•

•
•

isojen ja pienten kirjainten kirjainhahmot ja sijoittuminen viivastolle

kirjaimien, tavujen ja tuttujen sanojen sanelusta kirjoittaminen sekä jäljentäminen käsin ja koneella

suomen kielen keskeisten äännepiirteiden kuuleminen ja kirjoittaminen (pitkät ja lyhyet vokaalit, yksinäis- ja kaksoiskonsonantit, diftongit)
henkilötietolomakkeiden täyttäminen (etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoite, henkilötunnus) ja oman nimikirjoituksen kirjoittaminen käsialakirjoituksella
kuvasta kirjoittaminen (sanat ja myöhemmin yksinkertaiset päälauseet)

yksinkertaiset tekstinkäsittelytaidot (kirjainmerkkien sijoittuminen tietokoneen näppäimistölle, suuret ja pienet kirjaimet, välilyönti, rivinvaihto, lyöntivirheen pyyhkiminen) ja tietotekniset taidot (tietokoneen käynnistäminen ja sulkeminen, sisäänkirjautuminen, kursorin kohdistaminen, tavallisimpien kuvakkeiden merkitys ja käyttö).

Opetusmenetelmät

Kirjoittamista harjoitellaan luokassa tai kotona kirjoittamalla vihkoon. Aluksi opitaan
muodostamaan viivastolle kirjaimet. Kirjaimia kirjoitetaan tietokoneella ja opiskellaan yhdistämään niitä tavuiksi ja lyhyiksi sanoiksi. Kuvia käytetään hyväksi ymmärtämään sano54

jen merkityksiä. Kopiointitehtäviä voidaan antaa kotitehtäviksi. Lehdistä voidaan leikata
sanoja tai kirjaimia ja liimata niitä paperille kuvien kera. Eri materiaaleista voidaan muodostaa kirjaimia. Liikuntaa hyödyntämällä muodostetaan vartalosta eri kirjaimia ja näin
muokataan muistijälkeä. Kirjaimia voidaan piirtää ilmaan tai hiekkaan, jos ollaan ulkoilemassa. Luokkaopetuksessa on hyvä teettää usein lyhyitä saneluita. Näin sekä opettaja että
opiskelija saavat suoraa palautetta edistymisestään ja toisaalta tarpeesta lisäharjoitteluun.

Numeeriset taidot
Lukutaito-käsite sisältää lukemisen ja kirjoittamisen lisäksi suullisen kielitaidon ja laskutaidon. Numeeriset taidot ovat kommunikatiivisia taitoja ja keskeisiä arjen hallintataitoja.
Lukusanoilla ilmaistaan tarkasti lukumääriä, mittoja, suuruussuhteita, järjestystä ja tunnuksia. Lisäksi numeroilla tehdään laskutoimituksia. Numeerisia taitoja harjoitellaan kautta koko koulutuksen.
Tavoitteet

Pitkillä lukutaitokursseilla tavoitteena on numeeristen taitojen osalta, että opiskelija
•

tuntee lukusanat ja numeroita ja osaa käyttää niitä arkitilanteissa sekä suullisesti että numeroilla kirjoittaen

•

osaa peruslaskutoimituksia, esim. yhteen- ja vähennyslaskua.

•

ymmärtää kellon pääpiirteittäin

Keskeiset sisällöt

Pitkien lukutaitokurssien keskeiset sisällöt ovat numeeristen taitojen osalta seuraavat:
•

numerot ja niiden ilmaiseminen arkitilanteissa: puhelin, liikenne, osoitteet, henkilötiedot

•

aikakäsite: kello, kalenteri, aikataulut

•

mittayksiköt ja niiden lyhenteet: pituus, massa, lämpötila

•
•
•
•
•

raha: laskut, kuitit, tulojen ja menojen arviointi ja hintavertailut
kohteiden ominaisuuksien vertailu lukujen ja mittayksiköiden avulla
peruslaskutoimitukset tutuissa konkreettisissa yhteyksissä

tekniset apuvälineet: laskin, pankkiautomaatti ja verkkopankki
järjestysluvut ainakin päiväyksissä tarvittaviin saakka.

Opetusmenetelmät

Matematiikan opetuksessa opittuja taitoja voidaan harjoitella tekemällä retki esimerkiksi kirpputorille, jossa voidaan harjoitella hintojen laskemista ja rahan käyttöä. Samalla voidaan nostaa esiin säästäminen, talouden hallinta ja kierrätys. Laskimen käyttöä harjoitel55

laan esimerkiksi ruokakaupassa ruokaostosten yhteydessä. Lehtien mainoksista katsotaan
tarjouksia ja lasketaan, mitä ostokset tulisivat maksamaan. Samalla voidaan suunnitella
omaa taloutta ja rahankäyttöä. Verkkopankin sivuilla voidaan tehdä harjoitus verkkopankin
käytöstä. Samalla opiskellaan pankkiasioita, säästämistä ja suunnitelmallista rahankäyttöä.
Prosenttilaskuja harjoitellaan käytännön yhteyksissä (verotus, alennus jostakin tuotteesta).
Painoja ja mittoja voidaan harjoitella vaa’an, viivoittimen ja mittanauhan avulla. Lämpöasteita voidaan katsoa päivittäin sanomalehtien sääennusteista tai lämpömittarista joko kotona tai koulussa. Aikataulun käyttöä ja matkareittejä voidaan harjoitella aikataulukirjoista tai katsomalla internetistä.

4.7 Oppimateriaaleja

Opetuksessa voidaan käyttää apuna erilaisia lukutaidon oppikirjoja, esim. Satu Lahtosen
ja Jonna Virtasen Moi-oppikirjaa, Rauno Laineen ja Eila Uimosen Aasta se alkaa -oppikirjaa
ja opintojen edetessä samojen tekijöiden Lukumatka jatkuu -oppikirjaa, Minna Intke-Hernandezin Päivää! Suomea aikuisille, Auli Haleniuksen Lukutaito kaikille -oppikirjaa tai Anna Nylundin ja Kaisa Häkkisen Luku-oppikirjaa. Opetuksessa voidaan hyödyntää myös vapaasti saatavilla olevia verkkomateriaaleja, kuten Marja Kemppaisen, Satu Lahtosen ja
Anssi Keräsen Naapuri hississä -materiaalia, Kotisuomessa.fi -verkkopalvelua, Oana Corduneanun ja Katja Mustosen Lukipolku-tehtäväkirjaa, Petra Aution ja Eva Lönnbäckin Arjen aakkoset -harjoitusmateriaalia ja Elena Pekin, Tiina Muukan ja Ilse Pullisen ABC Matikka -oppikirjaa.
Opiskelijoille olisi hyvä antaa oppilaitoksesta vihot, kynät ja kansiot. Kansalaisopistojen lukutaitokursseilla kurssimateriaalien tulisi olla opiskelijoille maksuttomia.

Kansalaisopistojen liitossa valmisteltiin syksyllä 2017 maahanmuuttajakoulutukseen liittyviä koulutusmateriaaleja. Hankesuunnittelija Lilli Rasilaisen koostamat Monikulttuurisuuden kohtaaminen kansalaisopistoissa -henkilöstökoulutusmateriaali sekä KoL:n jäsenopistojen käyttöön valmisteltu yhteiskuntataidon kurssimateriaalia sisältävä Selviä
Suomessa -kurssikonsepti voivat toimia lukutaitokoulutuksen tukena. Materiaalit ovat saatavissa Kansalaisopistojen liiton verkkosivuilta (kansalaisopistojenliitto.fi).
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Arviointi ja
todistukset
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A

rvioinnin tarkoituksena on antaa opiskelijalle henkilökohtaista ja kannustavaa palautetta niistä taidoista, jotka hän on oppinut. Arvioinnin avulla opiskelija saa myös
palautetta siitä, mitä taitoja hänen tulee vielä kehittää ja harjoitella. Näin arviointi tukee kunkin yksilöllistä oppimista. Jos opiskelijalla on useampia opettajia, kaikki opettajat
osallistuvat arviointiin. Kunkin opiskelijan taitoja arvioidaan suhteessa hänelle asetettuihin tavoitteisiin.

Arviointi on jatkuva prosessi ja opiskelijan tulee saada koulutuksen aikana riittävästi palautetta edistymisestään ja oppimisestaan. Kaikille opiskelijoille ja kaikille arviointiin
osallistuville tiedotetaan ennen opintojen alkamista arvioinnin periaatteista ja niiden
soveltamisesta, kuten arvioinnin tehtävistä, arvioinnin kohteista, vaatimustasosta ja arvosanojen dokumentoinnista ja koulutuksesta annettavan todistuksen sisällöstä.
Erityisesti itsearviointitaitojen oppiminen vaatii runsaasti toistoja ja systemaattista, jatkuvaa harjoittelua ennen kuin opiskelijat pystyvät näiden taitojen turvin ohjaamaan yhä enemmän omaa opiskeluaan. Itsearviointitaidot ovat keskeisessä asemassa
omien tavoitteiden asettamisessa ja oman elämän hallinnassa. Opiskelijoita ohjataan itsearviointiin, jotta heille muodostuu realistinen käsitys omasta osaamisestaan ja jotta
he pystyvät vähitellen ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Itsearviointi on myös
olennainen osa suomalaista opiskelu- ja työkulttuuria. Itsearviointi on keskeistä esim.
henkilökohtaisen suunnitelman teossa ja ohjauskeskusteluissa. Arvioinnin tarkoituksena on, että opiskelijalle syntyy realistinen kuva oppimisestaan ja että hän tiedostaa
vahvuutensa ja heikommat osaamisalueensa, joita hänen tulee kehittää saavuttaakseen
tavoitteensa. Arviointi tuottaa tietoa opiskelijan osaamisesta jatkokoulutukseen siirtymistä varten.

Jatkuvalla arvioinnilla opettaja tukee opiskelijan realistista käsitystä opiskelun edistymisestä ja taitojen karttumisesta. Arviointi on koulutuksen aikana henkilökohtaista.
Tavoitteet käydään opiskelijoiden kanssa läpi heti koulutuksen alkuvaiheessa. Opiskelijaa tulee auttaa näkemään ja tiedostamaan eri tekijöitä, jotka vaikuttavat oppimiseen ja
sen nopeuteen.
Arvioinnissa tulee käyttää monipuolisia menetelmiä, jotta opiskelija voi mahdollisimman hyvin osoittaa oman osaamisensa. Kaikenlaisen edistymisen näkyväksi tekeminen
on tärkeää, jotta oppijan opiskelumotivaatio säilyy. Koulutuksen alussa arviointi voi olla opettajajohtoista, mutta opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointitaitoja pyritään jatkuvasti kehittämään niin, että koulutuksen edetessä opettajan rooli arvioinnissa vähenee.
Opettajan on hyvä antaa palautetta opiskelijoille sekä suullisesti että kirjallisesti niin,
että opiskelijat ymmärtävät arvioinnin sisällön ja heillä on mahdollisuus esittää siihen
liittyviä kysymyksiä. Opettajan ja opiskelijoiden väliset keskustelut edistävät keskinäistä luottamusta ja vahvistavat opiskelijan käsitystä opiskelupolun sekä siihen osana kuu58

luvan arvioinnin henkilökohtaisuudesta. Opettajan on myös hyödyllistä pyrkiä saamaan
opiskelijoilta palautetta omasta työstään ja reflektoida sen valossa esimerkiksi opetusmenetelmien toimivuutta ja mielekkyyttä.
Oppimisen arvioinnissa suuri merkitys on opettajien antamalla ohjaavalla palautteella. Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen (2017) mukaan
arvioinnin keskeisiä piirteitä ovat
•

rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri

•

arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eettisyys

•
•

•
•

opiskelijoiden osallisuutta edistävä, keskusteleva ja vuorovaikutteinen toimintatapa

opiskelijan tukeminen oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä sekä opiskelijan
edistymisen näkyväksi tekeminen koko oppimisprosessin ajan
arvioinnin monipuolisuus

arvioinnin avulla saadun tiedon hyödyntäminen opetuksen ja muun toiminnan suunnittelussa.

Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen (2017) mukaan
oppimisen arviointi tukee oppimista, kun
•

arviointitavat ja -sisällöt ovat linjassa opetuksen kanssa

•

opiskelijat voivat osoittaa osaamistaan monipuolisesti ja kielitaitonsa mukaan

•
•

palautteen avulla opettaja ohjaa opiskelijoita yhdistämään uudet opittavat asiat aikaisemmin opittuun

opiskelijat saavat välitöntä, relevanttia, ohjaavaa ja kannustavaa palautetta jakokevat
arvioinnin auttavan oppimistaan kaikki opiskelijaa opettavat opettajat ovat sitoutuneet arviointiin ja palautteen antamiseen.

Opiskelijat arvioivat myös saamaansa opetusta joko kirjallisesti tai suullisesti. Jatkuva opetuksen arviointi antaa opettajalle mahdollisuuden seurata ryhmän edistymistä ja mukauttaa opetusta sekä ryhmän että yksilön tarpeiden ja palautteen mukaan.

Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen mukaisesti koulutuksen päättyessä opiskelijoita arvioidaan suhteessa koko koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin. Arviointi kohdistuu opiskelijan yleiseen edistymiseen, suullisen kielitaidon ja
luku- ja kirjoitustaidon kehittymiseen sekä numeerisiin valmiuksiin. Opiskelija saa arvioinnin perusteella realistisen käsityksen omasta osaamisestaan. Arvioinnin täytyy olla luotettavaa ja oikeudenmukaista.
Suoritetusta aikuisten maahanmuuttajien lukutaidon koulutuksesta annetaan koulutuksen päättyessä vapaan sivistystyön opetussuunnitelmasuosituksen mukainen todistus
(liite 1).
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Todistus sisältää seuraavat taustatiedot:
• oppilaitoksen nimi

• opiskelijan nimi ja syntymäaika

• koulutuksen nimi ja laajuus (päivien ja oppituntien määrä)
• lyhyt kuvaus koulutuksen sisällöstä

• lisätiedot (esim. suositus seuraavaksi koulutukseksi)
• todistuksen antamispäivä

• koulutusorganisaation leima
• allekirjoitukset

• tieto siitä, että koulutus on toteutettu noudattaen Opetushallituksen antamaa Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuositusta (Opetushallitus 1/011/2017).
Opiskelijan osaaminen koulutuksen päättyessä arvioidaan vähintään seuraavilla kielitaidon osa-alueilla, jotka sisällytetään myös todistukseen:
• vuorovaikutustilanteissa toimiminen
• tekstien lukeminen ja tulkitseminen

• tekstien kirjoittaminen ja tuottaminen
• numeeriset taidot

Todistukseen voidaan lisäksi liittää sanallista arviointipalautetta opiskelijan taitojen kehittymisestä.

Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen mukaisesti
opiskelijan osaaminen arvioidaan koulutuksen päättyessä liitteessä 1 olevan arviointitaulukon avulla siten, että taulukosta rastitetaan opiskelijan saavuttamat taidot suhteessa
koulutuksen tavoitteisiin. Tavoitteet on määritelty kurssia suunniteltaessa. Kullakin kurssilla on omat tavoitteensa, jotka perustuvat muun muassa kurssin laajuuteen.
Mikäli opiskelija on koulutuksen aikana saavuttanut vähintään taitotason A1.1, voidaan
todistukseen merkitä kielitaidon osa-alueiden kohdalle opiskelijan saavuttama kielitaitotaso Euroopan viitekehyksen mukaisen kielitaidon tasojen kuvausasteikon mukaisesti.

Lukutaidon koulutuksen suorittamisesta tarvitaan arviointitietoa mahdollisesti työ- ja
elinkeinohallintoa sekä jatkosuunnittelua varten. Jos koulutukset ovat työvoimahallinnon
Koulutusportti-järjestelmässä, Koulutusporttiin kirjataan opiskelijan saavuttama kielitaidon taso ja suositus seuraavaksi koulutukseksi tai muuksi toimenpiteeksi.
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Liite 1. Arviointitaulukko todistusta varten
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
__ Tunnistaa ja ymmärtää puheesta joitakin suomen kielen sanoja, kysymyksiä ja fraaseja.
__ Osaa ääntää ymmärrettävästi.

__ Osaa tuottaa joitakin suomen kielen sanoja.

__ Osaa jonkin verran arkisessa kanssakäymisessä tarvittavia sanoja.
__ Osaa melko paljon itseä ja lähipiiriä kuvaavia sanoja.

__ Osaa vastata tavallisimpiin kysymyksiin ja käyttää yleisimpiä fraaseja.
__ Osaa paljon arkielämän asiointitilanteissa tarvittavia sanoja.
__ Pystyy seuraamaan yksinkertaista vuoropuhelua.

__ Pystyy osallistumaan yksinkertaiseen vuoropuheluun.

__ Osaa monipuolisesti sanoja ja fraaseja useista aihepiireistä.

Opiskelija saavutti kielitaidon tasojen kuvausasteikon mukaisen taitotason ___________________
Tekstien lukeminen ja tulkitseminen
__ Tunnistaa arjen sujuvuuden kannalta tärkeitä symboleja.
__ Tuntee latinalaisen kirjaimiston.

__ Tunnistaa muutamia tuttuja sanoja.

__ Osaa mekaanisesti lukea tavuja tai lyhyitä sanoja.
__ Osaa ymmärtäen lukea sanoja.

__ Osaa ymmärtäen lukea lauseita tai lyhyitä tekstejä.

Opiskelija saavutti kielitaidon tasojen kuvausasteikon mukaisen taitotason ___________________
Tekstien kirjoittaminen ja tuottaminen
__ Osaa kirjoittaa suur- ja pienaakkosia.

__ Ymmärtää äänne- ja kirjainvastaavuutta ja osaa kirjoittaa tavuja.
__ Osaa kirjoittaa sanoja.

__ Osaa kirjoittaa lyhyitä lauseita.
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__ Osaa kirjoittaa lyhyitä viestejä, esim. ilmoittaa poissaolosta.
__ Osaa käyttää tietokonetta lyhyiden viestien lähettämiseen.

Opiskelija saavutti kielitaidon tasojen kuvausasteikon mukaisen taitotason ___________________
Numeeriset taidot
__ Tunnistaa arjen toiminnoissa tärkeitä numeerisia symboleja.
__ Osaa lukusanoja ja ymmärtää niiden merkityksen.

__ Osaa kertoa itselleen tärkeitä numeerisia ilmauksia, esim. oman osoitteen, henkilötunnuksen ja puhelinnumeron.
__ Osaa ilmaista luvuilla määrää ja järjestystä.

__ Tunnistaa ja osaa kellonaikoja sekä osaa käyttää tavallisimpia mittavälineitä.
__ Osaa yhteen- ja vähennyslaskun perusteet.

Mikäli opiskelija on saavuttanut koulutuksen aikana joillakin kielitaidon osa-alueilla vähintään taitotason A1.1, todistukseen merkitään myös kyseisten kielitaidon osa-alueiden kohdalle opiskelijan saavuttama kielitaitotaso kielitaidon tasojen kuvausasteikon mukaisesti.
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A1.2 KEHITTYVÄ
ALKEISKIELITAITO

A1.1 KIELITAIDON
ALKEIDEN
HALLINTA

TAITOTASO A1
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Tarvitsee paljon apua:
puheen hidastamista, toistoa,
näyttämistä ja käännöstä.

Puheessa on taukoja ja muita
katkoksia.

Joutuu ponnistelemaan
ymmärtääkseen
yksinkertaisiakin lausumia
ilman selviä tilannevihjeitä.

Alkeellisessakin vapaassa
puheessa esiintyy hyvin paljon
kaikenlaisia virheitä.

Osaa hyvin suppean
perussanaston, joitakin
tilannesidonnaisia ilmaisuja ja
peruskieliopin aineksia.

Ääntäminen voi aiheuttaa usein
ymmärtämisongelmia.

Osaa viestiä suppeasti joitakin
välittömiä tarpeita ja kysyä
ja vastata henkilökohtaisia
perustietoja käsittelevissä
vuoropuheluissa. Tarvitsee usein
puhekumppanin apua.

Puhuja ei kykene vapaaseen
tuotokseen, mutta hänen
hallitsemansa harvat kaavamaiset
ilmaisut voivat olla melko
virheettömiä.

Osaa hyvin suppean
perussanaston ja joitakin
opeteltuja vakioilmaisuja.

Ääntäminen voi aiheuttaa suuria
ymmärtämisongelmia.

Puheessa voi olla paljon pitkiä
taukoja, toistoja ja katkoksia.

Osaa vastata häntä koskeviin
yksinkertaisiin kysymyksiin
lyhyin lausein. Vuorovaikutus
on puhekumppanin varassa,
ja puhuja turvautuu ehkä
äidinkieleen tai eleisiin.

PUHUMINEN

Ymmärtää rajallisen määrän
sanoja, lyhyitä lauseita,
kysymyksiä ja kehotuksia,
jotka liittyvät henkilökohtaisiin
asioihin tai välittömään
tilanteeseen.

Tarvitsee erittäin paljon
apua: toistoa, osoittamista,
käännöstä.

Ei edes ponnistellen ymmärrä
kuin kaikkein alkeellisinta
kieliainesta.

Ymmärtää erittäin rajallisen
määrän tavallisimpia sanoja ja
fraaseja (tervehdyksiä, nimiä,
lukuja, kehotuksia) arkisissa
yhteyksissä.

KUULLUN YMMÄRTÄMINEN

SUPPEA VIESTINTÄ KAIKKEIN TUTUIMMISSA TILANTEISSA

Kyky ymmärtää
entuudestaan
tuntematon sana edes
hyvin ennustettavassa
yhteydessä on rajallinen.

Tunnistaa
yksinkertaisesta tekstistä
yksittäisen tiedon, jos
voi lukea tarvittaessa
uudelleen

Ymmärtää nimiä, kylttejä
ja muita hyvin lyhyitä ja
yksinkertaisia tekstejä,
jotka liittyvät välittömiin
tarpeisiin.

Kyky ymmärtää
entuudestaan
tuntematon sana edes
hyvin ennakoitavassa
yhteydessä on erittäin
rajallinen.

Ulkoa opetellut fraasit voivat
olla oikein kirjoitettuja, mutta
alkeellisimmassakin vapaassa
tuotoksessa esiintyy hyvin paljon
kaikenlaisia virheitä.

Osaa joitakin perussanoja ja
sanontoja ja pystyy kirjoittamaan
hyvin yksinkertaisia päälauseita.

Osaa kirjoittaa muutamia
lauseita ja fraaseja itsestään ja
lähipiiristään (esim. vastauksia
kysymyksiin tai muistilappuja).

Osaa viestiä välittömiä tarpeita
lyhyin lausein.

Ei kykene vapaaseen tuotokseen,
mutta kirjoittaa oikein muutamia
sanoja ja ilmauksia.

Osaa joukon erillisiä sanoja ja
sanontoja.

Osaa kirjoittaa kielen kirjaimet
ja numerot kirjaimin, merkitä
muistiin henkilökohtaiset
perustietonsa ja kirjoittaa joitakin
tuttuja sanoja ja fraaseja.

Osaa viestiä välittömiä tarpeita
hyvin lyhyin ilmaisuin.

Tuntee kirjainjärjestelmän,
mutta ymmärtää tekstistä
vain hyvin vähän.
Tunnistaa vähäisen
määrän tuttuja sanoja ja
lyhyitä fraaseja ja osaa
yhdistää niitä kuviin.

KIRJOITTAMINEN

LUETUN
YMMÄRTÄMINEN

Liite 2. Kielitaidon tasojen kuvausasteikko
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A1.3 TOIMIVA
ALKEISKIELITAITO

Yksinkertaisenkin viestin
ymmärtäminen edellyttää
normaalia hitaampaa ja
kuulijalle kohdennettua
yleiskielistä puhetta.

Kaikkein tutuimmat jaksot
sujuvat, muualla tauot ja
katkokset ovat hyvin ilmeisiä.

Pystyy seuraamaan
yksinkertaisia, välittömiin
tilanteisiin tai omaan
kokemukseensa liittyviä
keskusteluja.

Alkeellisessakin
puheessa esiintyy paljon
peruskielioppivirheitä.

Osaa rajallisen joukon lyhyitä,
ulkoa opeteltuja ilmauksia,
keskeisintä sanastoa ja
perustason lauserakenteita.

Ääntäminen voi
joskus tuottaa
ymmärtämisongelmia.

Osaa kertoa lyhyesti itsestään
ja lähipiiristään. Selviytyy
kaikkein yksinkertaisimmista
vuoropuheluista ja
palvelutilanteista. Tarvitsee
joskus puhekumppanin apua.

Ymmärtää yksinkertaisia
lausumia (henkilökohtaisia
kysymyksiä ja jokapäiväisiä
ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja)
rutiinimaisissa keskusteluissa
tilanneyhteyden tukemana.

Lyhyenkin tekstipätkän
lukeminen ja
ymmärtäminen on hyvin
hidasta.

Pystyy löytämään
tarvitsemansa yksittäisen
tiedon lyhyestä
tekstistä (postikortit,
säätiedotukset).

Pystyy lukemaan tuttuja
ja joitakin tuntemattomia
sanoja. Ymmärtää hyvin
lyhyitä viestejä, joissa
käsitellään arkielämää
ja rutiinitapahtumia tai
annetaan yksinkertaisia
ohjeita.

Alkeellisessakin vapaassa
tuotoksessa esiintyy
monenlaisia virheitä.

Osaa kaikkein tavallisimpia
sanoja ja ilmauksia, jotka
liittyvät omaan elämään tai
konkreetteihin tarpeisiin.
Osaa kirjoittaa muutamia
yksilauseisia virkkeitä.

Osaa kirjoittaa yksinkertaisia
viestejä (yksinkertaisen
postikortin, henkilötiedot,
yksinkertainen sanelu).

Selviytyy kirjoittamalla
kaikkein tutuimmissa, helposti
ennakoitavissa arkisiin
tarpeisiin ja kokemuksiin
liittyvissä tilanteissa.
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Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää normaalilla nopeudella ja selkeästi puhuttua yleiskielistä puhetta, joka
usein täytyy lisäksi toistaa.

Pystyy ymmärtämään lyhyiden,
yksinkertaisten, itseään kiinnostavien keskustelujen ja viestien
(ohjeet, kuulutukset) ydinsisällön sekä havaitsemaan aihepiirin
vaihdokset tv-uutisissa.

Pystyy ymmärtämään yksinkertaista puhetta tai seuraamaan
keskustelua aiheista, jotka ovat
hänelle välittömän tärkeitä.

KUULLUN YMMÄRTÄMINEN

Hallitsee kaikkein yksinkertaisimman kieliopin alkeellisessa vapaassa puheessa, mutta virheitä
esiintyy yhä paljon perusrakenteissakin.

Osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita (kuten menneen ajan muotoja ja konjunktioita).

Ääntäminen on ymmärrettävää,
vaikka vieras korostus on hyvin ilmeistä ja ääntämisvirheistä voi koitua satunnaisia ymmärtämisongelmia.

Tuottaa sujuvasti joitakin tuttuja jaksoja, mutta puheessa on paljon hyvin ilmeisiä taukoja ja vääriä
aloituksia.

Osaa kuvata lähipiiriään muutamin
lyhyin lausein. Selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista
ja tavallisimmista palvelutilanteista. Osaa aloittaa ja lopettaa lyhyen
vuoropuhelun, mutta kykenee harvoin ylläpitämään pitempää keskustelua.

PUHUMINEN

Lyhyenkin tekstipätkän lukeminen ja ymmärtäminen
on hidasta.

Ymmärtää tekstin pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia parin kappaleen pituisesta tekstistä. Osaa
paikantaa ja verrata yksittäisiä tietoja ja pystyy hyvin
yksinkertaiseen päättelyyn
kontekstin avulla.

Ymmärtää yksinkertaisia ja
kaikkein tavanomaisinta sanastoa sisältäviä tekstejä
(yksityiskirjeitä, pikku-uutisia, arkisimpia käyttöohjeita).

LUETUN
YMMÄRTÄMINEN

VÄLITTÖMÄN SOSIAALISEN KANSSAKÄYMISEN PERUSTARPEET JA LYHYT KERRONTA

Kirjoittaa kaikkein yksinkertaisimmat sanat ja rakenteet melko oikein,
mutta tekee toistuvasti virheitä perusasioissa (aikamuodot, taivutus) ja
tuottaa paljon kömpelöitä ilmaisuja
vapaassa tuotoksessa.

Osaa käyttää perustarpeisiin liittyvää konkreettia sanastoa ja perusaikamuotoja sekä yksinkertaisin
sidossanoin (ja, mutta) liitettyjä rinnasteisia lauseita.

Osaa kirjoittaa lyhyitä, yksinkertaisia viestejä (henkilökohtaiset kirjeet, lappuset), jotka liittyvät arkisiin tarpeisiin sekä yksinkertaisia,
luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista (todellisista tai kuvitteellisista henkilöistä, tapahtumista,
omista ja perheen suunnitelmista).

Selviytyy kirjoittamalla kaikkein rutiininomaisimmista arkitilanteista.

KIRJOITTAMINEN

Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn kielten oppimisen,
opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen (CEFR). Kielitaidon tasojen kuvausasteikko löytyy kokonaisuudessaan
Opetushallituksen vapaan sivistystyön lukutaidon opetuksen opetussuunnitelmasuosituksesta (2017).

A2.1 PERUSKIELITAIDON
ALKUVAIHE

TAITOTASO A2

Liite 3. Lukemisen ja kirjoittamisen
opettamisen menetelmiä
1. LPP = Lukemaan Puheen Perusteella
Menetelmä on ruotsalaisen Ulrika Leimarin 70-luvulla kehittämä ja pohjautuu puhuttuun
kieleen sekä sen ensisijaisuuteen kirjoitettuun kieleen verrattuna. Lukemisen oppimisessa korostuu oppijan oma aktiivinen rooli ja hänen kokemusmaailmansa. LPP:ssä edetään
kokonaisuuksista osiin päin (=merkityspainotteinen). Menetelmä on toiminnallinen ja tukee ymmärtävän lukemisen ja maahanmuuttajilla myös kielitaidon kehittymistä.
•

LPP-menetelmä on esimerkki analyyttisestä menetelmästä

•

Oman puhekielen muuttaminen kirjoitetuksi kieleksi, lauseiksi ja tekstiksi

•
•
•
•
•

Menetelmässä korostuu yksilöllisyys ja toiminnallisuus
Lukutaito on riippuvainen taidosta puhua ja kuunnella
Teemat kiinnostuksen mukaan
Kokemusten jakaminen

Sanavaraston ja kielellisen ilmaisun laajentaminen.

Viisi vaihetta: keskustelu (yhteisesti valitusta aiheesta), sanelu/kirjoitus yhdessä keskustelun pohjalta (ohjaa huomaamaan puhutun ja kirjoitetun kielen yhteys), laborointi (opettaja valitsee kohtia, joita tarkastellaan, esim. sanoja, tavuja, päätteitä, kirjaimia) uudelleen
lukeminen (itsenäisesti, opettajan kanssa kahden) jälkikäsittely (luetaan, tavutetaan, tehdään sanakortteja)
Esimerkki menetelmän käytöstä lukutaitoryhmässä: Aamusanelu. Aamulla keskustellaan,
mikä päivä, millainen sää, ajankohtaisia asioita, kuulumisia, päivän ohjelmasta, muuta päivää koskevaa informaatiota. Puhutun pohjalta ja opiskelijoiden kommenteista opettaja sanelee lauseita. Lauseet sisältävät yhteisen keskustelun sisällön ja päivään tarvittavan informaation. Lopputulos voi olla esimerkiksi:

1. Tänään on tiistai.
2. On pilvistä. Sataa vähän vettä.
3. Tänään on koulussa lyhyt päivä. Opettaja menee Helsinkiin. Opettajalla on
kokous.
4. Opettaja antaa tänään ison kotitehtävän.
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2. KÄTS = Kirjain–Äänne–Tavu–Sana-menetelmä
Menetelmä on Sakari Karpin 70-luvulla kehittämä lasten korjaavan opetuksen tarpeisiin,
mutta KÄTS:iä on käytetty runsaasti 80-luvulla suomalaisissa kouluissa alkeismenetelmänä. Sen avulla opitaan hyvä tekninen lukutaito, mutta myös kielellisiin kokonaisuuksiin ja
puheeseen kiinnitetään huomiota (=merkitys- ja koodauspainotteinen sekamenetelmä).
•

KÄTS-menetelmässä lukemista ja kirjoittamista opitaan samanaikaisesti.

•

KÄTS-menetelmä (kirjain–äänne–tavu–sana) mukaan aluksi opetellaan tunnistamaan
kirjain ja sitä vastaava äänne, äänteitä yhdistetään liukumalla tavuiksi ja tavuja sanoiksi.

•
•

KÄTS-menetelmä on esimerkki synteettisestä menetelmästä.

KÄTS-menetelmässä sanojen tunnistamista, lukemista ja kirjoittamista harjoitellaan
rinnakkain. Menetelmässä erotetaan 4 osaprosessia: kirjainten muuttaminen äänteiksi, äänteiden yhdistäminen, tavun ja sanan hahmottaminen. Puhutun kielen rakenneyksiköiden hahmottamista pidetään tärkeänä.

Kirjain-äännevastaavuus

Opetus aloitetaan yleensä vokaaleista, koska ne on helppo erottaa sanoista. Äänteitä

ja kirjainten nimiä ja muotoja harjoitellaan leikkien, laulujen, lorujen ja tarinoiden avulla.
Äännettä kuunnella sanoista ja tutkitaan miltä se suussa tuntuu. Se tunnistetaan tavuissa
ja sanoissa. Helpointa on aluksi kuunnella sanan alussa ja lopussa kuuluvaa äännettä. Korvaa herkistetään kuulemaan äänteen kesto (lyhyt vai pitkä). Lopuksi harjoitellaan piirtämään äännettä vastaava kirjainmerkki. Äänteitä opetellessa esimerkiksi L -kirjainta vastaava äänne lausutaan /l/-äännettä käyttäen ja samoin T-kirjain lausutaan /t/. Tällöin ei
siis käytetä kirjainten nimiä (esim. /äl/ ja /tee/).
Äänteiden yhdistäminen tavuiksi

Äänteiden yhdistäminen tavuiksi on lukemaan oppimisen välivaihe. Aluksi opetellaan yhdistämään kaksi äännettä liukuen äänteestä toiseen, jonka jälkeen tavuja lihotetaan lisäämällä niihin uusia äänteitä. Koska suomen kieli on tavujakoinen kieli, tavujen hahmottaminen auttaa lasta myös oikeinkirjoituksessa. Tavujen tunnistamista sanoista voidaan
harjoitella esimerkiksi taputtamalla. Äänteiden yhdistämistä opetellessa voi aluksi korostaa äänteitä ja helpottaa niiden yhdistämistä pidentämällä ääntämistä. Esimerkiksi tavu
SU luetaan aluksi /sss/ - /uuu/ (siis /s/-äännettä eli sihinää ja /u/-äännettä pidentäen) ja
lopuksi näitä yhteen liittäen /sssuuu/.
Sanojen lukeminen

Lopuksi tavuja yhdistetään sanoiksi liukumalla äänteestä toiseen. Alkutavun hahmottaminen auttaa lasta sanan ennakoinnissa ja sujuvassa lukemisessa. Tuttuja sanoja tunnistetaan ja luetaan (lasten nimet, luokan esineet) myös kokonaisina sanahahmoina.
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3. Kokosanamenetelmä
Kokosanamenetelmän todellinen käyttö vaatii oppijalta erinomaista visuaalista hahmottamista ja auditiivista muistia, eikä se sellaisenaan sovellu maahanmuuttaja-aikuisten lukemaan oppimisen menetelmäksi jo senkin vuoksi, että suomen kielessä on paljon pitkiä
sanoja ja sanojen sisäistä vaihtelua, joka rasittaa muistia. Kokosanamenetelmää hyödyntämällä voidaan kuitenkin oppia tunnistamaan lyhyitä sanakuvia, opasteita ja logoja lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen alkuvaiheessa.

Lukemisen tavoitteena on oppia peruslukutaito, jolla tarkoitetaan sitä, että opiskelija oppii sana- ja lausetason lukemisen lisäksi kehittyvää tekstinlukutaitoa. Jotta lukutaito alkaisi kehittyä, tulisi lukemisen opiskeluun sisältyä sekä teknisen lukutaidon että ymmärtävän
lukutaidon harjoittelua. Teknisellä tasolla lukemisessa on kyse kirjain-äännevastaavuuden
idean ymmärtämisestä. Lukemisen harjoittelu tulee kuitenkin liittää puheeseen, sanojen
ja lauseiden merkityksiin, vaikka opiskeltaisiin lukemista tavu- ja äännetasolla. Koska lukemista opetellaan vieraalla kielellä, tavoitteiden asettelussa on oltava realistinen. Opiskelijalta ei voida odottaa esim. samanlaista äänne-kirjain -vastaavuuden hallintaa kuin äidinkieliseltä.
Lähde: Lukimo 2015.
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