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Maahanmuuttajien opiskelu & työllistyminen

• Suomen kielen taito ja kyky 
toimia suomeksi keskeisiä

• Monikielisten opiskelijoiden 
määrä kasvaa

• Tutkimustulokset 
oppimistuloksista ja 
kuuluvuuden tunteesta 
huolestuttavia

• Miten suomen kielen taitoa 
kehitetään?

• Kielitietoisuus osana opetusta 
mutta myös yhdenvertaisuutta ja 
saavutettavuutta

• Yhteiskunnallinen tavoite

• Veronmaksajia tarvitaan ☺

Kielitaito ei saa olla opiskelun tai työllistymisen este, vaan oppilaitosten ja 

työympäristöjen on tarjottava kielellistä tukea



Sisältö

Kulttuuri 

Kuuluvuuden tunne & oppiminen

Kielitietoisuus ja kielellinen vastuullisuus

Kielen ja ammatin opiskelu sidoksissa toisiinsa

Käytännön esimerkkejä



Kulttuurikukka

M. Räsänen



Kulttuuri 

• Tapa elää

• Tapa ymmärtää asioita ja puhua niistä – kielen merkitys

• Tapa hahmottaa maailmaa – yhteisen taustatiedon harha

• Arvojen pohja

• Aikakäsitys, maailmankuva



Kulttuurisesti vastuullinen 
pedagogiikka

• pitää erilaisia kulttuureja rikkautena ja arvostaa moninaisuutta

• kohtaa ihmiset yksilöinä

• tiedostaa valtaan ja erioikeuksiin liittyviä epäkohtia ja toimii niiden 
poistamiseksi

• luo yhteistä taustatietoa

• tukee kielen ymmärtämistä

• ei hyväksy rasismia, ennakkoluuloja eikä epäoikeudenmukaisuutta





Kuuluvuuden tunne

• Perusturvallisuus

• Vaikuttaa myönteisesti mm. opintomenestykseen 

• Edistää tunnetta siitä, että ihminen on arvostettu jäsen omassa 
oppimisyhteisössään

• Perusopetus: 
• OECD-maissa maahanmuuttotaustaiset oppilaat kokevat heikompaa kuuluvuutta kouluun 

kuin valtaväestön oppilaat 
• 2021 THL:n Kouluterveyskysely: yksinäisyyden tunteen lisääntyneet

Avvisati 2019; Borgonovi 2018; Kohli 2011 



Kuulumiseen, kotoutumiseen ja myös  
kielenoppimiseen vaikuttavat oppilaita 
kohtaavien henkilöiden asenteet, arvot, 
toimintatavat ja ennen kaikkea kielelliset 

valinnat. 

Latomaa ym. 2013



Ulkopuolisuuden tunteet

• syrjinnän ja rasismin kokemukset

• viihtyvyyden lasku

• heikompi oppimiseen sitoutuminen

Heikamp ym. 2020; Zacheus 2019



Mahdollisuudet?

• Maahanmuuttotaustaisten nuorten toiminnan mahdollisuuksiin ja 
käsityksiin niistä vaikuttavat toiseuden kokemukset, joita aiheuttavat 
• muodolliset kielitaitovaatimukset, 
• kulttuurinen etäisyys, 
• vieraan tuntuiset normit ja 
• syrjintä.

• Maahanmuuttotaustaisten nuorten käsityksiä omista 
vaihtoehdoistaan ja mahdollisuuksistaan tulevaisuudessa määrittävät
• kielitaito,
• perhesuhteet ja
• rasismin ja toiseuden kokemukset.

Varjo, Holmberg & Kalalahti, 2019



Osallisuus & oppiminen
eri konteksteissa
• Kielitaito

• Taustatiedot

• Mekaaninen lukutaito

• Oppimisstrategiat



Which hobby?

Xyxyxyx means going Xyxyxyx to enjoy Xyxyxyx Xyxyxyx. It is a popular 
Xyxyxyx. It can be especially awarding in Xyxyxyx when a lot of Xyxyxyx
are Xyxyxyx and Xyxyxyx Xyxyxyx to Xyxyxyx their Xyxyxyx. It is useful to 
have a good pair of Xyxyxyx to help to Xyxyxyx Xyxyxyx that are far 
away more clearly.



Which hobby?

Xyxyxyx means Xyxyxyx outside to Xyxyxyx watching Xyxyxyx. It Xyxyxyx
a Xyxyxyx hobby. It Xyxyxyx be Xyxyxyx awarding in spring Xyxyxyx a lot 
of Xyxyxyx Xyxyxyx singing Xyxyxyx building nests Xyxyxyx raise Xyxyxyx
young. It is Xyxyxyx to Xyxyxyx a good Xyxyxyx of binoculars to Xyxyxyx
to Xyxyxyx Xyxyxyx that Xyxyxyx far away Xyxyxyx clearly.



Kielellisesti vastuullinen kohtaaminen
Lucas & Villegas, 2011

• Oman vastuun tiedostaminen ja kantaminen erilaisissa 

kielenkäyttötilanteissa

• Kielellisen moninaisuuden arvostaminen 

• Kielenoppimisen edistäminen sekä omalla toiminnalla että yleisiin 

asenteisiin vaikuttamalla

• Tuntemus oppijoiden kielellisistä taustoista, kokemuksista ja kyvyistä

• Käytettävän kielen aiheuttamien haasteiden tunnistaminen



Kielitaidon kehittymisen tukeminen (Lucas et al, 2008)

Ymmärrettävä kieli (hieman nykyistä tasoa korkeammalla)

Mahdollisuudet tuottaa kieltä mielekkäällä tavalla

Sosiaalinen vuorovaikutus

Vahva oman äidinkielen taito

Tietoinen huomio kieleen (muoto & merkitys) 

Turvallinen oppimisympäristö, jossa on vain minimaalinen määrä ahdistusta aiheuttavia tekijöitä



Erikoissanasto, 
harvoin
käytetty

Yleisen
opiskelukielitaidon

sanasto

Jokapäiväisessä
keskustelussa käytettävä

yleinen sanasto

Toisto!

Kytkentä oppijoiden omiin 

kokemuksiin!



Kielitietoisuus opetuksessa ja ohjauksessa

• Ei sanaston ja sanalistojen opettelua

• Tavoitteena toiminnallinen kielitaito: 
• Keskeistä kielen käyttö ja kielellinen pärjääminen opiskelussa tai 

ammatissa vaadittavissa tilanteissa

• Tarkasteltava, missä kontekstissa kieltä käytetään ja opitaan 
sekä mitä vaatimuksia eri kielenkäyttötilanteet asettavat 
kielenoppimiselle



Miten opetuksesta, ohjauksesta
ja koko koulutuksesta saa
kielitietoisempaa?
Käytännön esimerkkejä muista oppilaitoksista, hankkeista ja tutkimuksista



Väylä työhön -hankkeessa opittua

• ”Kielitietoisuus ei ole selkokieltä tai S2-opetusta vaan sitä, miten 
tapamme käyttää kieltä vaikuttaa siihen, miten meitä ymmärretään” 
(Doris Sikiö)

• Käytännön kokemukset antaneet oivalluksia kouluttajille 
• ymmärryksen levittäminen isossa organisaatiossa on haasteellista, paljon 

uusia toimijoita

• lisäksi haaste siinä, että kielitietoisuuden pitäisi olla tietoista toimintaa

• Kun idea ymmärretään teoriassa, pystytään toimimaan sen mukaisesti 
(toki konkreettisista toimintavinkeistä on myös hyötyä)

• Kaikki hyötyvät kielitietoisuudesta, ei vain maahanmuuttajat

Suomen diakoniaopisto, Stadin ammattioppilaitos, Varia, Business College, Taitotalo, Omnia



”Keskeinen tekijä tasa-arvoisen osallisuuden tukemisessa on se, että 
opettajat ovat tiedostaneet niin koulutuksen ja työelämän 
marginalisoivia rakenteita kuin myös omia asenteitaan. Tämä saa heidät 
purkamaan tätä erillisyyttä opetuksessaan.”

”Yhdenvertaisuuden tietoinen korostaminen voi lieventää opiskelijoiden 
ulkopuolisuuden tunteita ja rohkaista heitä osallistumaan opintoihin 
yksilöllisillä taidoillaan ja näkökulmillaan.”

Maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden tasa-arvoisen 
osallisuuden tukeminen ammatillisessa koulutuksessa
Mustonen, S., Puranen, P. & Suni, M. (2020) 



Toimiva opetuspuhe luokkahuonetilanteessa: 

Opettaja rakentaa merkityksiä yhdessä opiskelijoiden kanssa hyödyntäen erilaisia merkityksiä 
välittäviä keinoja: 

visuaalistuksia, näyttämistä, äänenpainoja, eleitä

rinnakkain kirjoitettua ja puhuttua kieltä. 

Opettaja osallistaa jokaista opiskelijaa kysellen ja antaen tarkennuksia ja laajennuksia – siis 
oikea-aikaista tukea – opiskelijoiden vastauksiin. 

Opettaja pitää vaivihkaa huolta siitä, että jokainen pysyy mukana. Samalla hän antaa tilaa myös 
omakielisille selityksille – hiljaiselle tulkkaukselle – mutta edellyttää jokaiselta vuorotellen 
vastauksia suomen kielellä.

Maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden tasa-arvoisen 
osallisuuden tukeminen ammatillisessa koulutuksessa
Mustonen, S., Puranen, P. & Suni, M. (2020) 

Opiskelijat: toisen työn näkeminen ja neuvottelu ongelmanratkaisutilanteissa auttavat tehokkaasti tutustumaan ja 

oppimaan paitsi kieltä myös sisältöjä. 

-> ”Vuorovaikutusta luokkahuoneissa voidaankin tukea yksinkertaisimmillaan niin, että opiskelijat istuvat ringissä tai 

pienissä ryhmissä ja itsenäisten tehtävien sijaan ongelmia ja työtehtäviä ratkaistaan yhdessä.”



Oppimisen ja ymmärtämisen tukeminen kielitietoisesti

• Graafit ja kuvat havainnollistamisessa

• Toiminnallinen oppiminen

• Yhteistoiminnallinen työskentely

• Oman kielen käyttö

• Oppimisstrategioiden oppiminen (suunnittelu, visualisointi, oma kieli 
avuksi, muistiinpanojen tekeminen, ryhmittely, tiivistäminen, 
kysymysten teko itselle)

• Kielellisten piirteiden (sanat & rakenteet) avaaminen

• Sanaston tietoinen kasvattaminen



Kielitietoisia käytänteitä

• Työmuisti on lyhyt – kirjoita sanat ylös muistin tueksi

• Suomen kieli ei ole vieraskielisen korvissa foneettinen (vokaalit, 
kaksoiskonsonantit)

• Toista samalla tavalla kaksi kertaa, vasta kolmannella kerralla uusi tapa 
-> aivot tarvitsevat aikaa prosessointiin

• Odota vastausta rauhassa. Älä vastaa toisen puolesta.

• Kysy ja varmista usein

• Kerro sanan perusmuoto

• Visuaalinen tuki: näytä tai piirrä kuva. Käytä eleitä ja ilmeitä.

Osa ideoista Väylä työhön -hankkeesta,  Doris Sikiö, Varia



Kielitietoisia käytänteitä

• Mieti, miten sanoisit asian jollain vieraalla kielellä -> huomaat, mitkä 
sanat haastavia

• Substantiivitauti -> käytä verbiä: päättää (ei tehdä päätös)

• Lauseenvastikkeet -> sivulauseet tai erillinen virke

• Pitkä teksti -> lyhennä, lyhyet kappaleet, 1 kappale = 1 asia

• Käytä selkeää perusfonttia (ei Comic sans, Arial narrow, Yu Gothic, 
Segoe Script)

• Diojen käyttöä mietittävä tarkkaan: vähemmän on enemmän, selkeys 
tärkeää

• Kielitietoisten keinojen valikoima muistilistaksi seinälle 

Osa ideoista Väylä työhön -hankkeesta,  Doris Sikiö, Varia



Kielitietoisia käytänteitä

• Selkeä ilmaisu: vältä murretta, kielikuvia ja lauseenvastikkeita

• Puhu rauhallisesti

• Yksi asia yhdelle riville

• Älä kirjoita suuraakkosin

• Kun kirjoitat taululle, älä puhu, kun puhut, älä kirjoita

Anne Jauhonen, Suomen diakoniaopisto (ammatillinen opettaja, sairaanhoitoala)



Kielitietoisia käytänteitä: nettisivut

• oppilaitoksen nettisivut tärkeää saada kielitietoisiksi
• onko esim. opiskelijaintra oikeasti saavutettavissa kielellisesti?

• videomateriaali hyvä ratkaisu, esim. ohjaustoiminnan tiimistä jokaiselta 
videotervehdys

• saavutettavuus: tekstit pitää olla lukuohjelmalla luettavissa -> tukee 
myös kielitietoisuuden toteutumista

Osa ideoista Väylä työhön –hankkeesta



Kielitietoisia käytänteitä

• Äänen ja kuvan (still + liikkuva) yhdistäminen ohjeiden ymmärtämisen 
ja saavutettavuuden lisäämiseksi

• Huomion kiinnittäminen myös omaan nonverbaaliseen viestintään 
esim. tilanteissa, jos opiskelija ei vastaa nopeasti: 
• aikaa vastauksen odottelulle 

• voi kysyä uudelleen 

• tue vastaamista eri tavoin

• Tiedon määrän pilkkominen osiin! 
• tietoa tulee runsaasti, pitää olla tarkkana, minkä verran ihminen voi omaksua 

kerralla!

Ideat Väylä työhön -hankkeesta



Kielitaidon monipuolista kehittämistä

• opiskelutaitoa tukevat opinnot: 
• S2-opinnot

• työelämäkeskustelu-opinnot

• työelämäkirjoittaminen-opinnot -> tehtäviä, jotka tukevat työpaikalla olemista 
ja oppimista

• vapaaehtoisia kielipajoja esim. kielen rakenteista, keskustelukielipaja

• arkiohjaajat (opiskelijoita) pitävät kielikahviloita, jotka ovat todella 
suosittuja

• kieliasioiden kytkeminen työssäoppimiseen – blogin kirjoittaminen 
työssäolon aikana, koululla voisi järjestää kielitreffejä

Tuula Pahkala, Ritva Pakkanen & Sirkka-Liisa Haataja, Business college



Työpaikkajaksoista kielitietoisia (1)

• Henkilö, joka ohjaa opiskelijoita: kuuntele, sovella ja varmista
• Työpaikoilla käydään selvittämässä kielellisesti haastavia tilanteita ja auttamassa 

opiskelijaa eteenpäin: työelämäohjaajan ja opiskelijan kanssa tehdään tehtäviä, jotka 
ohjaavat työpaikalla tapahtuvaa oppimista, tehtävien oltava selkokielisiä

• kuuntelemalla saa parhaita tuloksia, kun löytää yhteisen kiinnostuksen, kielikin alkaa 
kehittyä vauhdilla

• työpaikkaohjaajaa pitää tukea ja antaa vinkkejä, mihin tulee kiinnittää huomiota, kun 
opiskelijalla suomi ei ole äidinkieli, varsinkin jos työpaikkaohjaajalla ei ole kokemusta

• Arkikieli, työpaikan arkikieli ja tutkintokieli: apukysymykset tärkeitä kaikissa 
tutkinnoissa (tutkintokieli on vaikeaa valtaväestönkin opiskelijoille)

• Yhteispeliä: yhteydenpito tärkeää työpaikoille ja opiskelijoille (tarve suurempi 
kuin itseohjautuvilla opiskelijoilla)

Tuula Pahkala, Ritva Pakkanen & Sirkka-Liisa Haataja, Business college



Työpaikkajaksoista kielitietoisia (2)

• Ohjekirja mukaan työssäoppimisjaksolle
• selitetään termejä (näyttösuunnitelma, saatekirje, ammattitaitovaatimukset, 

infokirje…) 
• annetaan ohjeita selkokielellä ydinasioista tulevista viikoista opiskelijalle
• kerrotaan ohjaajalle, miten kielitietoisesti ohjataan opiskelijaa

• Kielestä selkoa -hankkeessa tehty apukysymykset  
• https://docplayer.fi/27511064-Kielesta-selkoa-hanke-sivu-1-26-kielesta-

selkoa-hanke.html

• Millaista työtä eri tutkintovaatimukset käytännössä työpaikoilla 
tarkoittavat: selkeästi ohjeistettuna

• Työpaikalla myös vastuu sanojen selittämisestä ja opiskelijan 
ymmärryksestä

Ideat Väylä työhön -hankkeesta

https://docplayer.fi/27511064-Kielesta-selkoa-hanke-sivu-1-26-kielesta-selkoa-hanke.html


Kielitietoinen työyhteisö (Omnia)
• Kielitietoisuusryhmä kokoontuuu kerran kuukaudessa, laaja osallistujaedustus: s2-opettajia 

eri koulutusmuodoista, peda- ja digiopettajia, pedagoginen päällikkö ja S2-asiantuntija
• kielitietoisuustyöpajat
• konsultointi materiaalien selkokielistämisessä, esim. it-hallinnon ohjeistus selkokielistetty
• jalkautuva kielitietoisuustyö (toteuttamassa kaksi S2-opettajaa), opettajat jalkautuvat tutkinto-opintoihin
• konsultoiva s2-opettaja ottaa yhteyttä koulutuspäällikköön
• opettajat nostavat esiin kipukohtia opetuksesta, kielitietoisuusopettaja seuraa opetusta ja nostaa esiin 

sekä hyviä esimerkkejä että kehittämiskohteita kielitietoisuuden näkökulmasta
• keskustelu, jossa opettajat voivat jakaa keskenään hyviä käytäntöjä
• työskentelyä ja sen vaikuttavuutta seurataan, jäävätkö uudet välineet ja keinot opetukseen

• koulutuspäällikkö voi ottaa vastuun seurannasta ja käydä asiaa läpi myös henkilöstön 
arviointi/kehityskeskusteluissa

• kielitietoisuuskoulutukset eivät aina vaikuta, jos asia ei kiinnosta tai sitä ei koeta tärkeäksi, 
siksi lähdetty luomaan uusia toimintatapoja, jotta saadaan kielitietoisuus jokaisen ihmisen 
työkaluksi

• johdon tuki tärkeää, että työhön saadaan resurssia riittävästi, myös kannustusta

Laura Lindeman, Omnia



Kielen haasteet

• Materiaalien pohtiminen: mikä on vaikeaa, miten voisi selkiyttää
• ei voi liikaa selkokielistää vaan avata uudet käsitteet

• jos käsitteellä on puhekielinen nimi, jota käytetään työelämässä, ne on opetettava ja 
selitettävä

• Opiskelijat hommiin: opiskelijat keksivät itse kysymykset tekstistä, esitysten 
tekeminen

• Kielelliset keinot näkyviin: kansi > kannellinen

• työasu – minä asun? päähine, jalkine, myssy – kaikki selitettävä

Hanna Aho Stadin ammattiopisto



Kielen haasteet (2)

• Huomioliivien käyttämättä jättäminen sekä koneella että jalan liikuttaessa 
laiturialueella tai paikallaan ollessa ei ole sallittu.

• Omavalvontasuunnitelmassa sovitaan menettelytavat palvelutoiminnassa 
havaittujen riskien, vaaratilanteiden ja laadullisten puutteiden 
ennaltaehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden ammatillisen osaamisen varmistamiseksi.

Ammattikieli, arkikieli ja ”kapulakieli”

Hanna Aho



Miten dioista saa
kielitietoisempia?



Selkeys, sanasto & struktuuri

• Less is more

• Sanojen selitykset

• Rakenteet 

• Animointi

• Kuvat 

• Mitä tulee muistaa vielä myöhemminkin?



Sanat hämmentävät

• ”olen oma-aloitteinen” – saan tulla työpaikalle siihen aikaan, kun haluan

• ”johdonmukainen” – tekee niin kuin johto sanoo

• ”palaveri” – mennä antamaan verinäytteen

• ”jonkin johdosta” – liittyy jotenkin läppärin johtoon

• ”saa aikaan” – liittyy tunteihin ja minuutteihin

• ”varauskielto” lonkkaleikkauksen jälkeen - ??? 

• Mitkä sanat ovat omassa opetuksessasi herättäneet hämmennystä?



Kielitietoisuuden kehittyminen on prosessi –
mitä enemmän tekee, sitä paremmin oppii. 
Tietoa toki tarvitaan tueksi.



Ryhmäkeskustelut

• Mitkä asiat olivat tuttuja?

• Mitkä asiat otat uusina omaan työhösi?

• Mikä jäi vielä mietittymään, mistä haluaisit kuulla lisää?


