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Johdanto 
 
Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen teemarungot ovat 

syntyneet Opetushallituksen rahoittaman Lukimo-projektin työn tuloksena vuosina 2014 - 

2015. Lukimon idea kehittyi alun perin luku- ja kirjoitustaidon lähtötason arviointia 

kehittäneessä Lähtöruutu -projektissa (2013 - 2014). Tällöin ilmeni myös tarve 

lukuopetuksen sisällölliseen kehittämiseen soveltamalla Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja 

kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteissa (2012) mainittua eheyttämisen 

periaatetta luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen eri moduuleilla. 

Projektiin osallistuivat pääkaupunkiseudulla luku- ja kirjoitustaidon koulutusta toteuttavat 

oppilaitokset, ja niissä työskenteleviä kokeneita luku- ja kirjoitustaidon opettajia: 

- Katja Kontos ja Kaarina Sergejeff Amiedusta (koordinaattorikoulu), 

- Anniina Hankkio, Sanna Markkanen, Anna Nylund (1.7.2015 asti) ja Kristiina Spolander 

Axxellista sekä 

- Mari Ek ja Ilona Raasakka Helsingin aikuisopistosta. 

Projektin materiaalit ovat syntyneet yhteistoiminnallisesti osallistujien välisessä 

yhteistyössä.  

Ajatuksenamme on ollut, että jokaisella kieltä osaamattomalla aikuisella, myös luku- ja 

kirjoitustaidon opiskelijalla, on tarve ilmaista itseään ja tarpeitaan opittavalla kielellä. 

Kielellisen viestinnän oppiminen on helpompaa, kun oppiminen liitetään konkreettisiin 

teemoihin, jotka aikuinen tunnistaa omasta arjestaan.  Suullisen kielitaidon oppimisen 

rinnalla teemoihin kytketään lukemisen ja kirjoittamisen perusteiden opiskelua: kirjaimet ja 

äänteet opetetaan kytkettyinä eri aihepiirien sanastoon, ja kirjallista materiaalia opitaan 

koulutuksen aikana sana-, lause- ja tekstitasolla teemojen yhteydessä kurssin vaiheen mukaan 

ottaen huomioon opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet.  

Oppaan kolme osiota 

Tämä opas jakautuu kolmeen osioon, joista kutakin voidaan käyttää eri tavoin.  Oppaan 

osiossa yksi käsitellään koulutuksen läpäiseviä sisältöjä ja teemoja (käsitekarttakuviot) sekä 

sitä, kuinka koulutuksen eri vaiheissa näitä teemoja voidaan käsitellä eri tasoilla 

eheyttämisen eli monialaisen opetuksen ideaa soveltaen.  
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Lukimon oppaan osiossa kaksi on kuvattu kahden lähinnä pääkaupunkiseudulla toimivan 

kurssityypin sisältöjä ja etenemistä. Lukusemikurssi ja Lukuhidas -kurssi ovat uusia 

kurssityyppejä, ja kuvasimme niiden sisältöjä tämänhetkisen käsityksemme ja 

kokemuksemme perusteella. Toivomme, että jatkossa näiden kurssien profiilit vakiintuvat 

perinteisten luku- ja kirjotustaidon kurssien rinnalle. Kehittämistyötä kuitenkin tarvitaan 

vielä erityisesti lukuhidas -kurssin toteutuksessa. 

Lukimo -projektin aikana eri oppilaitosten opettajat ovat keskustelleet lukuopetuksen 

sisällöistä ja hyvistä käytännöistä jakaen ja vaihtaen kokemuksia vilkkaasti.  Siksi olemme 

myös halunneet koota tähän oppaaseen luku- ja kirjoitustaidon opetuksen yleisiä periaatteita, 

joita pidämme tärkeinä. Ne on koottu osioon kolme nimellä: aikuisten maahanmuuttajien 

lukuopetus pähkinänkuoressa.  Toivomme, että tämän kolmannen osion avulla erityisesti 

uudet opettajat voisivat saada yleiskäsityksen luku- ja kirjoitustaidon opetuksesta 

aloittaessaan uutta ja haasteellista työtään. Myös jo kauemmin luku- ja kirjoitustaidon 

kursseja opettaneille voi tehdä hyvää kerrata ja syventää osaamistaan palaamalla alan 

perusteisiin. 
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Lukimon yleiskuvaus ja hyödyntäminen 

Lukumoduulien opetussisältöjä ja etenemistapaa ei ole ennen soviteltu yhteen, joten eri 

oppilaitosten toteuttamat koulutukset ovat olleet erilaisia.  Lukimo -projektin tavoitteena on 

ollut yhtenäistää luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetuksen teemojen ja sisältöjen 

käsittelyä eri oppilaitoksissa. Tässä projektissa päädyimme kuitenkin sellaiseen ratkaisuun, 

että emme jaa teemojen käsittelyä moduulien mukaan vaan teemoja on järkevää käsitellä eri 

moduuleissa/opiskeluvaiheissa uudestaan kerraten, syventäen ja laajentaen oppimista eri 

tavoin.  

Luku- ja kirjoitustaidon koulutusten toteutusta ohjaa Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja 

kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Sen mukaisesti luku- ja 

kirjoitustaidon koulutuksen kesto on 200 päivää. Pääkaupunkiseudulla 

työvoimakoulutuksena järjestettävä luku- ja kirjoitustaidon koulutus on jaettu kolmeen 

moduuliin: 

Moduuli 1 (75 päivää, 525 opetustuntia) 

Moduuli 2 (75 päivää, 525 opetustuntia) 

Moduuli 3 (50 päivää, 350 opetustuntia) 

 

Vaikka tässä projektissa lukumoduulien sisällöt ja etenemistavat on kuvattu 

pääkaupunkiseudun moduulijakoa ajatellen, niin toivomme, että niitä voisi hyödyntää 

valtakunnallisesti. Pääkaupunkiseudulla luku- ja kirjoitustaidon koulutus on jaettu kolmeen 

moduuliin lähinnä käytännön syistä: heterogeenisissä ryhmissä on monia erilaisia tarpeita ja 

oppimisen tahti voi vaihdella paljonkin. Moduulit ovat koulutuksen nivelvaiheita, joiden 

kohdalla luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen tavoitteet saavuttaneet opiskelijat voidaan 

ohjata eteenpäin toisiin koulutuksiin, ja toisaalta ne opiskelijat, joiden tarvitsee kerrata ko. 

moduuli, voidaan ohjata kertaamaan. Moduulien rinnalla voimme puhua myös luku- ja 

kirjoitustaidon koulutuksen eri vaiheista: alkuvaihe (moduuli 1), keskivaihe (moduuli 2) ja 

loppuvaihe (moduuli 3). Kun moduulijakoa tulkitaan näin, teemarunkojen soveltaminen 

pääkaupunkiseudun ulkopuolella tulee helpommaksi. Tärkeätä on kuitenkin aina turvata 

täysimittainen luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen kesto sitä tarvitseville opiskelijoille.  

Koulutuksen (200 päivää) tulisi muodostaa yhtenäinen ja eheä kokonaisuus. 

Toivomme, että opiskelijoiden ohjaaminen oppilaitoksen sisällä ja oppilaitosten välillä 

helpottuu, kun opetus perustuu jatkossa enemmän yhteisille näkemyksille ja kriteereille. 

Opiskelijoiden taustan heterogeenisyyden ja vaihtelevan oppimistahdin vuoksi 
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lukukoulutuksen yksittäiset kurssit profiloituvat usein kuitenkin omanlaisikseen. Tämä 

vaikuttaa siihen, ettei opiskelijoiden ohjaaminen uusille kursseille ole yhteisistä 

kriteereistäkään huolimatta helppoa. Opiskelijalle täytyy myös antaa aikaa tottua uuteen 

ryhmään ja sopeutua kurssin käytänteisiin, kun tehdään siirtoja ryhmien välillä ja sijoituksia 

uusiin ryhmiin.  

Teemojen ja sisältöjen valinnoissa on käytetty pohjana opetussuunnitelman perusteita. 

Lukukoulutuksen teemat on kuvattu käsitekarttoina, jotka on helppo hahmottaa silmäillen, ja 

niihin on yhdistetty koko koulutuksen läpäisevät sisällöt. Näihin kuuluvat olennaisesti kaikki 

kielen eri osa-alueet, lukeminen sekä kirjoittaminen mukaan lukien. Tässä työssä emme 

kuitenkaan ole ottaneet kantaa siihen, mitä kirjaimia ja äänteitä kulloisenkin teeman 

yhteydessä pitäisi käsitellä, mutta esitämme joitakin esimerkkejä.  

Toivomme, että tätä Lukimon opasta apuna käyttäen opettajat voisivat rakentaa ja muokata 

konkreettisia ryhmälleen sopivia materiaaleja yksin tai yhteistoiminnallisesti muiden 

opettajien kanssa esimerkiksi oppilaitoksen sisällä tai oppilaitosten yhteisissä verkostoissa. 

Uskomme, että yhteisesti tuotetulle muunneltavalle materiaalille olisi tarvetta kaikkialla, 

missä aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetusta toteutetaan. Opettaja voi 

myös pitää Lukimon teemakarttoja opetuksen suunnittelun runkona: käsitekartoista 

poimitaan ryhmän opiskeluvaiheeseen soveltuvia asioita. Teemakarttoja voi myös muokata ja 

esitellä opiskelijoille ja täydentää niitä yhdessä opiskelijoiden kanssa heidän tarpeittensa 

mukaan.  

Kuten edellä mainittiin, Lukimon oppaan osioita kolme voidaan käyttää myös uusien 

opettajien perehdytysmateriaalina. 
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Käsitekartoista ja kaavioista voi hahmottaa teemojen käsittelyä eri tasoilla ja eri tavoin. 

Seuraavassa ruoka-teeman käsittelystä kaavio, joka kuvaa kuinka monenlaisia erilaisia 

työtapoja yhden aihepiirin käsittelyssä voidaan käyttää.  
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OSIO 1  

LÄPÄISEVÄT SISÄLLÖT JA TEEMARUNGOT 

1. Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen läpäisevät sisällöt 

Edellä olevaan taulukkoon on kerätty lukukoulutuksen läpäisevät sisällöt, joilla tarkoitetaan 

lukukurssilla opiskeltavia taitoja, joita harjoitellaan koko koulutuksen ajan kaikilla 

moduuleilla. Nämä opiskeltavat sisällöt on tarkoitus opiskella eri teemojen ja aihepiirien 

kautta. Tavoitteena ei kuitenkaan ole, että jokainen opiskelija tai ryhmä opiskelee kaikki 

sisällöt listamaisesti kokonaisuudessaan.  Opiskeltavat sisällöt painottuvat ryhmän ja 

opiskelijan tarpeiden ja henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa määräytyvien tavoitteiden 

mukaan.  

Kuunteleminen ja 

kuullun 

ymmärtäminen 

o suomen kielen äännemaailmalle herkistyminen 

o suomen kielen äänteiden välisten erojen tunnistaminen 

o arkielämän keskeisten kysymysten ja sanaston ymmärtäminen 

o kehotusten ymmärtäminen 

Ääntäminen ja 

prosodia  

o suomen kielen äänteiden välisten erojen tunnistaminen 

o ääntäminen, sanapaino ja intonaatio 

Puhuminen o perustietojen kertominen itsestä ja elämästä 

o arkielämän kielenkäyttötilanteiden perussanasto ja fraasit: 

tervehtiminen, kiittäminen, anteeksipyyntö 

o rohkaistuminen käyttämään kieltä arkipäivän tilanteissa, 

omien tarpeiden viestiminen: pankki, kauppa, päiväkoti 

o kysyminen ja vastaaminen 

o paikan ja suunnan ilmaiseminen 

o tunteiden ilmaiseminen  

Lukeminen  o lukusuunta 

o 8 vokaalia, 13 konsonanttia, vierasperäiset kirjaimet 

o suomen kielen hienovaraiset vokaalierot, vokaalien ja 

konsonanttien kestot 

o alusta alkaen sekä teknisen että ymmärtävän lukutaidon 

harjoittelua 

o tavutusstrategian oppiminen 
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o kuvalukutaidon kehittäminen 

o erilaisten autenttisten tekstityyppien lukeminen 

o käsitteet teksti, lause, sana, tavu, äänne, kirjain 

o eri fonttityyppien lukeminen 

o sekä fonologisen että ortografisen lukustrategian hallinta 

Kirjoittaminen o kynäote 

o käden hienomotoristen taitojen kehittäminen 

o muistiinpanovälineiden käyttö 

o suur- ja pienaakkosten kirjoittaminen 

o äänne–kirjainvastaavuus 

o sanojen kokoaminen äänteistä ja tavuista  

o tietokoneen näppäimistö 

o tekstin sijoittaminen riveille ja rivisiirtymät 

o jäljentäminen ja sanelusta kirjoittaminen 

o päättövälimerkit 

o henkilötietolomake 

o kuvasta kirjoittaminen: sanat ja lauseet 

o lyhyiden viestien kirjoittaminen 

o allekirjoitus 

Kielellisen 

tietoisuuden 

kehittäminen 

o kirjain, tavu, sana, lause 

o isot kirjaimet ja helpot välimerkkisäännöt 

o sanojen luokittelu 

o sanojen erilaisten tehtävien tunnistaminen (verbi = 

tekeminen) 

o omistamisrakenne (minulla on) 

o vertaaminen omaan äidinkieleen 

Numeeriset taidot o lukusanat ja numerot, kymmenjärjestelmä 

o henkilötietoihin liittyviä numeroita 

o numeroita rahaan, ruokaan, asumiseen, vaatetukseen ja 

matkustamiseen liittyen 

o arkielämän peruslaskutoimitukset tutuissa konkreettisissa 

yhteyksissä 

o järjestysluvut 

o vertailu: enemmän/vähemmän, isompi/pienempi 
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2. Eheyttävä eli monialainen opetus 

Eheyttävässä opetuksessa opetussisältöjä jäsennetään monialaisiksi 

oppimiskokonaisuuksiksi, joita tässä kutsutaan teemoiksi tai aihepiireiksi. Teemalähtöisyys 

auttaa opiskelijaa jäsentämään opiskeltavia ja opittuja kokonaisuuksia. Se kehittää 

luokittelutaitoa ja opiskelutaitoja ja auttaa kytkemään asioita konkreettiseen elämään.  

Lukuopetuksen läpäisevien sisältöjen oppiminen kytketään selkeästi tunnistettaviin 

aihepiireihin. Näin saadaan myös ymmärrettävä kielellinen kehys opetukselle. Eri teemoja 

voidaan tarkastella sekä kielen oppimisen, lukemisen ja kirjoittamisen, että arjentaitojen ja 

numeeristen taitojen näkökulmasta. Opiskelijoiden on helppo tunnistaa opiskeltava aihepiiri 

o puhekieliset lukusanat 

o kellotauluaika ja digitaalinen kello 

o kalenteri ja vuodenkierto 

o aikataulut 

o kestot: ikä, maassaoloaika, matkan kesto 

Tieto- ja 

viestintätekniset 

taidot 

 

o erilaiset automaatit 

o älypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja muut sähköiset laitteet 

o sosiaalinen media 

o tiedonkäsittelyohjelmat, yksinkertaiset tiedonkäsittelytaidot 

o tiedonhaku Internetistä 

o tekstiviestit 

o sähköposti 

o oppimisympäristöt 

Opiskelutaidot 

 

o koulupäivän rutiinien hallinta 

o itsenäiseen opiskeluun tottuminen  

o lukeminen ja kirjoittaminen opiskelun välineinä 

o arviointi, itsearviointi ja vertaisarviointi 

o oppiminen koulun ulkopuolella 

o omien taitojen realistinen arviointi, usko oppimiseen 

o motivaatio 

o  tavoitteiden asettaminen ja tulevaisuuden suunnittelu 

o oppiminen aikuisena 
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menneisyydestään tai/ja elämästään uudessa kotimaassa. Teemojen kautta opitaan kieltä: 

sanastoa ja luontevaa viestintää.  

Aihepiirit helpottavat myös opittavan sanaston mieleen painamista ja muistista hakua. 

Lukemisen ja kirjoittamisen opetus pystytään näin myös paremmin liittämään 

merkitykselliseen yhteyteen, ja kirjallisten taitojen oppimiselle syntyy funktionaalinen 

tarkoitus. Opiskelijat motivoituvat lukemaan, kun ymmärtävät, että lukemalla ja kirjoittamalla 

voi oppia kieltä ja monia erilaisia asioita.  Sanoja ja lauseita ei tarvitse muistaa pelkän 

kuulomuistin varassa, vaan ne voidaan palauttaa mieleen myös lukemalla.  

 

3. Teemojen käsittelyn tasot koulutuksen kuluessa 

Teemoja käsitellään eri tasoilla: edetään tutusta tuntemattomaan ja konkreettisesta kohti 

abstraktimpaa tasoa. Lukutaitokoulutuksen teemojen käsittelyssä lähdetään liikkeelle 

konkreettiselta tasolta. On kuitenkin tärkeää, ettei jäädä pelkälle minä -kehälle vaan aiheita 

syvennetään ja siirrytään abstraktimmalle tasolle koulutuksen edetessä.  

Seuraavassa kuvataan, miten teemojen käsittelyä laajennetaan minä-tasosta käsin: 

 

Kaavion keskiössä on (MINÄ), ja sen piirissä teemoja käsitellään konkreettisesti ja 

minäkeskeisesti. Ulkokehille siirryttäessä aiheen käsittely muuttuu vaiheittain 

abstraktimmaksi. Keskikehällä (ELÄMÄ ARJESSA) teemaa opiskellaan myös yleisemmällä 

ELÄMÄ 
SUOMALAISESSA 

YHTEISKUNNASSA

ELÄMÄ 
ARJESSA

MINÄ ← RYHMÄSTÄ NOUSEVIA AIHEITA → 
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tasolla. Ulkokehällä (ELÄMÄ SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA) irtaudutaan minä -tason 

ulkopuolelle pohtimaan ilmiöitä yleensä, ei ainoastaan omaa näkökulmaa.  

Aiheita käsitellään ryhmän kiinnostuksen ja suullisen kielitaidon mukaan. Alkuvaiheessa 

päästään harvoin ulkokehälle. Alussa painottuvat oma elämä ja arki, loppua kohti teemoja 

käsitellään yleisemmin ja monipuolisemmin ryhmästä ja yksilöistä riippuen. Teemat koskevat 

jokaista vaihetta/moduulia. Ryhmästä nousevia aiheita voivat olla esimerkiksi vapaa-ajan 

teemat tai voidaan syventää arkielämän teemoja. 

Esimerkkinä kehien soveltamisesta käytämme ruokateeman käsittelyä. Kaikkein 

konkreettisimmalla tasolla nimetään ruokasanoja, opetellaan yksinkertaisia Minä syön-

lauseita ja harjoitellaan lyhyitä kauppafraaseja. Minä-tasoa yleisemmällä tasolla puhutaan 

päivän eri aterioista, luetaan ja kirjoitetaan reseptejä ja lounaslistoja sekä voidaan harjoitella 

kahviladialogeja. Vielä abstraktimmalla tasolla voidaan pohtia terveellistä ruokavaliota, tutkia 

lautasmallikuviota ja vertailla erilaisia ruokakulttuureita. 

Seuraavassa teemojen käsittelyä kuvataan yksinkohtaisemmin aihepiirejä nimeten.  Kuvion 

ulkokehillä on esimerkkejä vaihtoehtoisista teemoista, joita voidaan ottaa käsittelyyn ryhmän 

kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan: 
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YDINTEEMAT
MINÄ: tausta, 

elämänhistoria, itsetunto-
ja tuntemus, perhe

AUTOILU

KÄSITYÖT

PERUSKOULU

MATKAT 
JA LEIRIT

TERVEELLI-
NEN RAVINTO

SOME

KULTTUURI-
TAPAHTU-

MAT

VAPAA-AIKA
LIIKUNTA

URHEILU

PÄIVÄHOITO

Ajankohtaiset  asiat

Suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri

ARKI
RUTIINIT

SÄÄ
AIKA

VUO-
DEN-

KIERTO
LÄHI-

YMPÄ-
RISTÖ

TERVEYS
RAVINTO

KULKEMINEN
LIIKENNE

ASUMINEN
PUKEUTUMINEN

OPISKELU
TYÖ

ASIOINTI
DIGIMAAILMA

 

4. Teemojen käsittelyn tarkempi kuvaus 

Tässä projektissa päädyimme sellaiseen ratkaisuun, että emme jaa teemoja 

moduulirungoittain. Näin teemoja voidaan käsitellä eri opiskeluvaiheissa uudestaan kerraten, 

syventäen ja laajentaen. Lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelu on koulutuksen keskeisin 

sisältö. Minkä tahansa teeman kautta voidaan opiskella mitä tahansa äänteitä ja kirjaimia sekä 

lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikkaa. Selkeää moduulijakoa ei myöskään haluta tehdä 

seuraavista syistä: 

- lukuryhmät ovat heterogeenisiä 

- opiskelijoilla on erilaiset luku-, kirjoitus- ja opiskelutaidot 

- opiskelijoilla on erilaiset taustat  

- opiskelijoiden tavoitteet ja intressit vaihtelevat 

- moduulijako vaihtelee eri puolilla Suomea, vain pääkaupunkiseudulla on käytössä 

kolmiportainen moduulijako. 
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Miten teemoja sitten käsitellään? 

- erilaisia teemoja ja sisältöjä voidaan käsitellä ryhmän tason ja tarpeitten mukaan 

- teemojen käsittelyssä huomioidaan opiskelijoiden omat intressit ja kiinnostuksen 

kohteet 

- teemojen valintaan vaikuttavat opiskelijoita kiinnostavat ajankohtaiset asiat sekä 

heidän omat tarpeensa. 

Miten teemojen käsittelyssä lähdetään liikkeelle? 

- Koulutuksen alkuvaiheessa (moduuli 1) teemaa lähestytään opiskelijan oman 

elämän kautta. Aihetta opiskellaan konkreettisella tasolla, minäkeskeisesti. Nimetään 

asioita, harjoitellaan puhuen fraaseja ja lauseita sekä luetaan ja kirjoitetaan sanoja ja 

lauseita.  Äänteet ja niitä vastaavat kirjaimet opiskellaan huolellisesti ja tarkasti. 

Tekstit ovat mukana jo alkuvaiheessa. Teksteissä voidaan keskittyä pieniin yksiköihin, 

kuten tavuihin ja sanoihin mutta myös kokonaisuuteen. Lukutekniikkaa harjoitellaan 

alusta alkaen eri tasoilla (tavu-, sana-, lause- ja tekstitaso).  

- Koulutuksen keskivaiheessa (moduuli 2) alkuvaiheen teemoja kerrataan ja 

syvennetään ja niitä lähestytään yleisemmästä näkökulmasta, eli arjen ja 

jokapäiväisten kokemusten kautta. Äänteet ja niitä vastaavat kirjaimet kerrataan. 

Lukemisen perustekniikan harjoittelu eri tasoilla jatkuu. Isompia kokonaisuuksia 

(lause- ja tekstitaso) hallitaan jo paremmin. Suullisen kielitaidon lisääntyessä 

harjoitellaan teemaan liittyviä viestintätilanteita.  

- Koulutuksen loppuvaiheessa (moduuli 3) kerrataan ja syvennetään alku- ja 

keskivaiheessa käsiteltyä sanastoa ja aiheita.  Äänteet ja niitä vastaavat kirjaimet 

kerrataan tarpeen mukaan. Tällä tasolla liikutaan kohti vaikeampia käsitteitä ja 

pyritään kehittämään kuvitteellista ajattelua. Lukemisessa edetään lyhyisiin teksteihin 

ja pyritään parantamaan lukunopeutta ja sujuvuutta. Tutustutaan erilaisiin 

tekstityyppeihin tarkemmin. 

Mitä teemojen käsittelyssä pitää muistaa? 

- Ryhmissä opiskelijoiden lukutaito voi vaihdella hyvin paljon. Osa opiskelijoista voi olla 

vasta-alkajia ja osa taas semilukutaitoisia. Teeman käsittelyn pitäisi kuitenkin tarjota 

haasteita jokaiselle opiskelijalle. Opetusta on siis välttämätöntä eriyttää opiskelijoiden 

lukemisen tason mukaan.  
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Suullisen kielitaidon rinnalla lukemisen ja kirjoittamisen oppimista korostetaan 

päämääränä, jota tavoitellaan koko koulutuksen ajan.  Siksi olisi toivottavaa, että opiskelija 

saavuttaisi moduulien aikana lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen tavoitteet. Olisi myös 

hyvä, että opiskelijalla olisi mahdollisuus kerrata moduuli, mikäli lukemisen tavoitteet 

eivät ole toteutuneet. Joissakin tapauksissa- erityisesti senioriopiskelijoiden kohdalla – 

voidaan lukukoulutuksen tavoitteita painottaa enemmän suullisen kielitaidon oppimisen 

suuntaan, kun huomataan, että opiskelija oppii kirjallisia taitoja hyvin hitaasti. Tällöin on 

järkevää suunnata rajalliset voimavarat suullisen kielitaidon oppimiseen, kotoutumiseen 

ja arjen hallintaan uudessa ympäristössä. 
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5. Lukukoulutuksen teemat 

 

Tässä taulukossa luetteloidaan lukukoulutuksen teemat.   

 

Ydinteemat 

 

 Minä ja taustani 

 Perhe ja suku 

Arkikehän teemat 

 

 Sää, vuodenkierto ja aika 

 Kotimaa ja Suomi 

 Ruoka 

 Terveys 

 Lähiympäristö, liikenne ja kulkeminen 

 Ammatit ja työelämä 

 Asuminen 

 Koulu ja opiskelu 

 Päivärytmi (rutiinit) 

 Pukeutuminen 

Ulkokehän teemat 

esimerkiksi: 

 

 Vapaa-aika 

 Matkat ja matkustaminen 

 Liikunta 

 Urheilu 

 Päivähoito 

 Terveellinen ravinto 

 Sosiaalinen media 

 Autoilu 

 Käsityöt 

 Peruskoulu 

 

Yllä olevasta taulukosta on poimittu teemoja, joita on kuvattu käsitekarttojen muodossa (s.16 

alkaen).  Tekemissämme käsitekartoissa esitellään eri teemoja ja niiden monialaisia 

käsittelytapoja. Teemoissa on mukana koulutuksen läpäiseviin sisältöihin kuuluvia oppimisen 

keskiössä olevia taitoja: 

 viestintätilanteet 

 lukemisen ja kirjoittamisen perustaidot 

 sanasto ja aihepiirit 

 tekstityypit 

 digi- ja mediataidot 

 numeeriset taidot 
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Lukukurssin aikana opiskellaan ja harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita, ei vain lukemista ja 

kirjoittamista.  Teemoja lähdetään aina ensin oppimaan suullisen kielitaidon kautta. Jokaisen 

teeman yhteyteen voidaan kytkeä suomen kielen äänne- ja kirjainvastaavuuden opiskelu. 

Yksittäisten äänteiden ja niitä vastaavien kirjainten opiskelua voidaan opettaa /kerrata / 

syventää eri teemojen kautta. Käsitekarttojen lukemisen ja kirjoittamisen puhekuplat ovat 

siksi eri värillä kuvattuja.  

Käsitekartoissa esitellään seuraavat teemat: 

1. Minä ja taustani (s. 16) 

2. Perhe ja suku (s. 17) 

3. Ruoka (s. 18) 

4. Päivärytmi (s. 19) 

5. Sää ja vuodenkierto (s. 20) 

6. Terveys (s. 21) 

7. Pukeutuminen (s. 22) 

8. Asuminen (s. 23) 

9. Lähiympäristö (s. 24) 

10. Matkustaminen (s. 25) 

11. Koulu ja opiskelu (s. 26) 

12. Ammatit ja työelämä (s. 27) 

13. Vapaa-aika (s. 28) 

14. Kotimaa ja Suomi (s. 29) 



16 
 

 

 

 

 



17 
 



18 
 



19 
 



20 
 



21 
 



22 
 



23 
 



24 
 

 

 

 



25 
 

 



26 
 

  



27 
 

 



28 
 

 



29 
 

 

 



30 
 

OSIO 2  

UUSIEN KURSSITYYPPIEN KUVAUS 

1. Luku- ja kirjoitustaidon koulutus semilukutaitoisille (LK semi) 

Luku- ja kirjoitustaidon opetuksen kohderyhmä muodostuu oppijoista, joiden taidot sekä 

lukemisen perustekniikan että opiskeluvalmiuksien osalta vaihtelevat paljon. Yhtenä 

merkittävänä joukkona tästä ryhmästä voidaan pitää oppijoita, joilla ei ole lainkaan suullista 

suomen kielen taitoa, mutta jotka hallitsevat jo lukemisen tekniikan keskeisiä perusteita 

latinalaisella kirjaimistolla. Koodaustaito on kuitenkin vielä vakiintumaton, ja siksi he 

tarvitsevat luku- ja kirjoitustaidon opetusta saavuttaakseen lukemisen perustekniikan, joka 

olisi riittävä kielen opiskelun välineeksi myöhemmissä opinnoissa. Tällaisille oppijoille on 

viimeisen vuoden aikana kehitetty uusi kurssityyppi: luku- ja kirjoitustaidon koulutus 

semilukutaitoisille maahanmuuttajille (LK semi). Kyseessä on lyhyt, toistaiseksi 50 päivän 

pituinen luku- ja kirjoitustaidon koulutus, jonka tavoitteena on tukea lukemisen tekniikan 

kehitystä tekstilukutasolle ja vahvistaa oppijan opiskelutaitoja ennen siirtymistä muille 

suomen kielen kursseille.  

LK Semille ohjataan opiskelija 

 jonka luku-ja kirjoitustaito ei vielä riitä kielikurssille ja 

 jonka mekaanisessa lukemisessa on vain vähän puutteita ja 

 jolla ei ole suullista kielitaitoa 

LK Semi -kurssi eroaa muiden luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen moduuleista. LK Semin 

pituus on 50 päivää. Moduulin opetuksen painopiste on lukemisen tekniikan harjoittelussa. 

Lukemista harjoitellaan paljon erityisesti tekstitasolla, vaikka opiskelijat eivät vielä 

ymmärtäisikään lukemaansa. Lukemisen tekniikkaa olisi hyvä harjoitella koko ajan, jotta 

opiskelija saavuttaisi maahanmuuttajan peruslukutaidon lukusemikurssin aikana, ja hänet 

voitaisiin ohjata hitaan polun tai peruspolun kotoutumiskoulutukseen. 

 

LK Semin yleisiä sisältöjä: 

- lukemisen perustekniikan harjoittelu eri tasoilla  

- kotoutumisen tukeminen  

- oppimisen ohjaus ja voimavarojen kartoitus  

- kielellisen tietoisuuden kehittäminen  kielen oppimista ajatellen 
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- opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden kiinnostuksen kohteet, siksi jokainen kurssi 

voi painottua eri tavoin opiskelijoiden luontaisen kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan  

- yhteisöllisen ilmapiirin luominen  

- aihepiirejä/teemoja ei voi paisuttaa liikaa, sillä on toimittava aikaresurssin mukaan (50 

päivää). 

- kurssilla opiskellaan moduulin yksi teemoja sen verran kuin ehditään. 

 

2. LK Semin sisältöjä ja esimerkkiteeman avaaminen  

 

Teemat/sanasto  henkilötiedot 
 aika 
 minä ja arki Suomessa 
 koulusanasto 
 koti 
 ruoka 
 ammatit ja työpaikat 

Viestintätaidot  itseä koskevien tavallisten kysymysten ymmärtäminen ja 
vastaaminen, henkilötietojen antaminen 

 kieltävä/myöntävä vastaus 
 pyytäminen 
 tien/paikan kysyminen 
 hinnan kysyminen 

Lukeminen  äänne/kirjain vastaavuus ja lukemisen perustekniikan 
opiskelu, tavuttaminen 

 suomen fonologinen systeemi: vokaalit, diftongit, pituus, 
prosodia 

 lukemista eri tasoilla, erityisesti oppikirjatekstit ja pitkät 
sanat 

 lukunopeuden kehittäminen 
 lukukestävyyden kehittäminen 

Kirjoittaminen  kirjaimet ja kirjoitussuunnat 
 henkilötietolomake ja allekirjoitus 
 tekstinkäsittelyohjelmalla (Word) kirjoittaminen 

Digi/Media/Atk  tietokone ja sen osat (näppäimistö ja kirjaimet) 
 Word-ohjelma (kopiointi ja kirjoittaminen) 
 Kotisuomessa.fi 
 Papunet 
 puhelin: tekstiviesti opettajalle 
 sähköposti 
 kännykkäkamera 

Numeeriset taidot  numerot eri konteksteissa 
 kello 
 kalenteri 
 päivämäärä 
 hinnat 
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Seuraavassa käsitekartassa avataan Minä ja arki Suomessa –teeman käsittelyä LK Semi- kurssilla.  



33 
 

3. Hidas kotoutumiskoulutus LUKU-koulutuksen suorittaneille 

Hidas kotoutumiskoulutus LUKU-koulutuksen suorittaneille on koulutustyyppi, joka kestää 

270 päivää ja on jaettu neljään moduuliin. Koulutuksen viimeiseen moduuliin sisältyy 

työssäoppimisjakso. Koulutus eroaa normaalista Hitaasta kotoutumiskoulutuksesta 

sisällöiltään ja tavoiteiltaan.  

Lukukurssien jälkeiseen hitaaseen kotoutumiskoulutukseen ohjataan ne opiskelijat, jotka 

eivät ole saavuttaneet luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen aikana mahdollisesta 

kertaamisesta huolimatta koulutuksen päätavoitetta eli maahanmuuttajan peruslukutaitoa. 

Nämä opiskelijat eivät heikon lukutaitonsa vuoksi todennäköisesti pystyisi opiskelun tahdissa 

mukana tavallisella hitaalla kurssilla. Lukuhitaan opiskelijalla saattaa kuitenkin olla paljonkin 

suullista viestintätaitoa. Kurssin alussa opiskelijalla olisi hyvä olla vähintään A1.2-A1.3 -

tasoinen suullinen kielitaito sekä jatkosuunnitelmassa työelämä pääasiallisena tulevaisuuden 

tavoitteena. 

Lukukurssien jälkeisen hitaan kotoutumiskoulutuksen aikana harjoitellaan lukemisen ja 

kirjoittamisen perustaitoja monipuolisesti eri opiskeltavien, lähinnä työelämään ja arkeen 

liittyvien, sisältöalueiden yhteydessä. Koulutuksen ytimenä ovat teemat Minä ja taustani 

sekä Työelämä. Nämä teemat liitetään tiiviisti kaikkiin muihin käsiteltäviin aiheisiin. 

Opiskelijoita voimaannutetaan aikuisen rooleihin suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutuksen 

päämääränä on aktivoida osallistujia ottamaan vastuuta omasta elämästään ja taloudestaan ja 

auttaa heitä työllistymisessä. 

Alla olevassa kaaviossa on esitetty Lukukurssien jälkeisen hitaan kotoutumiskoulutuksen 

teemat. Kaikkien teemojen käsittelyssä on mukana Minä ja taustani sekä Työelämä  

–näkökulma. 
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OSIO 3 

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKUOPETUS PÄHKINÄNKUORESSA 

1. Monenlaisia oppijoita 

Luku- ja kirjoitustaidon kursseille osallistuu aikuisia maahanmuuttajia, joilla on hyvin 

erilaiset taustat. Joukossa on sellaisia ihmisiä, joilla ei ole ollut mahdollisuutta käydä koulua 

omassa kotimaassaan. Nämä aikuiset eivät osaa lukea eikä kirjoittaa millään kielellä, eli he 

ovat primaarilukutaidottomia. Luku- ja kirjoitustaidon ryhmässä on myös sellaisia 

maahanmuuttajia, jotka osaavat lukea jollain toisella kirjoitusjärjestelmällä, eli he ovat 

sekundaarilukutaitoisia. Sekundaarilukutaitoisten opiskelijoiden koulutausta voi vaihdella 

paljonkin, ja he voivat olla myös korkeasti koulutettuja. Lisäksi kurssilla saattaa olla 

semilukutaitoisia opiskelijoita, jotka osaavat lukea jonkin verran latinalaisella kirjaimistolla, 

mutta heidän lukemisessaan on puutteita: lukutaito ei vielä riitä opiskelun välineeksi 

aikuisten kotoutumiskoulutuksessa.  Useimmilla luku- ja kirjoitustaidon kurssien 

opiskelijoista on lyhyt koulutustausta, heikot oppimistulokset ja huonot oppimiskokemukset 

kotimaastaan.  
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Luku- ja kirjoitustaitoryhmä on tavallisesti myös muilta osin heterogeeninen. Opiskelijoiden 

ikä ja elämäntilanne vaihtelevat. Samassa ryhmässä on nuoria, senioreja, kotiäitejä, 

kriisialueilta tulleita ja vajaakuntoisia ihmisiä. Tämän vuoksi eri luku- ja kirjoitustaidon 

ryhmät voivat olla keskenään hyvinkin erilaisia riippuen siitä, miten moninaisuus niissä 

ilmenee. Suositeltavaa kuitenkin olisi, että esimerkiksi nuoret voisivat opiskella 

omanikäistensä kanssa. 

 

2. Leslla-oppija ja oppiminen 

Leslla-oppijalla (Low Educated Second Language And Literacy Acquisition -Learner) 

tarkoitetaan aikuista maahanmuuttajaa, jolla on vain vähän tai ei lainkaan koulutusta omasta 

kotimaastaan, ja jolla on heikko luku- ja kirjoitustaito omalla äidinkielellään sekä heikot 

matemaattiset taidot (www.leslla.org). Sellaiset opiskelutaidot, jotka tavallisesti opitaan 

koulussa, ovat leslla-oppijalla puutteelliset.  

Suullinen ja viestinnällinen kielen oppimisen tapa sopii leslla-opiskelijoille. Suullisen 

kielitaidon osaaminen edistää aina myös lukemaan ja kirjoittamaan oppimista. Opetuksessa 

kannattaa lähteä oppijan vahvuuksista eli siitä, mikä on tuttua. Teemoista ja merkityksistä 

ammentava kokonaisvaltainen oppiminen on luonteva lähestymistapa leslla-oppijalle, sillä 

hänen kielellinen tietoisuutensa on kiinnittynyt merkityksiin, ei muotoihin eikä pieniin kielen 

yksiköihin kuten äänteisiin.  Toisaalta opetuksessa tutustutaan ja harjoitellaan uudenlaisia 

oppimisen tapoja. Kurssilla opitaan myös kielen pieniä yksiköitä kuten äänteitä, kirjaimia ja 

tavuja, havaitaan sanojen muuttumista, lauseiden rakentumista sanoista jne. 

Lukukoulutuksen aikana opiskelijan käsitys itsestään oppijana monipuolistuu, ja opiskelijan 

kielellinen tietoisuus laajenee myös käsittämään kielen pienten osasten merkitystä. 

Se, että ihminen ei ole käynyt koulua, ei vaikuta älykkyyteen. Kouluttamaton havainnoi 

kuitenkin maailmaa toisin kuin koulutettu. Hän prosessoi tietoa eri tavalla ja käyttää erilaisia 

oppimisstrategioita sekä päättelykeinoja kuin kouluja käynyt ihminen, joka ymmärtää 

automaattisesti, mitä esimerkiksi tietyllä kirjallisella tehtävätyypillä haetaan. Kouluttamaton 

ihminen voi olla täysin ymmällään yksinkertaisenkin rasti ruutuun -tehtävätyypin kohdalla: 

mitä täytyy tehdä ja miksi? Hänellä ei ole koulussa opittuja strategioita. Sen sijaan hänellä on 

omia strategioita, joilla hän yrittää selvitä tehtävästä ja tilanteesta.  
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Opiskelussa on myös hyvä lähteä liikkeelle opiskelijan omasta elämästä ja kokemuksesta. 

Tämä on mielekäs lähestymistapa aikuiselle ja se jää pohjaksi oppimiselle teemojen 

laajentuessa. Uusi opiskeltava asia tarvitsee ”tarttumispinnan”. Arkielämässäänkin opiskelija 

haluaa esimerkiksi mieluummin mennä itse katsomaan reitin ulos kuin katsoa kartasta. 

Asioimistilanteissa hän mieluummin menee käymään paikan päällä kuin soittaa. Omista 

välittömistä tarpeista kumpuava toiminnallisuus luo pohjaa kaikelle muulle oppimiselle. 

Leslla-oppijalle olisi tärkeätä antaa aikaa opiskelutehtävien tekemiseen. Opiskelussa 

tarvittavia hienomotorisia taitoja täytyy usein myös harjoitella kurssin aikana. Kirjallisten 

tehtävien prosessointi on hitaampaa, koska orientoituminen asiaan kestää, eikä tehtävien 

tekeminen ole automatisoitunutta. Tehtävätyypitkin ovat opiskelun alkuvaiheessa uusia. 

Niiden tekemistä harjoitellaan tarkoituksenmukaisesti koulutuksen aikana. Myös erilaiset 

työmuistin kapasiteettia kehittävät harjoitukset ovat tärkeitä lukemisen ja kirjoittamisen 

oppimista ajatellen. Lisäksi visuaalisten taitojen kehittäminen eri tavoin esimerkiksi kuvia 

katsomalla ja havainnoimalla kuuluu lukukurssin ohjelmaan. Opetuksessa käytettävät kuvat 

eivät ole itsestään selviä opetuksen helpottajia. Opiskelijat voivat tulkita kuvia hyvin eri 

tavoin kuin, mihin me olemme tottuneet. Siksi opetuksesta käytettävistä kuvista olisi hyvä 

keskustella, kun ne esitetään opiskelijoille ensimmäistä kertaa. Myös erilaisia kuvioiden, 

visuaalisten mallien ja taulukoiden(kellotaulu, kalenterit, vuoden kierto, aikataulut)lukemista 

ja hahmottamista täytyy harjoitella. 

 

3. Lukuopetuksen periaatteita 

Aikuisen maahanmuuttajien lukukoulutuksessa on muutamia periaatteita, jotka korostuvat ja 

jotka on hyvä ottaa huomioon opetuksessa. Aikuiselle opiskelijalle on tärkeää, että opetettava 

asia on hänelle merkityksellinen. Mitä paremmin opetus liittyy aikuisen jokapäiväiseen 

arkeen, sitä motivoivampaa opiskelu on. Opiskelijalla on elämänkokemusta, hiljaista tietoa, 

osaamista, taitoja ja muita vahvuuksia, joita kannattaa hyödyntää ja korostaa opetuksessa.  

Opetuksen tulisi tukea aikuisuutta ja auttaa rakentamaan aikuisidentiteettiä vastaamaan 

suomalaisen yhteiskunnan odotuksia. On tärkeätä, että kurssin aikana opiskelija aktivoituu ja 

ottaa vastuuta omasta opiskeluprosessistaan.  Opetuksen tarkoituksena on vahvistaa 

opiskelijan tietoisuutta itsestään oppijana ja antaa sopivasti haasteita, mutta samalla on hyvä 

minimoida epäonnistumista ja turhautumista. Opettaja kulkee opiskelijan rinnalla tukevana ja 

kannustavana toisena aikuisena, joka opastaa. Vastuu opiskelusta on kuitenkin aina 
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opiskelijalla itsellään. Aikuisuuden näkökulmasta on tärkeää, että opetus päivittyy muuttuvan 

yhteiskunnan mukana, ja ajankohtaiset asiat nivoutuvat opetukseen. Opetusmateriaalien 

tulisi olla aikuisten maailmasta ja aikuisille suunnattuja. Luku- ja kirjoitustaidon kurssien 

opiskelijat ovat kiinnostuneita kaikista samoista teemoista ja aiheista kuin aikuiset yleensä. 

Opettajan yksi tehtävä on päivittää opetusta ryhmän kiinnostuksen ja ajankohtaisten aiheiden 

mukaan. 

Turvallinen oppimisympäristö voimauttaa. Ryhmä tuo voimaa ja tukee jäsentensä 

opiskelua. Opiskelija huomaa olevansa samalla viivalla muiden kanssa. Voimautumisen 

kokemuksia saa, kun huomaa onnistuvansa. Lukukoulutuksen yhtenä tavoitteena onkin luoda 

positiivisia oppimiskokemuksia. Turvallinen, luottamuksellinen ja motivoiva 

opiskeluympäristö on lukutaitoryhmässä tärkeä. Turvaa tuo myös toistuvuus: rutiinit ja 

syventävät kertaukset. Opiskelijalle on hyvä antaa aikaa tottua opiskelun rutiineihin ja 

käytänteisiin. Mitään akateemisia taitoja ei pidetä itsestäänselvyyksinä. Kaikkia taitoja 

harjoitellaan ja kaikesta voidaan oppia. Kaikki oppivat jotain, vaikka jokainen opiskelija ei 

saavuttaisikaan koulutuksen tavoitteita kuin osin. Jos haastava elämäntilanne tai jokin muu 

syy vaikeuttaa opiskelijan etenemistä opinnoissaan, olisi hyvä keskustella luottamuksellisesti 

tilanteesta ja siitä, onko koulutuksen ajankohta sopiva. Opettaja on tällaisissa tilanteissa 

tärkeänä linkkinä ohjaamassa opiskelijaa suomalaisten palveluiden piiriin saamaan apua. 

Vertaisoppiminen tarkoittaa strategiaa, jossa opiskelijat oppivat yhdessä toistensa kanssa 

tai toisiltaan. Lukutaitoryhmässä jaetaan kokemuksia oppimisesta. Opiskelijan on helppo 

ymmärtää toisen opiskelijan oppimisen haasteita ja ponnisteluja. Opiskelijalle voi olla 

opettajaa helpompi tehtävä selittää pulmallinen asia opiskelijakaverille. Lukuryhmässä 

opiskellaan yhteisönä ja opitaan yhteisöllisesti. Yhteisöllinen ja turvallinen oppimisympäristö 

mahdollistavat avoimen ajatusten vaihdon kaikkien osallistujien kesken sekä keskinäisen 

kuuntelemisen ja kunnioituksen. Vertaisoppiminen aktivoi ja motivoi opiskelijoita ja parantaa 

keskittymistä. 

Lukuopetuksen lähtökohtana ovat opiskelijoiden monenlaiset taustat ja oppimisprofiilit, 

mitkä vaikuttavat opiskelijoiden henkilökohtaisiin oppimistavoitteisiin. Opiskelijoiden kyky 

työskennellä itsenäisesti vaihtelee. Työtapoja on harjoiteltava ja toisinaan on myös opittava 

pois haitallisista työtavoista. Kurssin aikana opiskelija saa edistymisestään jatkuvaa 

yksilöllistä palautetta. Toisaalta opiskelijan olisi hyvä oppia arvioimaan omaa oppimistaan 

suhteessa tavoitteisiinsa ja yksittäisiin oppimiskokemuksiin (kotitehtävät, lukuharjoitukset, 

keskusteluihin osallistuminen, yheistyö jne.) Oppimista olisi hyvä konkretisoida vaikka 
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vertailemalla sitä siihen tilanteeseen, mikä oli kurssin alussa tai edellisessä vaiheessa. Vaikka 

oppiminen olisi hidasta, on tärkeätä saada se näkyväksi tapahtumaksi. Se lisää opiskelijoiden 

motivaatiota pitkän koulutuksen aikana. 

Lukukursseilla opetuksen eriyttäminen on useimmiten välttämätöntä. Eriyttämisessä 

otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset edellytykset oppia. Sitä toteutetaan tavallisesti 

opiskelijan taitotason ja tavoitteiden perusteella. Eriytys voi kohdistua opetuksen sisältöön, 

opetusmateriaaleihin ja -menetelmiin, työtapoihin, tehtävien määrään ja käytettävissä 

olevaan aikaan. Seuraava kaavio esittää erilaisia konkreettisia eriyttämisen keinoja, joita 

kurssilla voi käyttää: 

 

 

 

Ohjaus ja tuki kulkevat läpi koulutuksen. Ohjaus ja tuki perustuvat opiskelijan tarpeisiin ja 

henkilökohtaisiin tavoitteisiin, ja tuen sisällöt vaihtelevat tämän mukaan. Tärkeätä on, että 

opiskelija löytää omat vahvuutensa ja alkaa luottaa omiin kykyihinsä oppijana ja aktiivisena 

toimijana. Opiskelija osallistuu itse aktiivisesti ohjausprosessiinsa. Leslla-oppijalle olisi hyvä 

oppia suunnittelemaan omaa elämäänsä ja ajankäyttöään lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä. 

Seuraava kaavio esittää ohjauksen ja tuen sisältöjä: 
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4. Kielen opiskelun ja lukemaan oppimisen näkökulma 

Leslla-oppijoilla on usein kokemusta kielen oppimisesta suullisissa viestintätilanteissa. Monet 

opiskelijat osaavat puhua useita kieliä tai tulevat maista, joissa puhutaan monia kieliä. He ovat 

oppineet kieltä aidoissa ympäristöissä. Lukukoulutuksessa suullinen kielitaito toimii pohjana 

lukemaan ja kirjoittamaan oppimiselle. Opiskeltavan suullisen kielenaineksen tulisi olla arjen 

kieltä kytkettynä jokapäiväisiin tilanteisiin. Teemoja ja aiheita lähdetään aina ensin 

käsittelemään suullisesti.  

On hyvä muistaa, että opiskelija opiskelee samanaikaisesti sekä uutta kieltä että luku- ja 

kirjoitustaitoa. Lukutaitokurssilainen voi olla myös opiskelija, jolla on jo jonkinasteista 

lukutaitoa tullessaan, mutta lukeminen tarvitsee vahvistamista automatisoituakseen. 

Toisaalta opiskelijan lukustrategia voi olla jollain lailla suomeen soveltumaton, ja hänen olisi 

hyvä oppia toisenlainen lukutekniikka, joka toimii suomen kielessä paremmin. Suomen 

lukemisessa korostuu tarkka fonologinen lukustrategia, joka opitaan kurssin aikana. Suomen 

kielen pitkien sanojen ja erilaisten sanavartaloiden lukeminen kokosanamenetelmällä on 

vieraskieliselle lähes mahdotonta. 

Ohjaus ja tuki o taustat 

o yksilölliset ominaisuudet, voimavarat 

o tuki arjen haasteissa 

o opiskelun ohjaaminen: mitä koulussa tehdään ja miksi 

o yksilöllisen opintopolun rakentaminen 
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Lukutaidon opetuksessa kannattaa käyttää synteettisiä ja analyyttisiä menetelmiä (KÄTS ja 

LPP) rinnakkain. Analyyttiset menetelmät ovat kokonaisvaltaisia menetelmiä, joissa 

lähdetään liikkeelle laajoista merkitystä eli tekstistä (tarinoista, kokemuksista ja elämyksistä) 

ja edetään lukuhierarkian mukaisesti kohti pienempiä yksiköitä. Synteettisissä 

menetelmissä korostetaan tarkkaa lukemista ja oikeinkirjoituksen oppimista. Synteettisissä 

menetelmissä lähdetään lukemista opettelemaan pienistä yksiköistä käsin. Ensin harjoitellaan 

äänteiden kuulemisesta ja tuottamisesta sekä yhdistämisestä vastaaviin kirjaimiin, sitten 

edetään lukemisen harjoittelussa järjestelmällisesti lukuteknisen hierarkian laajempiin 

kokonaisuuksiin: tavu-, sana-, lause- ja tekstitasolle.   

Lukemaan oppimisessa ei keskitytä pelkästään teknisen lukutaidon harjoittelemiseen vaan 

samanaikaisesti pyritään kehittämään ymmärtävää lukemista. Opetuksessa ovat mukana heti 

alusta kokonaiset sanahahmot, lauseet ja tekstit. Opetuksessa lähdetään liikkeelle toisaalta 

äänteistä ja niitä vastaavista kirjaimista ja edetään kokoamalla niitä tavuiksi ja sanoiksi. 

Toisaalta lukemista lähdetään oppimaan teksteistä käsin purkaen niitä lauseiksi, sanoiksi, 

tavuiksi ja äänteiksi. Sanaston kautta voidaan harjoitella ääntämistä. Lauseiden ja tekstien 

kautta tulee kielen prosodia, intonaatio ja rytmi myös harjoittelun kohteeksi.  Lukemaan ja 

kirjoittamaan oppiminen kytkeytyvät toisiinsa. Niitä kannattaa harjoitella yhdessä. 

 

 

Vinkki 1: Esimerkki analyyttisestä lähestymistavasta 

Aamu alkaa keskustellen:  

 mikä päivä,  

 millainen sää,  

 ajankohtaisia asioita,  

 kuulumisia,  

 päivän ohjelmasta, 

 muuta päivää koskevaa informaatiota.  

 

Puhutun pohjalta ja opiskelijoiden kommenteista kirjoitetaan lauseita yhdessä opettajan 

johdolla. 

Lauseet sisältävät yhteisen keskustelun sisällön ja päivään tarvittavan informaation.  

äänne/kirjain <> tavu <> sana <> lause <> teksti 
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Vinkki 2: Esimerkki synteettisestä lähestymistavasta 

Opiskeltava äänne/kirjain S ja teemana ruoka.  

 

1. Mietitään ruokasanoja, jotka alkavat kirjaimella s (salaatti, sipuli, sieni, sokeri). 

2. Suhistetaan ja maistellaan äänettä ssssssssss.  

3. Mietitään sanoja, jossa s on keskellä tai lopussa sanaa. Onko keskellä yksi vai kaksi s? 

(pasta, maissi, ananas, mansikka) 

4. Harjoitellaan kirjaimen piirtämistä/kirjoittamista. 

5. Tavutyöskentely: luetaan ruokasanoissa esiintyviä s-tavuja (pas, nas, sik). 

6. Yhdistetään tavuja ruokasanoiksi 

7. Yhdistetään sanat ruokakuviin. 

8. Harjoitellaan s-äänettä lausetasolla (Sinä syöt salaattia) esim. puhumalla, lukemalla, 

kirjoittamalla.   

 

 

Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen aikana opiskellaan suomen kielen äänne- ja 

kirjainvastaavuus (8 vokaalia ja 13 konsonanttia) sekä vierasperäiset kirjaimet (b, c, f, g, q, w, 

x, z ja å).  Koko suomen kielen äännemaailma on läsnä heti alusta lähtien. Kaikki äänteet ja 

niitä vastaavat kirjaimet opiskellaan huolellisesti ja kerrataan koko koulutuksen aikana pariin 

kertaan. Yleensä äänteet käsitellään niiden yleisyyden ja äänteellisen havaittavuuden 

mukaisessa järjestyksessä, jota monet aapismateriaalit tavallisesti noudattavat. Haasteellisia 

äänteitä harjoitellaan eri tavoin ryhmän tarpeista ja äidinkielistä riippuen. Suomen kielelle 

tyypillisiä äännepiirteitä, kuten vokaalien ja konsonanttien kestoja sekä diftongeja, 

harjoitellaan koko lukukoulutuksen ajan.  

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. 

 

Samalla kaavalla voidaan lähestyä mitä tahansa teemaa tai yhteisiä kokemuksia. 
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Nykyään puhutaan monilukutaidosta, jolla viitataan eri lukutaidon kerrostumiin. 

Monilukutaito perustuu laajaan tekstikäsitykseen, jossa tekstien joukkoon ajatellaan kuuluvan 

myös ns. multimodaaliset tekstit, jotka voivat olla myös monitasoisia ja ei-lineaarisia.  Niissä 

voidaan yhdistellä eri tavoin muun muassa kuva-, video-, ja äänimateriaalia yksin tai 

perinteisen tekstin seassa. Monilukutaidon käsitteeseen sisällytetään mm. peruslukutaito, 

perinteisten tekstien lukemisen taito, medialukutaito, digilukutaito, kuvanlukutaito 

numeerinen lukutaito, jne.  . (Peda.net, OPS 2016, Esiopetuksen opetussuunnitelmapohja, 

versio 1.0) 

Luku- ja kirjoitustaidon opiskelijalla voi olla monilukutaitoa, vaikka tekninen lukeminen 

koodaustaitoineen puuttuu tai on hyvin heikko. Opiskelija saattaa osata käyttää älypuhelinta 

ja tietokonetta omiin tarpeisiinsa tai hahmottaa tietokoneohjelmien reittejä nopeasti, käyttää 

verkkopankkia tms. Luku- ja kirjoitustaidon opiskelijalla voi siis olla toimivaa digiosaamista 

sekä logo- että kuvanlukutaitoa, mitä on tärkeää arvostaa kurssilla. 

 


