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Esityksen rakenne:

u Perehdytys selkokielisyyteen

u Kielitietoinen ohjaustilanne: aikuinen maahanmuuttaja 
asiakkaana/ohjattavana

u Yhteinen keskustelu: haasteita ohjaustilanteessa?
• Kokemuksia

• Esimerkkejä

• Vinkkejä



Pohdittavaksi…

u Mitä on helppo suomi?

u Mitä tarkoittaa puhua helpolla suomen kielellä?



Selkosuomi
u Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja 

rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu 
ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä (mm. vanhusryhmille, 
kehitysvammaisille ja muistisairaille ihmisille, sekä niille, joiden äidinkieli ei ole 
suomi).

u Selkokieltä on kehitetty Suomessa 1980-luvulta lähtien. Mallia otettiin Ruotsista, jossa 
ensimmäiset selkokieliset aineistot oli julkaistu jo parikymmentä vuotta aikaisemmin.

u Selkokielen tarkoitus on auttaa selkokieltä tarvitsevia ihmisiä tiedon saamisessa, 
lukemisessa, omien ajatusten ilmaisemisessa ja osallistumisessa.

u Selkokieltä voi käyttää sekä puheessa että tekstissä. Selkokielellä voi puhua 
arkikeskusteluissa, haastatteluissa, opetustilanteissa tai asiakaspalvelussa.          
Kaikissa tilanteissa, joissa käytetään selkokieltä, tavoitteena on lisätä ihmisten 
mahdollisuuksia ymmärtää toisiaan.

u Selkokielen kohderyhmiin kuuluu Suomessa noin 650 000–750 000 henkilöä (11–14 % 
väestöstä). Lisäystä vuoden 2014 tarvearvioon on noin 100 000 henkilöä.

u Selkokielen tarve on kasvanut Suomessa monista eri syistä:

• Maahanmuuttajien määrä on kasvanut. 

• Yli 65-vuotiaiden suomalaisten määrä on kasvanut, ja samalla esimerkiksi 
muistisairauksia on yhä useammalla henkilöllä.

• Nuorten lukutaito on esimerkiksi PISA-lukutaitotutkimuksen mukaan jonkin verran 
heikentynyt.



http://selkokeskus.fi/selkokieli/maaritelma/



Vinkkejä selkokielen puhumiseen.
Miten viestiä selkokielellä aikuiselle?

u Kuuntele viestiä. Mieti, mitä puhekumppanisi haluaa sanoa (ymmärrä kontekstista). 

u Anna aikaa. Älä täytä hiljaista hetkeä puheellasi, vaan anna puhekumppanillesi aikaa 
muotoilla asia rauhassa suomeksi. Anna mahdollisuus kysyä, älä hyökkää apuun. 
Aikuinen haluaa tietää tai kysyä vaikka ei aina uskalla.

u Käytä tavallisia ja konkreettisia sanoja (vältä abstraktisuutta). Suosi arkipuheessa 
yleisiä/tutumpia ja kansainvälisiä ”lainasanoja”, esim.

• linja-auto – bussi

• hanke – projekti

• urheilu/liikunta – sport

• yritys – firma

• myönteinen – positiivinen

• alkaa - starttaa

• virke – lause

• liike - kauppa

• rupatella – puhua, keskustella  



Jatkoa…

u Käytä helppoja sanoja ja selitä vaikeat sanat. Käytä lyhyitä lauseita ja arkielämän 
sanoja. Vältä erikoissanastoa, murretta ja slangia. Puhu yhdestä asiasta kerrallaan. 
Pilko informaatio pieniin osiin. Odota, että kuulija kuittaa ymmärtäneensä asian.

u Puhu luonnollista puhekieltä. Käytä tavallista ja luonnollista  puhekieltä. 

u Puhu kuin aikuinen aikuiselle, mutta äännä selkeästi – älä mumise. Käytä arvostavaa 
äänensävyä!

u Älä peitä suutasi.

u Puhu riittävän kuuluvasti, mutta älä huuda.

u Osoita, että kuuntelet ja seuraat toisen puhetta: ota katsekontakti, osoita eleillä ja 
ilmeillä että kuuntelet (esim. nyökkäämällä).

u Keskustele, kysele, älä luennoi.

u Käytä kuvia ja esineitä havainnollistamiseen.

https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/maanantai_292019_tv/10951073

https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/maanantai_292019_tv/10951073


Esimerkkejä yleiskielisistä ja selkokielisistä 
lauseista

Yleiskieli Selkokieli

u Soitin kysyäkseni, oletko tavoitettavissa iltapäivällä. Soitin, koska halusin kysyä, oletko vapaa iltapäivällä.

u Lomalta palattuani huomaan, että olen todella Kun palasin lomalta, huomasin, että lepäsin hyvin./

saanut levättyä. Lepäsin hyvin lomalla.

u Nää oli äärimmäisen mielenkiintoisia… Nämä asiat olivat todella mielenkiintoisia.

u Ollaan tavattavissa kahvilassa tänään klo 15. Olemme kahvilassa tänään klo 15.

u Hän aikoo Riitan kanssa käydä keskustelua. Hän haluaa keskustella Riitan kanssa.

u Leenan serkun vanhempi sisko lähtee ylihuomenna Pilko lause ja kerro asia kerralla!

pitkään odotetulle reissulle Helsingin kautta muualle 

Eurooppaan.



Kielen oppisen pyramidi – VAIKEA ALKU

u Suomen kielen oppimista verrataan usein pyramidiin.

Se lähtee aika hitaasti alkutasolta, mutta kun kielen on alun suurimman 
ponnistuksen jälkeen saanut jollain tavalla haltuun, pyramidin yläpäässä 
oppiminen helpottuu (Nurminen 2014).



Kielitaidon mittaaminen

https://old.svenskanu.fi/opo/kuvat/juliste.pdf



Mikä Eurooppalainen viitekehys on?

u Euroopan neuvoston kehittämä Kielten oppimisen, opetuksen ja arvioinnin 
yhteinen eurooppalainen viitekehys, joka määrittelee ja kuvaa kielitaidon 
kuutta taitotasoa peruskäyttäjä-tasolta taitavan käyttäjän tasolle asteikolla 
A1-C2

u Laaja ja kattava dokumentti, jossa määritellään erilaisia tietoja ja taitoja, 
joita tarvitsemme kun käytämme kieltä tai opimme sitä.

u Toimii kansainvälisen kielenoppimisen arvioinnin pohjana.



Ari Huhta. Eurooppalainen viitekehys kielitaidon kriteeriperustaisen arvioinnin tukena.



Varmista, että kuuntelija on ymmärtänyt sinua

u Muista, että maahanmuuttaja-asiakkaasi tai –opiskelija ei välttämättä 
ymmärtänyt sinua vaikka hän nyökkää.

Miten varmistat, että maahanmuuttaja-asiakkaasi on ymmärtänyt sinua?

Miten ilmaiset, että sinä et ymmärtänyt häntä? 

Miten ilmaiset, että maahanmuuttaja-asiakkaasi on ymmärtänyt sinua väärin?



Kun toinen ei ymmärrä sinua

u Toista ensin sanomasi samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla.

u Jos toistaminen ei auta, vaihda sanoja ja sanamuotoja. Pilko informaatio 
pienempiin osiin.

• Sano ensin AVAINSANA (aloita tärkeämmästä: onko se paikka, ajankohta, nimi, 
tapahtuma jne.) Odota kun kuulija kuittaa, ymmärsikö sen vai ei.

• Lisää informaatio pienillä annoksilla. Odota vastaanottajalta kuittausta aina yhteen 
osaan.



Kun sinä et ymmärrä

u Pyydä toistamaan. 

u Toista itse.. ”Anteeksi, ymmärsinkö oikein, että…

u Tarjoaa käännösvastinetta, jos yhteinen kieli löytyy.



Muista!

Vaikka keskustelukumppanisi on maahanmuuttaja, 
hän ei ole välttämättä kouluttamaton! Jos hän ei 
osaa kieltä, se ei tarkoita, että hän ei olisi älykäs!



Ongelmatilanteiden purku

u Mieti, mistä ongelmatilanne/väärinymmärrys saattaa johtua?

• Johtuuko ongelma kielestä?

• Muu vuorovaikutusosaaminen (vrt. sanaton viestintä, eri kulttuureissa sama ele ja 
ilme voidaan tulkita eri tavalla)

• Kulttuurituntemus

• Puhujan ennakkoluulot, asenteet ja  asiaan/tilanteeseen suhtautuminen



Keskustelua

u Miten olet toiminut ohjaustilanteessa maahanmuuttajan kanssa?

u Miten ohjaaja voi muuten tukea maahanmuuttajaa?
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