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Pro gradu -työssäni tutkin, miten funktionaalinen kielenopetus ilmenee Suomi2-oppikirjasar-

jassa, joka on suunnattu yläkouluikäisille suomi toisena kielenä -oppijoille. Sen osat ovat 

Suomi2 – Minä ja arki (2007), Suomi2 – Minä ja media (2008) sekä Suomi2 – Minä ja yhteis-

kunta (2009). Perinteisesti suomi toisena kielenä -oppikirjat ovat olleet formalistisen näkökul-

man mukaisia. Funktionaalisen opetuksen lähtökohtana pidetään oppijan tarpeita ja vaihtelevia 

kielenkäyttötilanteita. Oppimistilanteen pohjana on kielen käyttöpohjaisuus, ja rakenteita ana-

lysoidaan vasta käyttökokemuksen jälkeen. Tarkastelen tutkimusaineistoa aineistolähtöisen si-

sällönanalyysin keinoin.  

 

Tutkimustulokset osoittavat funktionaalisen näkökulman toteutuvat Suomi2-oppikirjasarjassa 

usealla eri tasolla. Oppikirjasarja valmentaa oppilasta arkielämän kielenkäyttötilanteisiin käyt-

täen mahdollisimman autenttisia oppimateriaaleja. Lähtökohtana ovat oppilaille tärkeät kielen-

käyttötilanteet sekä oppilaiden tausta ja kokemukset. Oppimisen ei nähdä rajoittuvan pelkästään 

luokkahuoneeseen, vaan kieltä opitaan myös S2-opetuksen ulkopuolisissa yhteyksissä, joita 

hyödynnetään opetuksessa. Kielitaidon kaikkia osa-alueita pyritään kehittämään funktionaali-

sen näkökulman mukaisesti arjessa selviytymisen tueksi. Sanavarastoa laajennetaan niin ikään 

arjen eri tilanteita varten myös puhekieltä esiin tuoden.  

 

Rakenteita opetetaan funktionaalisesti aidon kontekstin kautta. Oppilas rakentaa kielioppisään-

nöt itse, minkä jälkeen hän harjoittelee opittuja rakenteita niiden omassa kontekstissa. Raken-

teiden oppimista tuetaan kielioppitermistön läpinäkyvyydellä. Suomi2-oppikirjasarja toimii 

myös oppilaan oppimisen apuna opettaen metakognitiivisia taitoja. Oppija harjoittelee yhdiste-

lemään oppimiaan asioita ja tekemään niistä johtopäätöksiä. Hänelle opetetaan tietoisesti eri-

laisia oppimisstrategioita, joita myös harjoitellaan. Lisäksi S2-opetukseen integroidaan muita 

oppiaineita, joiden tapoja jäsentää ja tulkita kieltä tutkitaan ja harjoitellaan. 
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1   Johdanto 

 

Hyvä kielitaito luo edellytykset vaikuttaa ja osallistua täysipainoisesti yhteiskunnan toimintaan. 

Näin se auttaa maahanmuuttajia sopeutumaan ja kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. 

(Ojala, 2016, s. 4.) Kotimaisen kielen hallinta on edellytys opinnoissa menestymiseen ja jatko-

koulutusmahdollisuuksiin, joten suomen kielen opetus on olennainen osa maahanmuuttajille 

suunnattua koulutusta (Opetushallitus, 2012, s. 3).  

 

Toisen kielen oppijat voivat elää hyvin erilaisissa kieliympäristöissä: Joku saattaa elää pienessä 

paikallisessa kieliyhteisössä ja pyrkiä sen jäseneksi, toisen kohdekieli voi olla osa laajempaa 

oman alueen viestintäympäristöä ja mahdollistaa muun muassa taloudellisen aseman kehitty-

misen (Mitchell, Myles & Marsden, 2013, s. 19). Suomi toisena kielenä -opetuksen tulisi eriy-

tyä selkeästi vieraan kielen opetuksesta juuri sen yhteiskunnallisten vaateiden − jatkokoulutus-

valmiuden ja työllistymisen − myötä. Funktionaalinen oppimiskäsitys ja kielen käyttöpohjai-

suus voisivat olla vastauksia tähän haasteeseen. (Aalto, Mustonen & Tukia, 2009, s. 402–403.) 

2010- ja 2020-lukujen kielitieteellisessä kirjallisuudessa termin ‘funktionaalisuus’ tilalle onkin 

tullut vahvasti termi ‘käyttöpohjaisuus’. Mustonen (2015, s. 37) toteaa, että käyttöpohjainen 

näkökulma yhdistää kognitiivisia ja funktionaalisia näkemyksiä kielen oppimisesta ja luon-

teesta. Käyttöpohjaiset kieliteoriat ja -mallit korostavat kielen kommunikatiivista olemusta.  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) kannustaa funktionaalisuuteen. Suomi 

toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän pohjana ovat tekstit ja kielenkäyttötilanteet, jotka 

ovat oppilaalle tarpeellisia ja merkityksellisiä. Ne ohjaavat tutkimaan ja analysoimaan kielen 

käyttöä, muotoa ja merkityksiä. Kielitaidon kehittäminen ei keskity pelkästään kirjoitettuun 

kieleen, vaan kieltä kehitetään kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Oppilaan tulisi saada valmiudet 

ilmaista havaintojaan sekä omia tunteitaan, mielipiteitään ja ajatteluaan. (OPS, 2014, s. 314.) 

Kuitenkin Kuukan ja Metsämuurosen (2016, s. 124) tutkimuksen mukaan oppitunneilla paino-

tetaan kielen rakenteita ja sellaisten tekstien tuottamista ja ymmärtämistä, jotka liittyvät opis-

keluun. Suomi toisena kielenä (S2) -opetussuunnitelmaan peilaten puheviestintää, vuorovaiku-

tustaitoja ja kirjallisuutta on tunneilla vähemmän esillä kuin opetussuunnitelman perusteet an-

taa olettaa. 
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Olen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja opiskellut suomi toisena ja vieraana kielenä -sivu-

ainetta. Sivuaineen opinnoissa tutustuin Suomi2-oppikirjasarjaan, joka toteuttaa funktionaali-

sen kielenopetuksen näkökulmaa. Tämä näkökulma suomi toisena kielenä -oppiaineessa kiin-

nostaa minua, koska tulevaisuudessa opetan mahdollisesti S2-oppilaita. Tilastokeskuksen 

(2020) mukaan Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrä on yli kymmen-

kertaistunut vuosina 1990–2020, mikä kertoo S2-oppiaineen tarpeen kasvamisesta. Hyviä ja 

toimivia oppikirjasarjoja tarvitaan. 

 

Tutkin pro gradu -tutkielmassani, miten funktionaalisen kielenopetuksen näkökulma näkyy 

Suomi2-oppikirjasarjassa, joka on tarkoitettu yläkouluikäisille suomea toisena ja vieraana kie-

lenä opiskeleville oppilaille. Vuosina 2007–2009 julkaistun oppikirjasarjan tekijöitä ovat Kaisa 

Tukia, Eija Aalto, Peppi Taalas ja Sanna Mustonen. Sarjan osat ovat Suomi2 – Minä ja arki 

(2007), Suomi2 – Minä ja media (2008) sekä Suomi2 – Minä ja yhteiskunta (2009). Olen kah-

dessa aiemmin tekemässäni seminaarityössä tutustunut osittain jo kahteen kirjasarjan osaan. 

Suomi toisena ja vieraana kielenä -sivuaineessa tutkin Suomi2 – Minä ja arki -kirjaa, ja suomen 

kielen ainedidaktiikan kurssin seminaarityön aineistona oli Suomi2 – Minä ja yhteiskunta. Mo-

lemmissa töissä oli sama näkökulma: tutkin funktionaalisen kielenopetuksen ilmenemismuo-

toja oppikirjassa.  

 

Tutkimusmenetelmäni on aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tavoitteena on selvittää, miten 

funktionaalisuus konkreettisesti näkyy Suomi2-oppikirjasarjassa. Funktionaalisessa opetuk-

sessa kieli on käyttö- ja merkityslähtöinen systeemistö ja viestinnän väline. Muodot ovat ole-

massa merkitysten ilmaisemista varten: niitä ei opetella irrallaan vaan osana autenttista kielen-

käyttökontekstia. Rakenteita käsitellään jonkin tietyn teeman yhteydessä, eri tekstilajien ja ai-

tojen kielenkäyttötilanteiden kautta. Niitä pyritään harjoittelemaan kaikilla kielitaidon osa-alu-

eilla: kuuntelemalla, puhumalla, lukemalla ja kirjoittamalla. (Aalto & Tukia, 2007, s. 23–24.) 

Kerron tarkemmin funktionaalisesta näkökulmasta alaluvussa 2.4. 

 

Tutkimuskysymykseni on: 

 

Miten funktionaalinen kielenopetus näkyy Suomi2-oppikirjasarjassa?  
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Pyrin löytämään oppikirjojen sisällöistä ja opetusmenetelmistä erilaisia tasoja, jotka edustavat 

funktionaalista ajattelutapaa: kuvaan esimerkiksi, millaisia tehtävätyyppejä ja aihepiirejä kirja 

sisältää tai kuinka jokin rakenneasia tai sanaston eri osa-alueita opetetaan. 

 

Funktionaalisen kielenoppimisen näkökulmasta on tehty verrattain vähän suomenkielistä tutki-

musta. Vilja Toivonen (2019) tutkii pro gradu -tutkielmassaan neljää suomi toisena kielenä -

oppikirjaa kielitietoisuuden ja funktionaalisuuden näkökulmasta. Yksi tutkittavista oppikir-

joista on Suomi2 − Minä ja arki. Toivonen selvittää, miten oppikirjat vastaavat perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden (2014) vaatimuksiin: toteutuuko funktionaalisuus ja ohjaa-

vatko oppikirjat kielitietoisuuden kehittämiseen? Tutkimustulokset ovat mielenkiintoisia, sillä 

niiden mukaan Suomi2 − Minä ja arki on tutkimuksen ainoa funktionaalisuutta toteuttava op-

pikirja. (Toivonen, 2019, s. 2, 42.)  

 

Sanna Mustonen (2015, s. 288–290) tarkastelee väitöskirjassaan kieltä käyttöpohjaisena il-

miönä. Tutkimustulosten mukaan käytössä oppiminen on hyödyllistä jo alemmilla kielitaidon 

tasoilla: kieli on tällöin yksityiskohtaisempaa, idiomaattisempaa ja kontekstisidonnaisempaa. 

Nuorten ja aikuisten S2-oppijoiden välillä on selvä ero: nuorilla on enemmän sosiaalisia kon-

takteja kohdekieliseen väestöön kuin aikuisilla, mikä vaikuttaa kielenoppimiseen ja sitä kautta 

suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumiseen. Autenttinen vuorovaikutus edesauttaa oppijan 

kielellisen repertuaarin kasvamista. Vaikka opetus olisikin formalistista, aidot vuorovaikutus-

tilanteet tarjoavat mahdollisuuden integroitua yhteiskuntaan nopeammin: kieliyhteisön jäse-

nyys on tärkeä avain kielitaitoon. 
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2  Kielenoppiminen ja -opettaminen 

 

2.1 Suomi toisena kielenä -opetus 

 

Suomi toisena kielenä -opetuksen juuret juontavat 1840-luvulle, mistä lähtien suomea on ope-

tettu suomenruotsalaisille. 1950-luvulla suomea ryhdyttiin opettamaan Helsingin yliopiston ul-

komaalaistaustaisille opettajille. Toiminta on jatkunut, kun ulkomaisten opiskelijoiden määrä 

on kasvanut. 1990-luvun alussa Suomi muuttui maastamuuttomaasta maahanmuuttomaaksi, 

mikä mullisti suomi toisena kielenä -alan. Varsinainen S2-tutkimus alkoi vasta tuolloin. 1990-

luku oli muutoinkin tuloksellista aikaa, sillä silloin syntyivät muun muassa S2-opettajankoulu-

tus ja suomen kielen valtakunnalliset tasokokeet. 1990-luvulla tehtiin myös paljon S2-oppima-

teriaalia.  (Mátyás, 1999, s. 19–20, 35.) 

 

Vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteissa suomi toisena kielenä ei ollut vielä oma oppiai-

neensa. Se oli sijoitettu Toinen kotimainen kieli -osioon. Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa 

S2 siirrettiin äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen alle. Sen perusteissa käytettiin vielä taito-

tasoasteikkoa päättöarvioinnin kriteerinä vieraita kieliä mukaillen. Uusimmassa opetussuunni-

telmassa (OPS 2014) S2-oppiaine on lähentynyt äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta ilmentäen 

oppijan monikielisyyttä. Uusi linja antaa hyvän mahdollisuuden S2-alan kehittämiseen niin 

opetuksen kuin arvioinninkin osalta. Kehitystyö on tärkeää, sillä oppilasmäärä kasvaa kaiken 

aikaa ja oppilaiden taustat ovat yhä monimuotoisempia. (Kuukka & Metsämuuronen, 2016, s. 

25, 27, 36.) 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) nimeää suomi toisena kielenä ja kirjalli-

suus -oppimäärän erityiseksi tehtäväksi lapsen ja nuoren kasvun tukemisen kieliyhteisön täysi-

valtaiseksi jäseneksi. Tavoitteena on monilukutaito, joka kattaa muun muassa tiedonhaku-, ym-

märtämis-, tuottamis-, arvioimis- ja analysointitaidot niin puhuttujen kuin kirjoitettujen suo-

menkielisten tekstien osalta. Opetuksessa keskitytään kaikkiin kielitaidon osa-alueisiin: kirjoit-

tamiseen, puhumiseen, luetun ja kuullun ymmärtämiseen. Yhtenä keskeisenä tehtävänä on tu-
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kea oppilaan kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamista ja monikielisyyden kehitty-

mistä. Oppilaiden jo osaamia kieliä hyödynnetään ja arvostetaan opetuksessa.  (OPS, 2014 s. 

313–314.) 

 

Vuosiluokilla 7–9 opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet ovat (OPS, 2014, s. 315): 

 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

S2 Tekstien tulkitseminen 

S3 Tekstien tuottaminen 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

 

Vuosiluokilla 7–9 tärkeää on suomen kielen taidon, ajattelun ja vuorovaikutuksen taitojen sekä 

monilukutaidon monipuolistaminen ja vakiinnuttaminen. Opetuksessa tähdätään jatko-opinto-

jen, työelämän ja yhteiskunnan kielellisten valmiuksien kehittämiseen. Oppilaan lähtökohdat ja 

kielitaidon taso otetaan huomioon. Kirjallisuuden osalta keskeistä on erittelevä ja monipuolinen 

lukeminen, joka tuottaa elämyksiä. (OPS, 2014 s. 315.) 

 

Aalto ja Tukia (2009, s. 30–31) huomauttavat, että useiden koulujen tarjoama yhden tai kahden 

viikkotunnin S2-opetus suurissa ja heterogeenisissa ryhmissä on riittämätön eikä kohdistu op-

pimistarpeiden mukaan. Opetuksen tulisi olla joustavaa ja perustua kielenkäyttäjien yksilölli-

siin tarpeisiin. Maahanmuuttajataustaisia oppilaita ei tulisi kuitenkaan sijoittaa erillisiin ryh-

miinsä tai jopa kouluihinsa, vaan he hyötyvät eniten yleisopetukseen integroinnista.  

 

Sunin (2008, s. 206) mukaan S2-alalla on kiinnitetty kieliympäristöön liian vähän huomiota – 

se on jätetty jopa täysin huomiotta. S2-pedagogiikan pitäisi pystyä reagoimaan tilanteiseen op-

pimiseen: oppijat ovat arkielämässään tekemisissä erilaisten suomen kielen ilmiöiden kanssa, 

joihin on hyvä tarttua oppitunneilla. Opettaja jäsentää ja tukee uusien ilmiöiden käsittele-

mistä.  Opettajan on myös havainnoitava oppilaan kielitaidon tasoa, johon vaikuttavat esimer-

kiksi Suomessa oleskelun kesto ja suomalaiskontaktien määrä (Suni, 2003, s. 425). 

 

Toisen kielen opetusta on usein verrattu äidinkielen tai vieraan kielen opetukseen. Suomi toi-

sena kielenä -opetuksen tavoitteet eroavat kuitenkin olennaisesti äidinkieli ja kirjallisuus -op-

piaineen tavoitteista: tarkoituksena on esimerkiksi monikulttuurisen identiteetin ja toimivan 
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kaksikielisyyden muodostuminen. S2-opetus ei näin ole vain helpotettua äidinkielen ja kirjalli-

suuden opetusta, vaikka niillä on myös yhteisiä päämääriä. Toiseksi S2-oppija oppii kieltä koh-

dekielisessä ympäristössä, minkä vuoksi oppiaine eroaa oleellisesti vieraan kielen oppimisesta, 

jossa kieliympäristö ei edistä oppimista. (Lehtonen, 2008, s. 105.) Oleellista on ymmärtää, että 

toisen kielen oppimisessa ja opettamisessa on omat ominaispiirteensä. Vieraan kielen opetta-

misen perinteitä ei voi sellaisenaan siirtää S2-opetukseen. (Suni, 2008, s. 206.) Tähän on uu-

simmassa opetussuunnitelmassa pyritty vastaamaan: esimerkiksi päättöarvosana muodostetaan 

oppilaan opintojen päättyessä osoittaman osaamisen perusteella. Kriteerit perustuvat suoraan 

opetuksen tavoitteisiin. (Kuukka & Metsämuuronen, 2016, s. 36.) 

 

Kuten aiemmin totesin, Kuukan ja Metsämuurosen (2016) tutkimuksen mukaan S2-opetuksen 

keskiössä ovat viime vuosiin asti olleet kielen rakenteet ja opintoihin liittyvien tekstien ymmär-

täminen ja tuottaminen. Näin ollen S2-opetussuunnitelman tärkeät painopisteet − kirjallisuus, 

vuorovaikutus ja puheviestintä − ovat jääneet tarkoitettua vähemmälle huomiolle. Opetusme-

netelmistä suosituin oli opettajajohtoinen opetuskeskustelu. Opettajat suosivat lisäksi itsenäistä 

työskentelyä sekä pari- ja/tai ryhmätyöskentelyä. Pelejä ja leikkejä käytettiin myös melko usein, 

ja niiden maltillinen käyttö johtikin keskimäärin parempaan osaamiseen. (Kuukka & Metsä-

muuronen, 2016 s. 124–125.)  

 

Viime vuosina on ryhdytty yhä enemmän puhumaan kielitietoisesta koulusta ja siitä, että ai-

neenopettajan, S2-opettajan ja erityisopettajan yhteistyö on avainasemassa kielitietoisten työs-

kentelytapojen vahvistamisessa. Näin kielenoppija oppii tuntemaan eri tiedonalojen tavan käyt-

tää kieltä ja rakentaa merkityksiä. Hyväksi koettuja tapoja ovat olleet esimerkiksi samanaikais-

opetus, yhdessä järjestetyt opiskelu- ja tekstitaitojen kurssit, yhteiset materiaalit ja säännöllinen 

konsultaatio. Hyöty kielenoppijalle on suuri: kun kykenee ymmärtämään ja tuottamaan eri tie-

donalojen kieltä itse, myös ymmärrys ympäröivästä maailmasta lisääntyy. Samalla rakentuu 

oma identiteetti oppijana ja käsitys itsestä aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä. (Kuukka, 2020, 

s. 22.) 
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2.2 Oppikirja opetuksessa 

 

Oppimateriaaleista puhuttaessa oppikirja on keskeisin ja vanhin opetuksen väline. Suomessa 

oppimateriaaleja on tutkittu monista eri näkökulmista, kuten luettavuuden, oppiaineksen valin-

nan, kielen sekä merkintöjen johdonmukaisuuden ja asiasisällön näkökulmista. Esimerkiksi 

Juha-Pekka Heinonen (2005) on tutkinut oppimateriaalien ja opetussuunnitelman vaikutusta 

koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin ja itse opetukseen. Oppimateriaaleja kohtaan on paljon 

odotuksia ja vaatimuksia: niiden tulisi täyttää eri sidosryhmien intressit sekä olla yhtaikaa yh-

teiskunnan perinteitä vaalivia ja moderneja. Niiden pitäisi olla vallitsevan opetussuunnitelman 

mukaisia sekä vastata opettajien tarpeisiin. Opettajien mukaan hyvä oppimateriaali on muun 

muassa selkeä, innostava, eriyttävä, erilaisia opetusmenetelmiä hyödyntävä ja opettajan työtä 

helpottava. (Heinonen, 2005, s. 29, 31, 53–55, 227.) 

 

Kouluhallitus, myöhemmin Opetushallitus, valvoi oppikirjojen sisältöä 1990-luvun alkuun asti 

ja tarkisti, että kirjasarjat noudattivat opetussuunnitelmia. Sen jälkeen oppikirjan tekijöillä on 

ollut vapaus tulkita opetussuunnitelmaa omien näkemystensä mukaan. Opetussuunnitelmat 

ovat vaihtelevasti sitoneet kirjojen laatijoita: esimerkiksi vuosien 1982 ja 1994 opetussuunni-

telmat olivat hyvin väljiä, kun taas viimeisimmät – vuosien 2004 ja 2014 – opetussuunnitelmat 

ovat olleet yksityiskohtaisempia sisältöineen ja tavoitteineen. Väljä opetussuunnitelma on an-

tanut mahdollisuuden kehittää opetusmenetelmiä ja tuoda esiin tieteenalan tietoa eri tavoin, jo-

ten oppikirjat ovat voineet olla keskenään hyvin erilaisia. Opettaja on voinut valita itselleen ja 

opetustapoihinsa sopivat teokset. Tämä valinnanvapaus on ollut asiantuntijoiden mukaan yksi 

Suomen Pisa-menestyksen selitys. (Hiidenmaa, Löytönen & Ruuska, 2017, s. 11–12.) 

 

S2-oppikirjan ovat useimmiten laatineet äidinkieliset opettajat. Se on konkreettinen esine, jota 

kuljetetaan mukana ja josta voi tarkistaa eri asioita. Oppikirja on eräänlainen suomen kielen 

käsikirja S2-oppijalle: tällaista kieltä puhutaan Suomessa. Se muodostaa myös institutionaalis-

tetun kuvan kielen rakenteista, suomalaisesta kulttuurista ja vuorovaikutuksesta. Vielä 2000-

luvun alussa oppimateriaalit oli yleensä laadittu tietyn ryhmän tarpeita ajatellen, jolloin kurssin 

kesto on määrittänyt materiaalin laajuuden. Monet S2-opettajat ovat koonneet oppimateriaa-

linsa itse, koska juuri omalle ryhmälle sopivaa materiaalia on saattanut olla vaikea löytää. (Nis-

silä, 2003b, s. 115.)  Kuukan ja Metsämuurosen (2016, s. 126) tutkimus osoittaa, että S2-oppi-

kirjaa käytti opetuksessaan 54 % ja suomi äidinkielenä -oppikirjaa 53 % vastaajista. Kolme 
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neljäsosaa opettajista käytti itse kokoamiaan materiaaleja. Yli kaksi kolmasosaa vastaajista 

hyödynsi kuvia ja muuta havainnoivaa materiaalia, ja reilu kolmasosa itse tekemiään verkko-

materiaaleja. Vain neljäsosalla oli käytössään valmiita S2-verkkomateriaaleja. 

 

Tannerin tutkimuksen mukaan vuonna 2012 oli käytössä parisenkymmentä S2-oppikirjaa. Näi-

den lisäksi on olemassa yksityiskohtaisempia materiaaleja kielen eri osa-alueista sekä opetta-

jien itse laatimia vihkosia. Tannerkin tuo esille sen, ettei osa opettajista käytä valmiita materi-

aaleja vaan kokoaa oppimateriaalin itse. (Tanner, 2012, s. 8, 16.) Oman pienen selvitystyöni 

mukaan viime vuosina ei juuri ole julkaistu uusia oppikirjasarjoja S2-käyttöön, mikä on yllät-

tävää. Vuosina 2014–2015 alkanut Euroopan pakolaiskriisi on tuonut Suomeenkin paljon uusia 

maahanmuuttajia, minkä olisi voinut olettaa näkyvän jo S2-oppikirjatuotannossa (Ojala, 2016, 

s. 7). 

 

Aallon ym. (2009, s. 409) mukaan funktionaalisuus ei näytä olleen S2-oppimateriaalien varsi-

naisena tavoitteena. Ennemminkin tekijät ovat pyrkineet toimivaan ja nopeasti omaksuttavaan 

pedagogiseen kielioppiin, joka on sisältänyt kommunikatiivisia tehtäviä sekä sanastoa, kielen-

käyttöfunktioita ja oppilaan arkeen liittyviä tilanteita. Tanner (2012, s. 24, 31–32) toteaa tutki-

muksessaan, että etenkin vanhemmat S2-oppikirjat painottavat johdonmukaista rakenteen läpi-

käymistä ja kielitiedollisia tavoitteita. Uudempi materiaali taas sisältää aiempaa funktionaali-

sempaa näkemystä: esimerkiksi kielen käyttöä esitellään ennen analyysia. Kuitenkin myös 

2000-luvulla julkaistuissa materiaaleissa kielen rakenteelliset tavoitteet saattavat olla eksplisiit-

tisesti enemmän esillä kuin kielen käytön tavoitteet. Suomessa yksittäiselläkin S2-oppikirjalla 

on merkitystä, koska S2-oppijoiden ja -opettajien määrä on edelleen suhteellisen pieni verrat-

tuna esimerkiksi englantiin, ranskaan ja venäjään, joita puhutaan laajasti Euroopassa. Maahan-

muuttajamäärän pienuus vaikuttaa siihen, että kirjat on nykyään pyritty laatimaan erilaisille 

opiskelijaryhmille soveltuviksi perusoppikirjoiksi. Erot kirjasarjojen välillä jäävät lopulta aika 

pieniksi. Myös Sunin (2008, s. 31) mukaan formalistinen opetusperinne elää piilo-opetussuun-

nitelmissa S2-oppimateriaaleissa ja -opetuksessa. 

 

Tannerin (2012, s. 31) mukaan S2-oppikirjakentällä voisi puhua mieluummin rinnakkaisista 

oppikirjalinjoista kuin oppikirjajatkumosta. Oppimateriaaleja alkoi ilmestyä aiempaa enemmän 

1990-luvulla, mutta yksittäisen oppikirjan elinkaari voi olla pitkä: esimerkiksi Suomea suo-

meksi 1 -oppikirjasta (1977) oli ilmestynyt jo 21. painos vuonna 2014. Kirja on edelleen saata-

villa. Tutustuttuani eri kustantajien S2-oppikirjavalikoimaan minun on muutenkin todettava, 
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ettei tilanne ole juuri parantunut. Useat oppikirjat ovat painoksiltaan suhteellisen vanhoja. Osa 

itseään S2-oppikirjoina mainostavista teoksista on äidinkieli ja kirjallisuus -oppikirjojen rin-

nakkaisteoksia, usein pelkästään tehtäväkirjoja. Tehtävät on yksinkertaistettu rinnakkaiskirjan 

tehtävistä, mutta itse teoriaosuutta ei välttämättä ole lainkaan helpotettu. 

 

2.3  Formalistinen kielenopetus 

 

Toisen kielen opetuksessa formalistinen näkökulma on ollut vahvasti esillä. Kieleen on tutus-

tuttu rakenteista käsin ja edetty oletetuista yksinkertaisemmista muodoista monimutkaisempiin. 

Perinteisesti opettaja on ensin esitellyt muodot, minkä jälkeen on harjoiteltu niiden käyttöä. 

(Suni, 2008, s. 205.) Myös Dufva, Suni, Aro ja Salo (2011, s. 133) tuovat esille formalistisen 

pedagogiikan vahvan aseman toisen ja vieraan kielen opetuksessa.  

 

Formalistisesta näkökulmasta kieli on muotojen looginen järjestelmä. Kieli koostuu sen mu-

kaan eri tasoista: fonologiasta, morfologiasta, syntaksista ja semantiikasta. Koulun osalta tämä 

näkyy kieliopin ja sanaston painottamisena. Kieli ei liity mihinkään ajalliseen tai paikalliseen 

kontekstiin. Säännöt ja yksiköt nähdään käytännössä pysyvinä ja ei-muokattavina. (Dufva & 

Aro, 2012, s. 11–12.) Formalistisessa kielenopetuksessa keskitytään kirjoitetun kielen, lukemi-

sen ja kirjoittamisen opettamiseen. Opetuksessa keskeistä on sääntöjen hallinta ja virheettö-

myys, ja se on usein opettajakeskeistä.  (Nissilä, 2003a, s. 107.)  

 

Nissilän (2003a, s. 107–108) mukaan formalistisessa opetuksessa hyvää on se, että opetus voi 

edetä yksinkertaisista muodoista monimutkaisempiin. Sekä opettaja että oppilas kykenevät hel-

pommin seuraamaan oppimisprosessia: missä vaiheessa oppimista ollaan, mikä on opiskeltavan 

asian nimi ja miten se on opittu. Opettaja pystyy säätelemään opetettavan materiaalin määrää 

tarkasti, joten ei ole “kognitiivisen yliannostuksen” vaaraa. Varjopuolena on, että autenttista 

materiaalia ei voi aluksi käyttää, koska se sisältää vielä harjoittelemattomia muotoja ja raken-

teita. Samasta syystä opittavaa asiaa on vaikea harjoitella tosielämän tilanteissa. Asioita voi olla 

myös hankalaa liittää toisiinsa, koska opetus etenee usein pienin palasin eteenpäin. 
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Kun keskitytään siihen, kuinka muotoihin fokusoiva kielitieto kehittyy, jätetään usein huo-

miotta, miten tieto muunnetaan todelliseen kielenkäyttöön. Kuinka tuotetaan puhuttua ja kirjoi-

tettua kieltä tai kuinka kieltä käytetään asianmukaisesti erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa 

konteksteissa? Käyttöyhteyksistään irrotetuissa, muodollisissa kieliopeissa sisäinen järjestelmä 

ja kieltenväliset yhteydet ovat tärkeitä. Keskeistä on oppia, miten rakennetaan sopiva ilmaus tai 

vastaavuus kahden tai useamman kieliopillisen yksikön välillä. Näkökulma ei ota huomioon, 

miten yksiköt liittyvät ilmaistaviin merkityksiin tai miten tuotetaan sosiaalisesti ja kulttuurisesti 

hyväksyttyjä ilmauksia. Semanttiset ja pragmaattiset näkökohdat puuttuvat, tai niitä vähätel-

lään. (Dufva ym., 2011, s. 133.) 

 

Teoreettisen kielitieteen näkökulmasta kyse on vain valinnasta: keskitytään formalistisen nä-

kökulman mukaan muotoon tai funktionaalisen näkökulman mukaan kielen merkitykseen ja 

funktioon. Asia on kuitenkin hyvä nähdä hieman eri tavalla ja monimuotoisemmin kielenope-

tuksen kentällä − etenkin, jos halutaan kehittää kielenopetuksen käytäntöjä. Kielenopetuksessa 

formalistinen lähestymistapa painottaa kielisysteemin malleja ja järjestystä. Se vähättelee muo-

don ja merkityksen suhdetta ja kielen funktionaalisuutta. Viimeksi mainitut näyttäisivät kuiten-

kin olevan selvästi tärkeämpiä komponentteja useimmille oppijoille. Tästä huolimatta muotojen 

oppiminen on ollut edelleen etusijalla, ja oppijoita on arvioitu muotojen hallitsemisen näkökul-

masta.  (Dufva ym., 2011, s. 133.) 

 

Aallon tutkimuksessa tarkasteltiin, miten aineenopettajaopiskelijat kokivat kielen vaikuttavan 

eri oppiaineiden oppimisessa ja kuinka he ottivat monikieliset oppijat huomioon opetuksessaan. 

Tutkimuksen mukaan opettajaopiskelijoiden näkemys kielestä ja oppijoiden kielitaidosta hei-

jasteli niin formalistisia perinteitä kuin sosiokulttuurista lähestymistapaakin. Perinteinen näke-

mys kielestä oli kuitenkin etusijalla. Opettajaopiskelijat näkivät kielen ja sisällön yhteyden en-

sisijaisesti sanaston kautta, ja opetus oli hyvin opettajajohtoista. Kirjoittaminen oli lähinnä ko-

pioimista sen sijaan, että sitä olisi käytetty ajattelun ja tiedonrakentamisen välineenä. Lukemi-

sen kehittämisessä lukustrategiat ja sisältö pidettiin erillään toisistaan, ja puhumista ei tietoisesti 

harjoiteltu. Kaiken kaikkiaan opettajaopiskelijoiden käyttämä lähestymistapa ei edistänyt oppi-

joiden valmiuksia kehittää strategisia taitojaan oppiainerajat ylittävässä työskentelyssä. (Aalto, 

2019, s. 21, 68–69.) 
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Laurannon (2020, s. 52–53) mukaan formalistista lähestymistapaa harjoittavat opettajat ja kie-

lenoppijat saattavat käyttää kielen ilmiöiden erittelyä, kieliopin selityksiä ja formaaleja harjoi-

tuksia suojakilpenään. Ne ikään kuin suojaavat kielenkäytön ennustamattomuudelta ja samalla 

auttavat säilyttämään kasvot. Tutulla ja turvallisella alueella pysyminen auttaa kontrolloimaan 

asioita ja luo mielikuvan tilanteen hallitsemisesta. Näin toimiminen luo kuitenkin mittavia es-

teitä oppimisille.  

 

2.4 Funktionaalinen kielenopetus 

 

Funktionaalinen käsitys ei näe kieltä yksittäisenä tai kielenkäytöstä erillään olevana ilmiönä. 

Se selittää kielen rakenteen ja kielisysteemin kytköksiä sosiaaliseen toimintaan. (Haddington 

& Sivonen, 2010, s. 11.) Funktionaalinen näkemys kielenoppimisesta pohjautuu käsitykseen, 

jonka mukaan kieli on käyttöpohjainen (usage based): opiskelemme kieltä, jotta voisimme 

käyttää sitä arkipäivän tilanteissa. Muoto, merkitys ja käyttö eivät ole erillisiä komponentteja, 

vaan ne ovat kielen yksiköissä erottamattomia. (Aalto, Mustonen & Tukia, 2009, s. 407.)  Käyt-

töpohjaisen lähestymistavan mukaan kielelliset muodot ovat itsessään merkityksellisiä symbo-

leita. Ihmiset käyttävät näitä symboleita kommunikoidakseen keskenään: esimerkiksi passiivi-

muodolla ilmaistaan toiminnan kohdetta. (Tomasello, 2003, s. 5.) Käyttöpohjainen kielitiede 

nojaa viiteen periaatteeseen: 

1. Kieli nähdään suurena joukkona perinteisiä merkitysyksiköitä, joissa kielenkäytön 

mallit syntyvät käytön ja vuorovaikutuksen kautta. 

2. Dynaaminen kielijärjestelmä on järjestäytynyt muoto−merkityspareiksi tai -rakenteiksi 

monilla eri tasoilla, joita ovat muun muassa morfeemi, sana, kollokaatio ja lauseke. 

3. Autenttisissa tilanteissa kommunikointi auttaa oppijaa kielenoppimisessa: merkitys luo 

muodon tarpeen, ei päinvastoin. 

4. Äidinkielen oppiminen alkaa alimmilta tasoilta edeten holofraaseista malleihin, sitten 

konkreettisiin sanoihin ja lopulta abstrakteihin rakenteisiin. 

5. Oppijan kielenkehitys on sitä voimakkaampaa, mitä enemmän hän altistuu syötteelle. 

    (Verspoor & Nguyen, 2015, s. 311.) 
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Dynaamisessa käyttöpohjaisessa kieliteoriassa merkitys on keskeinen. Sanasto ja kielioppi 

muodostavat jatkumon, ja kielioppi nähdään vain pienenä osana kieltä: se palvelee merkitystä. 

Muotoja tulisi opettaa mielekkäissä konteksteissa, jotka ovat sosiaalisesti ja kulttuurisesti ylei-

siä arkipäivän tapahtumia. Altistumisen taajuus on tehokkaan oppimisen ehdoton edellytys. 

Autenttisella materiaalilla osoitetaan oppijoille, että kieli on todellinen, mikä auttaa heitä sekä 

oppimaan kieltä että ymmärtämään ympäröivää maailmaa. (Verspoor & Nguyen, 2015, s. 314–

315.) Kielen käyttöpohjainen luonne merkitsee myös sitä, että kielen rakenteelliset samankal-

taisuudet ovat lähtöisin luonnollisesta kielenkäytöstä (Ivaska, 2015, s. 7). 

 

Funktionaalisessa näkökulmassa ajatellaan, että sen sijaan, että muodollisen kielijärjestelmän 

opiskeleminen olisi kaiken lähtökohta, keskiössä onkin merkitys ja henkilökohtaisten kommu-

nikatiivisten tavoitteiden saavuttaminen. Toisen kielen opiskelijat tuottavat paljon hyvin erilai-

sia kieltenvälisiä muotoja. Niitä ei voida tulkita järkevästi, ellei kiinnitetä huomiota myös op-

pijoiden tuottamaan puheeseen ja tapaan, jolla he hyödyntävät välitöntä sosiaalista, fyysistä ja 

keskustelukontekstia ymmärtääkseen kielen tuottamia merkityksiä. (Mitchell, Myles & Mars-

den, 2013, s. 188.) 

 

Funktionaalinen teoria lähtee siitä, että kieli on merkityksiä tuottava eli semogeeninen systee-

mistö ja viestinnän väline (Shore, 2020, s. 34). Kielitaito on sen mukaan tilannekohtaista taitoa. 

Keskeistä on opettaa kuhunkin tekstilajiin sopivaa kielimuotoa, kuten kirjoitettua, puhekielistä 

ja yleiskielistä puhuttua tekstilajia. Opetuksessa kielitaidon osa-alueiden painotukset vaihtele-

vat oppijoiden kielitaidon ja viestintätarpeiden mukaan jopa yksilöittäin. (Aalto, Mustonen & 

Tukia, 2009, s. 407.) Kieliympäristö nähdään ylipäätään laajana, eikä kielenoppiminen rajoitu 

pelkästään S2-tunneille. Oppiainerajat ylittävä yhteistyö koetaan tärkeäksi.  Aalto ja Mustonen 

(2020, s. 112–113) puhuvat koulun kielitietoisesta toimintakulttuurista. Se tarkoittaa esimer-

kiksi S2- ja aineenopettajien yhteistyötä oppiaineen sisältötiedon oppimiseksi oppilasta kielel-

lisesti tukien. Tärkeää on myös omaksua, miten eri oppiaineet jäsentävät ja tarkastelevat ympä-

röivää todellisuutta. Opettajien välinen yhteistyö on keskeistä niin kielikäsityksen laajentumi-

sessa kuin kielitietoisen toimintakulttuurin syntymisessäkin. 

 

Funktionaalisessa lähestymistavassa muodot ovat olemassa merkitysten ilmaisemista varten: 

niitä ei ole mielekästä opetella irrallaan vaan osana aitoa kielenkäyttökontekstia. Rakenteita 

käsitellään jonkin tietyn teeman yhteydessä, eri tekstilajien ja aitojen kielenkäyttötilanteiden 



 

16 

 

kautta. Oppilas rakentaa itse kielioppisäännöt havainnoinnin ja oman käyttökokemuksen jäl-

keen. Sääntöjä ei siis anneta valmiina. Niitä harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan kaikilla 

kielitaidon osa-alueilla: kuuntelemalla, puhumalla, lukemalla ja kirjoittamalla. Suullista kieli-

taitoa korostetaan erityisesti. (Aalto & Tukia, 2007, s. 23–24; Aalto, Mustonen & Tukia, 2009, 

s. 407.) Oppimisen rakentaminen kommunikatiiviseksi on hyödyllistä oppijan näkökulmasta. 

Vuorovaikutuksen kautta oppija voi sosiaalistua yhteisöön sekä oppiaineen ja vuorovaikutuk-

sen konventioihin ja olla myös itse niitä luomassa. (Aalto & Mustonen, 2020, s. 110.) 

 

Kielioppia ei pyritä kuvaamaan aukottomasti, vaan keskitytään frekventteihin rakenteisiin. Ei 

ole mielekästä opettaa S2-oppijalle jäännöksetöntä kuvausta tietystä asiasta, kaikkine poik-

keuksineen. Opittavan asian olisi hyvä olla monikäyttöistä ja oppijan kielenkäyttötarpeiden 

kannalta relevanttia. Säännöt ja yleistykset päätellään esimerkkien ja oman kielenkäyttökoke-

muksen pohjalta, ja virheet nähdään luonnollisena osana oppimisprosessia. Opettajan tehtävänä 

on mukailla oppijan omaa oppimisprosessia ja kannustaa tätä aktiivisuuteen. (Aalto, Mustonen 

& Tukia, 2009, s. 407; Aalto & Tukia, 2007, s. 23–24.).  Sunin (2008, s. 205) mukaan funktio-

naalinen kielenopetus reagoi siihen, mitä jo osataan ja käytetään. Opetuksen tehtävänä on te-

hostaa niiden asioiden jäsentämistä, joita on jo tarvittu vuorovaikutustilanteiden myötä. 

 

Yrjö Lauranto (2020, s. 59–61) nostaa esille pedagogisen kieliopin käsitteen. Pedagogisessa 

kieliopissa keskitytään kielenkäytössä esiinnousseisiin ilmiöihin riippumatta kielenkäyttötilan-

teesta tai tekstilajista. Opettajan on hyvä pohtia, onko järkevää ylipäätään koskaan aloittaa kie-

liopin selittämisestä ja sen jälkeen edetä kielenkäyttöharjoituksiin vai onko järkevämpää ensin 

syventyä kielen käyttämiseen ja vasta sitten analyysiin. Myös sitä on hyvä miettiä, kuinka pal-

jon kerrallaan kielioppia kannattaa opettaa tietylle opiskelijaryhmälle. Mitä varhaisempaa kie-

lenoppiminen on, sitä yksinkertaisemmin ja epätarkemmin opettajan tulee kyetä kielen ilmiöitä 

selittämään. Yksinkertaistuksen kautta opettaja antaa mahdollisuuden riittävään ja tarvittavaan 

ymmärrykseen.  

 

Olennaista on se, mitä opettaja saa oppilaan tekemään, jotta tämä oppisi. Opettajan pitäisi saada 

oppilas itse havainnoimaan ja prosessoimaan kieltä: mitä enemmän oppilas tekee omaehtoisesti 

päätelmiä kielestä, sitä enemmän hänellä on keinoja oppia kieltä lisää. Suomea toisena kielenä 

oppivalla voi olla vaikeuksia ihan perusasioissa, mutta samalla hän saattaa käyttää esimerkiksi 

erittäin idiomaattisia ja monimutkaisia, mallioppimisen avulla opittuja ilmaisuja. Tämän vuoksi 

S2-oppilaan kielitaidon rakennepuutteita on hankala korjata perinteisillä kielioppitehtävillä. 
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Opetuksessa pyritään opettamaan oppilaalle sitä, mikä on kielenkäytössä tyypillistä ja taajaan 

esiintyvää. (Aalto & Tukia, 2007, s. 23–24.) 

 

Opettajan tekemät valinnat sisällön, oppimateriaalin ja opetusmetodin suhteen kertovat siitä, 

mikä opettajan mielestä kielitaidossa on keskeisintä. Opettaja joutuu puntaroimaan muun mu-

assa rakenteiden hallintaan, sanavarastoon ja ääntämykseen liittyviä asioita. Onko esimerkiksi 

tärkeää, että oppija hallitsee kielen rakenteet täydellisesti? Vai voiko liiallinen rakenteisiin kes-

kittyminen vaikeuttaa kielen kehittymistä? (Kokkonen & Tanner, 2008, s. 9.) Tomasellon 

(2003, s. 100) mukaan erilaiset säännöt ja parametrit ovat kielen ammattilaisten työkaluja, 

mutta tavallisen kielenkäyttäjän mielessä niitä ei ole välttämättä ollenkaan. Joka tapauksessa 

rakenteet eivät ole tyhjiä sääntöjä vailla semanttista tai kommunikatiivista sisältöä.      

 

Aalto, Mustonen ja Tukia peräänkuuluttavat laajaa käsitystä oppimisympäristöstä: huomio pi-

täisi kiinnittää oppimisen prosesseihin. Kun oppiminen kohdennetaan oppijan kannalta merki-

tykselliseen tekemiseen ja sisältöihin, hänen uteliaisuutensa herää ja hän sitoutuu ottamaan vas-

tuuta omasta oppimisestaan. (Aalto, Mustonen & Tukia, 2009, s. 406–407.) Oppija on oman 

oppimisensa asiantuntija, vaikkei sitä useinkaan korosteta. Oppimiskokemukset vaikuttavat 

kuitenkin oppimistuloksiin ja -halukkuuteen. Vastahakoinen oppija oppii paljon tehottomam-

min kuin kieltä rakastava. (Dufva, Heikkilä & Martin, 2003, s. 317–318.) 

 

Aallon, Mustosen ja Tukian mukaan kieli ja kielellinen analyysi ovat perinteisesti hyvin irral-

laan sisällöistä ja merkityksistä eivätkä tehtävät vastaa useimpien oppijoiden tapaa hahmottaa 

kieltä. Kaiken kaikkiaan oppimisympäristö näyttäytyy opettaja- ja oppimateriaalikeskeisenä, 

suppeana ympäristönä. Funktionaalinen näkökulma vaatiikin uskallusta kyseenalaistaa vallit-

sevaa kielen rakennekuvausta ja peräänkuuluttaa rohkeutta keskittyä aidosti oppijan omiin tar-

peisiin, kielen käyttöön ja sen frekventteihin konstruktioihin. Opettajan rooli on toimia kielen 

oppimisen asiantuntijana. Opettaja ohjaa oppijoita ylittämään rajojaan, esimerkiksi kehittämään 

strategioita, joilla selvitään haasteellisista kielenkäyttötilanteista. (Aalto, Mustonen & Tukia, 

2009, s. 417–419.) Myös Dufva ja Aro (2012, s. 14) painottavat, ettei oppiminen ole tiedon 

siirtämistä ihmisestä tai ympäristöstä oppijan mieleen. Tieto syntyy sen käyttötilanteessa, ja sen 

syntyminen on “yhteisöllistä tuottamista”. 
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On esitetty käsityksiä siitä, että funktionaalisen opetuksen pyrkimykset olisivat ristiriidassa kie-

liopin opetuksen kanssa. Näin ei kuitenkaan ole, vaan kielioppi nähdään yhtenä osana kielenop-

pimista ja -opetusta. Suomen kieli on hyvin analyyttinen kieli, jossa kieliopillisia suhteita il-

maistaan morfologian avulla. Ei ole siis ihme, että morfologia on aina ollut keskeisessä ase-

massa suomi toisena kielenä -opetuksessa. Kielioppi täytyy kuitenkin saada nivotuksi luonnol-

liseksi osaksi oppimis- ja opetuskokonaisuutta. (Lauranto 1996, s. 83–84.) Kokkosen ja Tanne-

rinkaan (2008, s. 17–18) mukaan funktionaalisessa näkökulmassa ei luovuta kielen rakenteiden 

opetuksesta vaan rakenne kytketään kontekstiin. Kielenoppijan täytyy opiskella kielen sys-

teemi, jotta voisi käyttää kieltä luovasti. Hänet nähdään yksilönä, jolla on useita identiteettejä 

ja jonka kielitaidon täytyy ulottua luokkahuoneen ulkopuolelle. Keskeisenä tehtävänä on antaa 

kielenoppijalle avaimet löytää identiteettinsä myös suomen kielellä. Kieli on ilmiönä liian mo-

nimutkainen pelkästään luokkahuoneessa käsiteltäväksi. Siksi opiskelijat ohjataan suomenkie-

liseen ympäristöön käyttämään kieltä ja tekemään havaintoja. 

 

Suni (2008, s. 205) varoittaa funktionaalisen näkökulman vaaroista. Kieltä ei saisi opettaa vuo-

rovaikutusta varten vaan sen kautta. Kielenoppija voi jäädä yksin, jos oppimisen ajatellaan ole-

van yksilöllinen kognitiivinen prosessi. Sunin mukaan funktionaalisuuteen tulisi liittää sosio-

kulttuurisuuden ja dialogisuuden osasia eikä vain ohjata oppijaa analysoimaan erilaisia raken-

teita. Kieliympäristö ja sen osuus oppimisprosessissa ovat avainasemassa. 

 

Susanna Shore (2020, s. 11, 44) esittää teoksessaan uudenlaisen, merkitysten tuottamiseen kes-

kittyvän tavan lähestyä suomen kielen lauseoppia: hän yhdistää perinteisen ja funktionaalisen 

lauseopin. Funktionaalisen lauseopin lähtökohtana on se, että kielessä tapahtuu monenlaista sa-

malla hetkellä. Lauseissa yritetään vaikuttaa toisiin, suhtaudutaan muiden ja omiin sanomisiin 

sekä luodaan mielikuvia. Kieleen liittyy vahva intersubjektiivisuus: merkitykset syntyvät vuo-

rovaikutuksessa. Näin kielellinen merkitys on sosiokulttuurinen ilmiö. 
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3 Tutkimusmenetelmä 

 

3.1  Aineisto 

 

Suomi2 on kolmiosainen oppikirjasarja. Vuosina 2007–2009 julkaistun oppikirjasarjan ovat 

tehneet Kaisa Tukia, Eija Aalto, Peppi Taalas ja Sanna Mustonen. Sarjan osat ovat Suomi2 – 

Minä ja arki (2007), Suomi2 – Minä ja media (2008) sekä Suomi2 – Minä ja yhteiskunta (2009). 

Jokaiseen osaan kuuluu lisäksi opettajan opas ja äänite. Tutkimuksessani keskityn pelkästään 

oppikirjoihin.  

 

Suomi2-sarja on tarkoitettu ensisijaisesti yläkouluikäisille S2-oppijoille eli suomen kielen op-

pijoille, jotka omaksuvat ja käyttävät kieltä suomalaisen kieliyhteisön parissa (Nissilä 2003c: 

220). Kirja ei ole tiukasti sidottu mihinkään tiettyyn luokka-asteeseen, vaan opettaja voi valita 

sen oppimateriaaliksi oppilaan taitotason mukaan. Ajatuksena on, että Suomi2 – Minä ja yh-

teiskunta tukee oppilaan kasvua yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi ja antaa eväät edetä suomen 

kielen täysivaltaiseksi käyttäjäksi. (Minä ja arki, 2007, s. 3.) Oppikirjasarja soveltuu tekijöiden 

mukaan myös toisen asteen S2-opetukseen, Suomi-koulujen opetukseen, suomi vieraana kie-

lenä -opetukseen sekä finskan opetukseen. Kirjasarja noudattelee vuoden 2004 S2-opetussuun-

nitelman sisältöjä ja nojaa kielenopetuksen yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen linjauksiin. 

(Aalto, Tukia, Taalas & Mustonen, 2008, s. 7, 13–14.) 

 

Suomi2 – Minä ja arki (2007) – myöhemmin merkitty lyhenteellä MA – lähtee kielitaidon ta-

solta A2 edeten kohti tasoa B1. Kirja on jaettu neljään osaan: Minun elämäni (I), Koulua joka 

päivä (II), Matkalla Suomessa (III) sekä Lukijasta kirjoittajaksi (IV). Osat koostuvat kappa-

leista, joita kirjassa on yhteensä yksitoista. Ensimmäisessä osassa aiheina ovat oppija itse, hä-

nen kielensä ja kielitaitonsa, vapaa-aika ja koti. Toisessa osassa käsitellään koulumaailmaa, 

kielenoppimisstrategioita ja oppimisen metakognitiivisia taitoja. Kolmas osa sisältää Suomea 

ja suomalaisuutta käsitteleviä aiheita. Neljännessä osassa taas käsitellään tekstien sisältöä ja 

rakennetta sekä kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan erilaisia tekstejä. 
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Suomi2 – Minä ja media (2008) – myöhemmin merkitty lyhenteellä MM – on suunnattu kieli-

taitotason B1 oppijoille. Se koostuu viidestä osasta: Minäkuva ja median kuvia (I), Taitoja ja 

tietoja oppimassa (II), Mitä ympärilläni tapahtuu (III), Tehokkaita tekstejä (IV) ja Tarinoiden 

taikaa (V). Ensimmäisen osan aiheina ovat oppijan minäkuva, oma mediankäyttö ja sen merki-

tys oppimisessa sekä suomalainen media. Toinen osa keskittyy metakognitiivisiin taitoihin sekä 

tiedon etsimiseen ja mediakriittisyyteen. Kolmannessa osassa käsitellään ihmissuhteita, ihmis-

ten välistä viestintää ja ympäristöasioita. Neljännessä osassa taas harjoitellaan mielipiteen il-

maisemista ja vaikuttamista. Viimeisessä osassa keskitytään fiktioon ja sen eri lajeihin sekä 

harjoitellaan kertomaan omasta lukukokemuksesta. 

 

Suomi2 – Minä ja yhteiskunta (2009) – myöhemmin MY – lähtee kielitaidon tasolta B1 ja tukee 

oppilasta kohti B2-tasoa. Oppikirja on jaettu viiteen eri osaan: Minä ja muut (I), Muiden mu-

kana (II), Kohti aikuisuutta (III), Kaikenlaista kulttuuria (IV) ja Me vaikuttajat (V). Jokainen 

osa koostuu kahdesta kappaleesta. Ensimmäisessä osassa pureudutaan arvoihin, valintoihin ja 

monikulttuurisuuteen. Toisessa osassa puhutaan ryhmistä ja osallistumisesta eri yhteisöissä. 

Seuraavaksi paneudutaan jatko-opintoihin ja työelämään ja harjoitellaan muun muassa kesä-

työhakemuksen kirjoittamista. Suomalaiseen kulttuuriin ja eri kulttuurilajeihin tutustutaan nel-

jännessä osassa. Lopuksi käsitellään vaikuttamista: miten kielellä vaikutetaan?  

 

Oppikirjat poikkeavat rakenteeltaan perinteisistä kielten oppikirjoista. Vaikka kirjoissa on 

useita eri kappaleita, yksikään niistä ei sisällä yhtä pitkää tekstiä, joka kuunneltaisiin ensin yh-

dessä opettajan johdolla, minkä jälkeen seuraisi rakenneasiaa ja harjoituksia. Sen sijaan kappa-

leet alkavat Aluksi-osiolla, joka koostuu lämmittelytehtävistä kappaleen teemaan liittyen sekä 

kappaleen silmäilystä. Minä ja arki -kirjaa lukuun ottamatta kappaleissa on Ulos luokasta! -

projekti, jossa on esimerkiksi pohdinta-, haastattelu- tai tiedonhakutehtäviä. Kappaleet sisältä-

vät erilaisia pieniä tehtäviä, kuten sanasto-, kuuntelu- ja luetunymmärtämistehtäviä, joiden teks-

tinä on esimerkiksi sanomalehtiteksti tai vaikkapa biologian oppikirjan teksti. Näiden jälkeen 

lähes jokaisessa kappaleessa on Rakennetreeni, jossa käsitellään ja harjoitellaan jotain raken-

neasiaa. Jokaisen kappaleen viimeisellä sivulla on Lopuksi-osio, jossa oppilas arvioi itse, mitä 

hän osaa kappaleen läpikäymisen jälkeen ja mikä vaatii vielä kertausta. 

  

Oppikirjojen lopussa on Treeniohjeet-osio, johon on koottu selkeäksi kokonaisuudeksi muun 

muassa kielioppiasiaa, tekstinhuoltoa sekä vinkkejä tiedonhakuun ja sanojen opetteluun. Jokai-
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sella osiolla on oma tunnusvärinsä, joten ne erottuvat selkeästi toisistaan kirjaa selatessa. Op-

pikirjat ovat kaikessa värikkyydessään ja kuvituksessaan visuaalisesti hyvin houkuttelevia ja 

erottuvat perinteisistä suomi toisena kielenä -oppikirjoista, jotka ovat usein aika yksitotisia ja 

värittömiä kustannussyistä. Oppimateriaali vaikuttaa kuitenkin osaltaan oppilaan motivaatioon, 

joten tekijöiden panostus Suomi2-oppikirjasarjan ulkoasuun on perusteltua. (Nissilä, Martin, 

Vaarala & Kuukka, 2006, s. 57.) 

 

3.2 Tutkimuksen metodologinen tausta 

 

Tutkimukseni pääkehys on laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen kehys, jonka lähtökoh-

tana on kuvata todellista elämää mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tutkijan on otettava huo-

mioon arvolähtökohdat ja se, että absoluuttiseen objektiivisuuteen on mahdotonta päästä: tu-

lokset ovat vain mahdollisia selityksiä, jotka rajoittuvat tiettyyn paikkaan ja aikaan. Tarkoituk-

sena ei ole todentaa jo olemassa olevia väittämiä vaan pikemminkin paljastaa jotain uutta to-

dellisuudesta. Kvalitatiivinen tutkimus suosii tiedonkerääjänä ihmistä mieluummin kuin mit-

tausvälineitä, koska erilaiset mittausvälineet ovat usein joustamattomia vaihtelevissa tilan-

teissa. Metodien valinnassa asetetaan etusijalle menetelmät, jotka antavat tutkittaville ”äänen”, 

kuten erilaiset haastattelut ja diskursiiviset analyysit. Tutkimuksessa ei käytetä satunnaisotok-

sia, vaan kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti. Jokaista tapausta käsitellään ainutlaa-

tuisena.  Kvalitatiiviseen tutkimukseen sisältyy useita eri suuntauksia, kuten sisällönanalyysi, 

keskustelunanalyysi, fenomenografia ja diskurssianalyysi. (Hirsjärvi ym., 1997, s. 152–155.) 

 

Työni pohjautuu ymmärtävään ja tulkinnalliseen tutkimukseen sekä hermeneuttiseen perintee-

seen. Ymmärtäminen tarkoittaa sitä, että tutkija eläytyy tutkimuskohteen henkiseen ilmapiiriin, 

tunteisiin, ajatuksiin ja motiiveihin. Siihen voidaan liittää intentionaalisuus eli aikomukselli-

suus, jolloin tutkija ymmärtää jonkin merkityksen. Hermeneutiikassa merkitys, kokemus ja yh-

teisöllisyys ovat tutkimuksen kannalta keskeisiä käsitteitä.  Aiempia tutkimuksia siteeraten 

Tuomi & Sarajärvi (2002) esittävät, että erityisesti kokemuksen tutkimisessa tutkittavat ilmiöt 

ovat muodossa, jota ei voi käsitteellistää ja ymmärtää suoraan. Tällöin tutkijan on tehtävä tul-

kintaa. Tulkinnan perustana ovat hermeneuttiset säännöt: tutkimuskohteen autonomia, merki-

tyksen yhteensopivuus, ymmärtämisen aktuaalisuus ja yhä uudelleen ymmärtäminen. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2002, s. 33–34, 39–42.)  
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Aineistolähtöinen analyysi pyrkii siihen, että aineistosta luodaan teoreettinen kokonaisuus. Ai-

neistolähtöisyys tarkoittaa sitä, että aineiston käsittelyä ja aineistosta luotuja analyysiyksiköitä 

ei ohjaa mikään teoria. Teoria liittyy ainoastaan analyysin toteuttamisen metodologisiin käy-

tänteisiin. Aineistosta luodaan analyysiyksiköitä tehtävänasettelun ja tutkimuksen tarkoituksen 

mukaan. Haasteensa aineistolähtöiseen tutkimukseen tuo se yleisesti hyväksytty periaate, että 

havainnot ovat teoriapitoisia. Ajatus puhtaista, objektiivisista havainnoista on haastettu, sillä 

metodit, tutkimusasetelma ja käsitteet ovat tutkijalähtöisiä ja vaikuttavat siten tuloksiin. Tutki-

jan pitäisi olla tietoinen lähtökohdistaan ja jopa kontrolloida omia ennakkoluulojaan ja -oletuk-

siaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 108–109.)  

 

Sisällönanalyysi on menetelmä, jonka avulla aineistoa voidaan analysoida objektiivisesti ja sys-

temaattisesti. Pyrkimyksenä on kuvata ilmiö yleisesti ja tiivistetysti.  Se perustuu päättelyyn ja 

tulkintaan, jossa edetään kokemusperäisestä aineistosta kohti käsitteellistä näkemystä. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2002, s. 117, 127.) Systemaattisuus ilmenee omassa työssäni siten, että käyn op-

pikirjaa läpi sivu sivulta ja tehtävä tehtävältä.  Sisällönanalyysi voi terminä vaikuttaa epämää-

räiseltä, ovathan muun muassa diskurssianalyysi, keskustelunanalyysi ja puheen analyysikin 

kiinnostuneet sisällöstä. Sillä viitataan usein aineiston luokitteluvaiheeseen, ja se sopii kirjoi-

tettujen, suullisten ja visuaalisten aineistojen analyysiin. Keskeistä on tiivistää ja luokitella teks-

timassoja aineistoon rakennettujen koodaamisen sääntöjen avulla. (Salo, 2015, s. 168–

169.)  Miles ja Huberman (1994, s. 10–12) ovat jakaneet aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

kolmeen vaiheeseen:  

 

1. pelkistäminen eli redusointi 

2. ryhmittely eli klusterointi 

3. käsitteellistäminen eli abstrahointi 

 

Seuraavassa esittelen Tuomen ja Sarajärven (2002) tulkinnan Milesin ja Hubermanin esittä-

mästä sisällönanalyysistä. 

 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa määritellään aluksi analyysiyksikkö, kuten sana, lause 

tai lausuma. Sen määrittämiseen vaikuttavat tutkimustehtävä ja aineiston laatu. Itse analyysin 

ensimmäinen vaihe on alkuperäistiedon pelkistäminen eli redusointi: tieto tiivistetään tai pilko-

taan osiin. Siitä karsitaan pois kaikki epäolennainen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 
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aineistosta pyritään löytämään tutkimustehtävää kuvaavia ilmauksia.  Yksi lausuma voi sisältää 

useita pelkistettyjä ilmauksia. Pelkistämisen jälkeen ilmaukset listataan allekkain ja ryhdytään 

ryhmittelemään eli klusteroimaan aineistoa. Aineisto käydään huolellisesti läpi etsien eroavai-

suuksia ja samankaltaisuuksia, ja käsitteet ryhmitellään eri luokiksi. Käsitteet, jotka kuvaavat 

samaa ilmiötä, muodostavat alaluokan. Näin aineisto tiivistyy, koska yksittäiset pelkistykset 

kootaan yleisempien käsitteiden alle. Vasta analyysin edetessä nähdään, kuinka aineisto alkaa 

muotoutua: tarvitaanko ala- ja yläluokkien lisäksi väliluokkia tai muita lisäluokkia. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2002, s. 123–124, 127.) Omassa aineistossani analyysiyksikkönä toimii tehtävä ja/tai 

teksti. Käyn kirjasarjan tehtävät ja tekstit huolellisesti läpi ja redusoin ne: tiivistän niiden pe-

rusfunktion ja vertaan sitä funktionaalisen kielenoppimisen näkökulmaan. Tämän jälkeen ryh-

dyn klusteroimaan eli ryhmittelemään redusoituja ilmauksia alaluokiksi yhdistävien ja erotta-

vien tekijöiden mukaan. 

 

Klusterointia seuraa käsitteellistäminen eli abstrahointi, jossa muodostetaan teoreettisia käsit-

teitä. Klusteroinnin voidaan katsoa olevan jo osa abstrahointia. Aineiston kielellisistä ilmauk-

sista edetään teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Luokituksia voidaan mahdollisesti yh-

distellä. Näin tutkija rakentamiensa käsitteiden avulla muodostaa tutkimuskohteen kuvauksen. 

Teoria ja johtopäätökset kulkevat koko ajan rinnakkain aineiston kanssa. Tulokset muodostavat 

empiirisestä aineistosta esimerkiksi käsitejärjestelmän tai aineistoa kuvaavat teemat.  (Tuomi 

& Sarajärvi, 2002, s. 125–127.) Yhdistän alaluokat yläluokiksi niihin liittyvien teoreettisten 

käsitteiden mukaan. Liitän aineistonäytteisiin funktionaalisen kielenoppimisen teoriataustaa. 

Tuloksissa kuvaan luokitteluprosessin aikana muodostetut käsitteet sekä niiden sisällöt, kuten 

sisällönanalyysi edellyttää (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 127). 

 

Salo (2015) kritisoi sisällönanalyysiä tutkimusmenetelmänä: hänen mukaansa sisällönanalyysiä 

käytetään vain luokittelun pohjana, jolloin varsinainen analyysi jää tekemättä. Salo peräänkuu-

luttaa reflektiivisyyttä ja aidosti sen pohtimista, kuinka aineistoa tuotetaan, järjestetään ja luo-

kitellaan. Kieli, puhumisen tavat ja erilaiset kokemuksen ilmaukset tulisi ottaa huomioon. Se, 

että luokittelu perustuu liiaksi tietyn teorian valmiisiin asteikoihin, estää uusien jäsennysten ja 

oivallusten syntymistä. Sisällönanalyysin pyrkimys kvantifiointiin ja sen yksinkertaistava 

luonne ei myöskään vakuuta Saloa. (Salo, 2015, s. 166, 173–175.)  
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Mielestäni oma analyysini ei jää pelkän luokittelun tasolle. Pyrin siihen, etten vain totea tehtä-

vän olevan tietynlainen, vaan esitän luokittelulle perusteita. Perustan luokitteluni mahdollisuuk-

sien mukaan myös johonkin lähteeseen, joka pohjautuu funktionaalisen kielenoppimisen näkö-

kulmaan. Analyysiä tehdessä olen joutunut kuitenkin pohtimaan, onko työni aineistolähtöistä. 

Tutkielmani taustalla on funktionaalisen kielenoppimisen teoria, joka ohjaa sitä, mitä aineistos-

tani haen. Näin ollen analyysini ei ole puhtaasti aineistolähtöistä, vaan siihen vaikuttavat omat 

etukäteistietoni ja oletukseni funktionaalisuudesta. Ajattelen kuitenkin, että metodologisena 

lähtökohtana on aineistolähtöinen sisällönanalyysi, vaikka sitä en voi aivan puhtaasti työssäni 

toteuttaa. Luvussa 4 esittelen esimerkinomaisesti oman aineistoni analyysin vaiheet. 
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4  Analyysin vaiheet 

 

4.1  Analyysiyksikön valinta 

 

Analyysiyksikköni on tehtävä ja/tai teksti. Tehtävään analyysiyksikkönä luen kuuluvaksi itse 

tehtävänannon sekä siihen liittyvät erilaiset tekstit. Teksti voi toisaalta olla myös tehtävään kuu-

lumaton kokonaisuus, esimerkiksi tietoruutu. Tekstit voivat olla niin perinteistä tekstiä kuin 

kuvia, taulukoita, käsitekarttoja tai muuta sellaista. 

 

4.2 Alkuperäistiedon pelkistäminen eli redusointi 

 

Pelkistämis- eli redusointivaihetta ohjaa tutkimuskysymys: onko tehtävä funktionaalisen näkö-

kulman mukainen ja jos on, millä tavalla? Tiivistän tehtävän funktion johonkin ilmaukseen, 

kuten “kokonaisuuden hahmottaminen” tai “nuoren omien kokemusten hyödyntäminen”. Teh-

tävän funktion olisi voinut joissakin tapauksissa tiivistää vieläkin tarkemmin, sillä esimerkiksi 

“puhumisen kehittäminen” -funktioon liittyy muun muassa keskustelu-, neuvottelu- tai haastat-

telutehtäviä. Tuon Tulokset-luvussa esille erilaisia esimerkkejä kaikista funktioista. Käytin luo-

kittelussa ensisijaisuuden periaatetta: jos jokin tehtävä tai teksti olisi sopinut useaan eri luok-

kaan, sijoitin sen luokkaan, jota tehtävä mielestäni ensisijaisesti edusti. Lopullinen luokitteluni 

on selkeimmältä tuntunut kompromissi. Ilmaukset olen merkinnyt lainausmerkkeihin jokaisen 

tehtävänannon jälkeen seuraavien esimerkkien mukaisesti. Erilaiset ilmiöt on merkitty värikoo-

dein erotukseksi toisistaan. Esimerkit ovat Suomi2 – Minä ja media -oppikirjasta. 

 

TEHTÄVÄ A. (MM, s. 8) 

Tutki alla olevaa kuvaa ja silmäile kappaletta. Miten kuva ja kappaleen sisällöt liittyvät toi-

siinsa? 

-> “Kokonaisuuden hahmottaminen” 

 

TEHTÄVÄ B. (MM, s. 9) 
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1. Pohdi. 

a. Millaisia mainoksia nuortenlehdissä yleensä on?  

 -> ”Nuoren omien kokemusten hyödyntäminen” 

 

TEHTÄVÄ C. (MM, s. 12) 

4. Keskustelkaa yhdessä, millaisiin teksteihin ja tilanteisiin kylppäri- ja sarjis-tyyppiset sanat 

sopivat. 

- > “Puhumisen kehittäminen” 

 

TEHTÄVÄ D. (MM, s. 16) 

1. Silmäile terveystiedon oppikirjan tekstiä ja kuvia. Selvitä tekstin aihe. 

-> “Integrointi terveystietoon” 

 

TEHTÄVÄ E. (MM, s. 19) 

Rakenne-treeni: joka-lause  -> “Relatiivilauseen nimityksen yksinkertaistaminen” 

1. Suomalainen tilastonuori 

a. Lue, millainen tilastotietojen mukaan on tyypillinen nuori Suomessa.  

b. Merkitse rastilla, mitkä tilastotiedot sopivat sinun elämääsi. 

 Tyypillinen nuori Suomessa on nuori, 

  joka arvostaa terveyttä ja ihmissuhteita 

  jolle ystävät ovat hyvin tärkeitä 

  jota huolestuttaa ympäristöasiat ja ilmastonmuutos 

 -- 

2. Täydennä taulukkoon joka-sanan eri muodot. 

-- 

-> “Tilaston kautta relatiivilauseeseen” 

 

4.3 Ryhmittely eli klusterointi 

 

Edellisessä alaluvussa esittelemäni tehtävistä syntyneet pelkistykset – tässä kutsun niitä tehtä-

vien funktioiksi – käyn läpi tarkasti. Etsin yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia ja ryhmittelen ai-
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neistoa sen mukaan. Samaa ilmiötä kuvaavat funktiot muodostavat alaluokan.  Seuraavan tau-

lukon redusoidut funktiot ja alaluokat ovat esimerkkejä, eikä taulukko siis sisällä kaikkia tutki-

mukseni tuloksia. Esittelen tutkimustulokset tarkemmin luvussa 5. 

 

TAULUKKO 1. Klusterointi. 

TEHTÄVÄN FUNKTIO ALALUOKKA 

 

Kokonaisuuden hahmottaminen 

Itsearviointi 
 

 

Oppimisprosessin läpinäkyvyys 

 

Nuoren omien kokemusten hyödyntämi-

nen 

Nuoren oman taustan hyödyntäminen 
 

 

Oppilaan oman taustan ja kokemuksen huomi-

oiminen 

 

Relatiivilauseen nimityksen yksinkertais-

taminen 

Partisiippien nimitysten yksinkertaistami-

nen 
 

 

 

Kielioppitermistön läpinäkyvyys 

 

Tilaston kautta relatiivilauseeseen 

Kyselyn kautta partisiippeihin 
 

 

Kontekstin kautta rakenteisiin 
 

 

Puhumisen kehittäminen 

Kuullunymmärtämisen kehittäminen 
 

 

Kielitaidon eri osa-alueiden kehittäminen 

 

Integrointi terveystietoon 

Integrointi biologiaan 
 

 

 

Integrointi muihin oppiaineisiin 
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4.4  Käsitteellistäminen eli abstrahointi 

 

Klusteroinnin tuloksena syntyneet alaluokat yhdistän käsitteiksi, joilla pyrin vastaamaan tutki-

muskysymyksiin. Kutsun käsitteitä tässä tutkimuksessa yläluokiksi. Näin muodostan tutkimus-

kohteen kuvauksen, jossa johtopäätökset ja teoria kulkevat rinnakkain ja niitä verrataan alku-

peräisaineistoon. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 127.) Taulukon ala- ja yläluokat ovat esimerk-

kejä, eikä taulukko siis sisällä kaikkia tutkimustuloksia. 

 

TAULUKKO 2. Abstrahointi. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

 

Kielioppitermistön läpinäkyvyys 

 

Kontekstin kautta rakenteisiin 
 

 

Kielen rakenteiden funktionaalinen opet-

taminen 

 

Kielitaidon eri osa-alueiden kehittäminen 

 

Oppilaan oman taustan ja kokemuksen huomi-

oiminen 
 

 

Arjen kielenkäyttötilanteisiin valmenta-

minen 

 

Oppimisprosessin läpinäkyvyys 

 

Integrointi muihin oppiaineisiin 
 

 

 

Metakognitiiviset taidot 
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5  Tulokset 

 

5.1 Arkielämän kielenkäyttötilanteisiin valmentaminen 

 

On tärkeää, että oppimistilanteet antavat oppijalle eväitä toimia kieliyhteisön jäsenenä. Siksi 

“autenttinen tekeminen” olisi ensisijaista niin luokkahuoneessa kuin sen ulkopuolellakin. Ym-

päristön kielelliset mallit muokkaavat sitä, millaiseksi oppijan tuotos muodostuu. Oikeassa elä-

mässähän olemme koko ajan tekemisissä ympäröivien tekstien kanssa. Tehtävien tulisi olla mo-

nipuolisia ja kytkeytyä suoraan arjen kielenkäyttötilanteisiin. Parhaimmillaan tehtävät aktivoi-

vat oppijaa ja ovat tavoitteellista toimintaa, jonka päämääränä on arkielämän kielenkäyttötilan-

teisiin valmistaminen.  (Aalto, Mustonen & Tukia, 2009, s. 411, 413, 417.) 

   

5.1.1 Autenttiset materiaalit 

 

Funktionaalisessa kielenopetuksessa pidetään tärkeänä, että oppimateriaalin tekstit edustavat 

jotakin aitoa tilannetta tai tekstilajia. (Aalto & Tukia, 2007, s. 25.) Pyykkö (2014, s. 201) ko-

rostaa myös autenttisuutta: on tärkeää, että kielenoppija pääsee kosketuksiin aidon kohdekult-

tuurin todellisuuden kanssa eikä opiskelu perustu vain opiskelua varten tuotettuihin keinotekoi-

siin materiaaleihin. Kieltä opiskellaan nimenomaan todellisia kulttuuriin sidoksissa olevia koh-

taamisia varten. Suomi2-oppikirjasarjassa on erilaisia tekstejä laidasta laitaan. Tekstikäsitys on 

otettu käyttöön sen laajassa merkityksessä, eivätkä kirjat siten sisällä vain perinteisiä tekstejä. 

 

Suomi2-oppikirjasarja sisältää paljon artikkeleita ja muita lehtitekstejä eri lehdistä: esimerkiksi 

monikulttuurisuutta käsittelevän haastattelun nuorten suosimasta Demi-lehdestä (MY, s. 42) ja 

shakkiharrastuksesta kertovan Helsingin Sanomien artikkelin (MA, s. 48). Oppilaat pääsevät 

tutustumaan myös muun muassa mielipidekirjoitukseen (MY, s. 90) ja uutisiin (MM, s. 36). 

Lehtitekstien Etelä-Suomi-keskeisyys kiinnittää huomion: suurin osa teksteistä on Helsingin 

Sanomista tai Turun Sanomista. Maahanmuuttajien asuinalueet painottuvat eteläiseen ja länti-

seen Suomeen (Tilastokeskus, 2019), joten tämä lienee perusteltua. 
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Kaunokirjallisia tekstejä käsitellään erityisesti Lukutreenit-osioissa ja kirjallisuuteen erikseen 

keskittyvissä kappaleissa, mutta myös muissa konteksteissa. Esimerkiksi aikamuotojen yhtey-

dessä yhtenä tekstinä on Ultra Bra -yhtyeen sanoitus (MM, s. 97). Kaunokirjallisuudesta novel-

lit ovat paljon esillä. Tekstit painottuvat suomalaiseen kulttuuriin, mutta monikulttuurisuuttakin 

on hieman esillä esimerkiksi nigerialaisen kertomuksen muodossa (MM, s. 118). Minä ja yh-

teiskunta -kirjassa tutustutaan Kalevalaan kokonaisen projektin puitteissa (MY, s. 140–143). 

Muita kaunokirjallisia tekstilajeja ovat muun muassa näytelmät (MY, s. 153–155), romaanikat-

kelmat (MM, s. 172–173) ja sadut (MA, s. 155). 

 

Kirjasarjassa käsitellään oppikirjatekstejä – muun muassa biologian, maantiedon, historian, ma-

tematiikan ja fysiikan tekstejä – sekä muita tietotekstejä. Eri oppiaineiden integroinnista S2-

opetukseen kerron tarkemmin alaluvussa 3.3. Tiedonhakua käsittelevän kappaleen yhteyteen 

on sijoitettu Wikipediasta ja Googlesta tiedonlähteinä kertova tietoteksti (MM, s. 72–73), kie-

lellä vaikuttamisen yhteydessä tutustutaan taas slangia käsittelevään tietotekstiin, joka on pe-

räisin Internetin www.slangi.fi-sivustolta (MY, s. 191).  

 

Oppikirjoissa ovat esillä myös arkielämän tekstit eri muodoissaan. Eri medioihin keskittyvässä 

kappaleessa oppilaan tehtävänä on tutustua Internetin tai valitsemansa lehden ohjelmatietoihin 

(MM, s. 30). Muita arkisia tekstejä ovat muun muassa tuoteseloste, ostoslista ja säätiedotus 

(MY, s. 32, 72, 154). Myös Internet ja sosiaalinen media ovat tehtävissä esillä. Useassa tehtä-

vässä on tekstinä tekstiviesti, kuten partitiivia käsittelevän tehtävän yhteydessä (MA, s. 72). 

Tekstiviestit tuskin ovat autenttisia sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta niissä on pyritty 

aitouteen muun muassa puhekielen ja hymiöiden avulla: Moi! Onko sulla vielä kuumetta? Tä-

nään tuli läksyksi 4 tehtävää matikasta s. 45, (Mä en ymmärrä sitä! :( Äikässä pitää kirjottaa 

tarina. (MA, s. 72.) 

 

Perinteisten tekstien lisäksi oppilaat pääsevät tutustumaan muun muassa tilastoihin ja taulukoi-

hin, kuviin, merkkeihin ja sarjakuviin. Minä ja media -oppikirjassa tutustutaan esimerkiksi Ti-

lastokeskuksen diagrammiin, joka kuvaa suomalaisten Internetin käyttöä (MM, s. 66). Suoma-

laisille tutusta Viivi ja Wagner -sarjakuvasta oppilaat etsivät kertomuksen rakenteen element-

tejä (MA, s. 164). Kuluttamiseen keskittyvässä kappaleessa esillä ovat erilaiset viralliset ympä-

ristömerkit (MY, s. 178). 
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5.1.2 Nuoren elämään liittyvät tehtävät 

 

Funktionaalista opetusta ohjaa käsitys, jonka mukaan S2-oppijan täytyy selvitä tilanteissa, jotka 

liittyvät hänen omaan elämänpiiriinsä. Näin hänen täytyy saada harjoitella ilmauksia ja kon-

struktioita, jotka ovat merkityksellisiä näissä olosuhteissa. Oppijan tarpeet ja mielenkiinnon-

kohteet ovat keskiössä, sillä niiden kautta oppija sitoutuu itselleen relevantteihin tavoitteisiin ja 

sisältöihin.  (Mustonen & Honko, 2018, s. 136, 139.) Se, että teksti on oppilaalle itselleen mer-

kityksellinen, lisää luonnollisesti opiskelumotivaatiota. (Aalto & Tukia, 2007, s. 25.) 

 

Suomi2-oppikirjasarja on suunnattu erityisesti yläkouluikäisille oppijoille, mikä näkyy myös 

tehtävissä ja teksteissä. Ne liittyvät vahvasti nuoren ihmisen elinympäristöön ja kokemusmaa-

ilmaan. Nuorten tyyliä käsitellään minäkuvaan keskittyvässä kappaleessa. Tyyleistä esillä ovat 

muun muassa hevari, skeittari, hoppari, pissis ja fruittari (MM, s. 12). Ihmiset ympärilläni -

kappaleessa puhutaan nuorten kielestä ja siitä, eroavatko tyttöjen ja poikien kieli toisistaan 

(MM, s. 89). Sanastotreenissä (MY, s. 43) tutkitaan erilaisten nuorten elämäntilanteita. Tehtä-

vänä on eläytyä kunkin henkilön rooliin ja kirjoittaa päiväkirjateksti annetun sanaston avulla. 

 

TEHTÄVÄ 1. (MY, s. 43)  

Juri (15 v.): on juuri löytänyt uuden kaveriporukan 

 

päästä mukaan        

olla mallillaan 

jäädä jostakin paitsi 

suhtautua kuten muihin 

ylimielisyys 

syyllistyä + mihin  

 

Minä ja arki -oppikirjassa on paljon tehtäviä, joissa ovat esillä kaverisuhteet. Tehtävänä on esi-

merkiksi kirjoittaa kaverille tekstiviesti tai sähköposti, jossa kerrotaan uuden kaverin tapaami-

sesta ja luonteesta (MA, s. 13). Nuortenkirjallisuus ja pelit ovat myös esillä. Minä ja media -

oppikirjan tehtävässä (s. 169) pyydetään pohtimaan, millaisia hahmoja tai sankareita uusim-

missa kauhuelokuvissa, -kirjoissa ja -peleissä on. Samassa kappaleessa (s. 173) selvitetään suo-
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sittujen teosten esitysmuotoja. Joukossa ovat muun muassa Taru Sormusten Herrasta, Linnun-

radan käsikirja liftareille, Harry Potter, Star Trek ja World of Warcraft.  Täytyy ottaa huomi-

oon, että kirjasarja on julkaistu yli kymmenen vuotta sitten, jolloin sosiaalinen media ei ollut 

yhtä laajasti esillä kuin nykypäivänä. Kirjasarjassa kuitenkin tiedostetaan, että Internet verkko-

viestintäympäristöineen liittyy vahvasti nuorten elämään. Esimerkiksi verbiharjoituksen osana 

on blogiteksti (MA, s. 36) ja ihmisten Internet-käyttäytymiseen pureudutaan Miten verkossa 

ollaan ja eletään? -osiossa (MM, s. 66–70).  

 

Kirjasarjassa käsitellään myös nuorten yhteyksiä koulumaailmaan ja ympäröivään yhteiskun-

taan. Tehtävissä harjoitellaan muun muassa loma-anomuksen tekemistä (MA, s. 82) ja pohdi-

taan, millä keinoin luokan työrauhaan voisi parhaiten vaikuttaa (MM, s. 152). Lukutreeni-osi-

ossa tutustutaan eri teksteihin, joissa käsitellään koulumaailmaa eri näkökulmista: opettajan ja 

oppilaan roolista kerrotaan sanomalehtitekstissä ja koulua tutkitaan tilaston valossa (MA, s. 92–

94). Minä ja yhteiskunta -kirjassa näkökulma on luonnollisesti usein hyvin yhteiskuntakeskei-

nen. Kappaleiden aiheina ovat esimerkiksi Työelämää (MY, s. 102–121) ja Minä vaikuttajana 

(MY, s. 168–185). Kappaleissa harjoitellaan muun muassa kesätyöhakemuksen kirjoittamista 

(MY, s. 118) ja valmistaudutaan työhaastatteluun (MY, s. 119) sekä tutustutaan erilaisiin kan-

salaisjärjestöihin (MY, s. 172). Minä ja media (s. 108–125) tuo esille ympäristö- ja ilmaston-

muutosasioita, jotka näkyvät kappaleen teksteissä uutisten, tietotekstien ja diagrammien muo-

dossa. 

 

5.1.3 Oppijan oman taustan ja kokemuksen huomioiminen 

 

Suomi2-sarjan oppikirjoissa on pyritty huomioimaan oppilaan oma tausta ja siellä vaikuttavat 

kokemukset. Kielellinen tietoisuus ei rakennu tyhjän päälle, vaan oppija hyödyntää omia re-

surssejaan, aiempia oppimiskokemuksiaan ja maailmantietoaan. Näiden avulla hän järjestää, 

luokittelee ja tulkitsee kielellistä ainesta. Oppiminen on tehokkainta, kun oppija kokee omista-

juutta. (Cummins, 2006, s. 56–57, 63.) Kielenoppiminen on sitä, että tulee kuulluksi ja saa 

mahdollisuuksia vaikuttaa (Mustonen & Honko, 2018, s. 139).  
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Oppijan kielitausta tulee kirjasarjan tehtävissä esille. Kielenoppiminen tehostuukin, jos kielten-

välisiä yhteyksiä pystytään vahvistamaan (Pietilä & Lintunen, 2014, s. 19). Kirjallisuuden gen-

rejä käsittelevässä kappaleessa muistellaan eri eläimiin liitettyjä vertauksia. Oppijan tehtävänä 

on miettiä lisäksi, keksiikö hän samantapaisia vertauksia muista tuntemistaan kielistä. (MM, s. 

178.)  Minä ja arki -kirjassa kokonainen kappale käsittelee oppijan kieltä ja kielitaitoa (MA, s. 

25–36). Kappaleessa oppija saa kertoa osaamistaan kielistä mutta myös sukunsa kotimaan kie-

listä. Tehtävänä on muun muassa täydentää käsitekarttaan, millä kielillä hän tekee eri asioita: 

pelaa pelejä, mesettää, ajattelee, näkee unia… Minä ja yhteiskunta -kirjassa puhutaan kielellä 

vaikuttamisesta, ja oppijan tehtävänä on tehdä itsestään omakuva kielenkäyttäjänä. Tehtävänan-

nosta ei käy ilmi, tarkoitetaanko kielellä äidinkieltä vai toista kieltä, vaan oppija saa itse päättää, 

millä perusteilla hän muodostaa omakuvan. Kysymykset kuitenkin johdattelevat kertomaan 

molemmista. 

 

TEHTÄVÄ 2. (MY, s. 68) 

Tehkää vihkoon tai luokan seinälle omakuvanne kielenkäyttäjinä. 

1. Millaiset piirteet ovat tyypillisiä kielenkäytöllesi? 

2. Missä tilanteissa ja miten sekoitat eri kieliä? 

3. Millaisia sanoja käytät paljon? 

4. Millaisia sanoja et halua käyttää? 

5. Millaisia ilmauksia käytät, kun olet vihainen, rakastunut ja surullinen? 

6. Millaiset ilmaukset ärsyttävät sinua? 

 

Oppijan mielipidettä kysytään usein tehtävien yhteydessä. Esimerkiksi lukutehtävän yhtey-

dessä oppija saa esittää mielipiteensä siitä, onko Suomi hänen mielestään tasa-arvoinen maa, ja 

kuuntelutehtävän jälkeen hän saa kertoa, onko samaa mieltä tehtävän henkilön kanssa (MY, s. 

29, 53). Minä ja media -kirjassa oppilas pääsee pitämään mielipidepuheen valitsemastaan ai-

heesta (MM, s. 146). Oppijan omia kokemuksia ja tottumuksia hyödynnetään useissa tehtävissä. 

Eri medioita käsittelevässä kappaleessa kysytään nuoren ja hänen perheensä televisionkatselu-

tottumuksista ja hieman myöhemmin Internet-käyttäytymisestä (MM, s. 30–31, 65–66). Parti-

tiivitehtävässä jokainen saa vastata kysymyksiin omiin kokemuksiinsa pohjautuen: 

 

TEHTÄVÄ 3. (MA, s. 73) 

Vastaa kysymyksiin partitiivilla. 

1. Mitä sä syöt aamuisin? 
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2. Mitä sä haluaisit ruokakaupasta? 

3. Mitä kieliä sä puhut? 

4. Minkälaista musiikkia sä kuuntelet? 

5. Minkälaista Suomessa on asua? 

 

Oppija pääsee tehtävissä kertomaan omista mielenkiinnonkohteistaan ja vahvuuksistaan. Työ-

elämää käsittelevässä kappaleessa esitellään itseä kiinnostava ammatti ja pohditaan omaan am-

matinvalintaan vaikuttavia tekijöitä (MY, s. 103–104). Erilaisiin lehtiin tutustuttaessa oppilas 

saa valita lehden, johon haluaisi perehtyä tarkemmin. Tutustumisen jälkeen hän kertoo perus-

teluineen, tilaisiko lehden vai ei. (MM, s. 35.) Aikamuototehtävän yhteydessä saa kirjoittaa 

harrastuksestaan tai jostakin tekemästään valinnasta (MY, s. 19). 

 

5.1.4 Oppituntien ulkopuolinen oppiminen 

 

Aalto, Mustonen ja Tukia (2009, s. 418) pitävät tärkeänä, että oppimisympäristöä laajennetaan 

luokkahuoneen ulkopuolelle. Tämä näkyy myös Suomi2-oppikirjasarjassa. Ensimmäistä osaa 

lukuun ottamatta kirjojen kappaleet sisältävät Ulos luokasta! -projektin, jossa oppilas käsittelee 

kappaleen teemaa myös oppituntien ulkopuolella. Kielitaito on niin kompleksinen taito, että 

sitä on mahdotonta harjoituttaa pelkästään luokkahuonerajojen sisäpuolella. Ulos luokasta! -

projektit ohjaavat oppijoita muun muassa havainnoimaan ympäröiviä tapahtumia ja käyttämään 

eri medioita. Projektit esitellään lopuksi muulle luokalle, ja niistä keskustellaan yhdessä. (Aalto, 

Tukia, Taalas & Mustonen, 2008, s. 26–27) 

 

Vaikuttamista käsittelevässä kappaleessa oppilaan tehtävänä on seurata sovitun ajanjakson ai-

kana, millaisia aiheita eri mediat käsittelevät. Huomiota tulee kiinnittää lisäksi siihen, miten 

nuoret ja nuoria kiinnostavat asiat ovat esillä. (MM, s. 151.)  Mediaa täytyy seurata myös teh-

tävässä, jossa tehtävänä on katsoa tv-mainoksia ja koota niistä raportti. Raportissa kerrotaan 

tuotteen nimi, iskulauseet ja muut opitut ilmaukset sekä annetaan mainokselle kiinnostavuus-

pisteet. (MM, s. 25.) Jatko-opintoihin keskittyvässä kappaleessa oppilaan tulee käyttää amma-

tinvalintaohjelmaa ja selvittää sen avulla omat kiinnostuksenkohteet ja vahvuudet. (MY, s. 85.) 
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Samassa osiossa oppilas pääsee sähköpostitse tiedustelemaan mahdollisia kesätöitä häntä kiin-

nostavasta yrityksestä. Huomionarvoista on, että tehtävässä ei pelkästään harjoitella kesätyön 

hakemista, vaan kyseessä on oikean elämän aito tilanne: 

 

TEHTÄVÄ 4. (MY, s. 116) 

1. Tiedustele kesätöitä! 

a. Pohtikaa yhdessä, millaisista oman kotipaikkanne yrityksistä voisi tiedustella kesätöitä. Teh-

kää lista vihkoon. 

b. Käy tutustumassa kiinnostavan yrityksen verkkosivuihin ja ota yhteystiedot ylös. 

c. Kirjoita vapaamuotoinen kohtelias sähköposti, jolla tiedustelet kesätöitä. Ota mallia Sashan 

sähköpostista s. 110. 

d. Huolla tekstiäsi edellisen aukeaman ja Treeniohjeiden s. 214 avulla. 

e. Tuokaa sähköpostit luokkaan tulostettuina ja antakaa niistä palautetta toisillenne alla ole-

vien kysymysten avulla. 

 

Osa tehtävistä on oppiainerajat ylittävää oppimista. Metakognitiivisiin taitoihin keskittyvässä 

kappaleessa tehtävänä on seurata omaa opiskelua kolmen eri oppiaineen tunneilla. Raportissa 

tulee kiinnittää huomiota muun muassa omaan osallistumiseen, kuuntelemiseen ja keskittymi-

seen sekä uusien sanojen oppimiseen. (MM, s. 47.) Minä ja yhteiskunta -kirjassa oppilas seuraa 

eri oppituntien ryhmätöitä viikon ajan apukysymysten avulla. Tämän jälkeen hän listaa onnis-

tuneen ryhmätyön edellytykset ja esittelee ne muille. (MY, s. 49.) Eri oppituntien seuraamisen 

lisäksi osa tehtävistä liittyy omaan lähipiiriin. Tehtävänä on esimerkiksi haastatella omaa kave-

ria, sukulaista tai opettajaa ja selvittää, millaisia asioita he arvostavat ja millaisia valintoja kukin 

on elämässään tehnyt. (MY, s. 9.) Toisessa projektissa oppilas havainnoi kavereitaan ja opetta-

jiaan ja kerää huomioita heidän kielenkäytöstään (MY, s. 67).  

 

5.1.5 Kielitaidon eri osa-alueiden kehittäminen  

 

Kuten aiemmin totesin, formalistinen kielenopetus on keskittynyt kirjoitetun kielen hallitsemi-

seen. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, s. 314) kuitenkin todetaan, että 

kielitaitoa tulisi kehittää kielenkäytön kaikilla eri osa-alueilla: puhumisessa, kuullun ymmärtä-
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misessä, kirjoittamisessa ja luetun ymmärtämisessä. Dufvan ja Aron (2012, s. 21) mukaan kir-

joitetun kielen ongelmana on, että se jähmettää tilanteisen puheen staattisiksi edustumiksi. Li-

säksi se keskittyy tiettyihin kielen piirteisiin jättäen toiset huomiotta.  

 

Minä ja Media -oppikirjan opettajanopas kertoo, että kirja pohjautuu viestinnällisyyteen. Se 

tarkoittaa sitä, että oppilas pääsee harjoittelemaan kieltä kaikilla kielitaidon osa-alueilla niin 

kokonaisuutena kuin myös erikseen. (Aalto, Tukia, Taalas & Mustonen, 2008, s. 13.) Sama 

periaate pätee koko oppikirjasarjaan. Kaikkien kielitaidon osa-alueiden kehittäminen on perus-

teltua. Oppimisympäristön tulisi vastata aiempaa paremmin oppijan elämän viestintätarpeita 

luokan ja oppikirjan ulkopuolelle autenttisiin viestintätilanteisiin. Kielitaito onkin esimerkiksi 

taitoa ilmaista omia ajatuksiaan ja tunnistaa niin luetun kuin kuullun kielen komponentteja. Se 

on myös taitoa eritellä kirjallisten ja suullisten tekstien kieltä. (Aalto, Mustonen & Tukia, 2009, 

s. 404, 416–417.)  

 

Puhumisen kehittäminen. Aalto, Mustonen ja Tukia (2009, s. 418) ovat pitäneet tärkeänä sitä, 

että tehtävät antaisivat mahdollisuuden vuorovaikutukseen, neuvotteluun ja ongelmanratkai-

suun. Näin oppija pystyisi aidosti ilmaisemaan mielipiteitään ja kertomaan päättelyprosesseis-

taan. Oppikirjasarja antaakin tähän lukuisia mahdollisuuksia. Tehtävät sisältävät paljon muun 

muassa keskustelua, kertomista, selittämistä, esittelemistä ja neuvottelemista. 

 

Tyypillinen puhumista kehittävä tehtävä on keskustelu- tai pohdintatehtävä. Keskustelua käy-

dään tyypillisesti koko luokan kesken.  

 

TEHTÄVÄ 5. (MA, s. 71) 

 3. Sanontoja 

a. Lue kodista kertovat sanonnat ja yhdistä ne oikeisiin kuviin. 

b. Keskustelkaa yhdessä, mitä ne tarkoittavat. 

 

TEHTÄVÄ 6. (MA, s. 118) 

2. Keskustelkaa yhdessä siitä, millainen on hyvä koevastaus.  

   Kerää alle hyvän koevastauksen piirteitä. 
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Yleinen puhumista harjoittava tehtävätyyppi on myös asioista kertominen. Usein oppilasta pyy-

detään kertomaan opittu asia omin sanoin, kuten kertomuksen juoni (MM, s. 118) tai yhteis-

kuntaopin käsitteet (MY, s. 74). Esittelytehtäviä on etenkin Ulos luokasta! -osioissa, joissa pro-

jektien tulokset esitellään muulle luokalle (esimerkiksi MY, s. 103). Oppilaat oppivat myös 

vertaamaan ja antamaan toiselle palautetta: selostustehtävän yhteydessä oppilaat vertaisarvioi-

vat toisiaan ja vertaavat tekemiään ratkaisuja keskenään (MY, s. 78). Ryhmätöiden yhteydessä 

harjoitellaan neuvottelemista ja asioista sopimista (MY, s. 180). Luovaa ilmaisuakin on: Minä 

ja media -kirjan kirjallisuusosassa on paljon ilmaisutehtäviä käsiteltyihin kirjallisuusnäytteisiin 

liittyen (esimerkiksi MM, s. 190). 

 

Olen luokitellut tähän alaluokkaan myös ääneen lukemisen, koska kyseiset tehtävät kehittävät 

ääntämistä ja siten myös puhumista. Minä ja arki -kirjassa ääneen lukeminen liittyy usein pari-

dialogiin. Paridialogeissa harjoitellaan esimerkiksi tunneilmauksia (MA, s. 18) ja välituntiju-

tustelua (MA, s. 74). Dialogeille on tyypillistä puhekielisyys: 

 

TEHTÄVÄ 7. (MA, s. 43) 

 11. Kuinka usein? Miten usein? 

a. Lue parin kanssa ääneen dialogit A ja B. 

A) − Hei, kuinka usein sä käyt leffassa? 

− Aika harvoin, mut mä katon aika usein dvd-leffoja. 

B) − Kuuntelet sä usein musiikkia? 

             − Joo, melkein aina. Entäs sä? 

−  No, joskus joo. 

 

Tannerin (2012, s. 173–174) mukaan S2-oppikirjoissa ongelmana ovat dialogien suoraviivai-

suus ja se, että ne antavat mallin virheettömästä ja selkeästä asiointitavasta. Ne eivät juurikaan 

anna eväitä todellisen elämän vuorovaikutustilanteisiin, joissa kohdataan erilaisia ongelmia ja 

väärinymmärryksiä. Tällaisia ovat erityisesti asiointilanteet vaikkapa terveydenhuollon piirissä 

tai virastoissa. Tähän haasteeseen Suomi2-kirjasarjakaan ei vastaa, sillä dialogit ovat hyvin yk-

siselitteisiä, eikä niissä havaintoni mukaan kohdata kielellisiä ongelmia. 

 

Kuullun ymmärtämisen kehittäminen. Opettajaoppaassa kirjantekijät puhuvat ymmärtämi-

sen tavoitteista: kielenoppimisen alkutaipaleella kielitaitoa on jo ymmärtää tekstin aihe. Kes-

keistä on oivaltaa ydinsisältö, jota laajentavat erilaiset yksityiskohdat, niiden väliset suhteet ja 
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ydinsanat. Ydinsanat ovat usein oppiaineen keskeisiä käsitteitä. Ymmärtämisen yhtenä tavoit-

teena on myös olla tietoinen tekstistä välittyvistä sävyistä ja asenteista. (Aalto, Tukia, Taalas & 

Mustonen, 2008, s. 35–36.) Näihin asioihin keskittyvät Suomi2-oppikirjasarjan kuullunymmär-

tämistehtävät. Minä ja yhteiskunta -kirjassa on lisäksi kokonainen aukeama, jossa annetaan 

vinkkejä kuullunymmärtämiseen ja kuuntelutehtäviin (MY, s. 70–71). 

 

Tehtävät alkavat usein kokonaisuuden hahmottamisella: Mikä on uutisen aihe? (MM, s. 31), 

Mistä medioista ja tilanteista näytteet ovat? (MY, s. 70) tai Mikä on katkelman aihe ja millä 

oppitunnilla sen voi kuulla? (MA, s. 101) Tehtävänannossa saatetaan jopa eksplisiittisesti oh-

jata kokonaisuuden hahmottamiseen:  

 

TEHTÄVÄ 8. (MA, s. 99) 

 5. Treenaa korva kuulemaan aina ensin aihe. 

Kuuntele 4 puhekatkelmaa. Kuulet jokaisen katkelman 3 kertaa. Yritä aina ensin ym-

märtää aihe ja vasta sitten yksityiskohtia. Vastaa vihkoon alla oleviin kysymyksiin. 

1. Mikä media, eli kuka puhuu ja missä? 

2. Mikä on puheenaihe? 

3. Mitä yksityiskohtia kuulet? 

 

Kuten tehtäväesimerkissä neuvotaan, kokonaiskuvan hahmottamisen jälkeen siirrytään yksi-

tyiskohtien poimimiseen. Yksityiskohdat saattavat olla esimerkiksi tarkkoja sisältökysymyksiä: 

Miten Aapo selittää Jopen lyhyttä viestiä kortissa? (MM, s. 187) tai Mitä Eino tekee nykyään? 

(MA, s. 128). Tehtävissä ohjataan myös poimimaan erilaisia puhujien käyttämiä ilmauksia: 

Kuuntele vielä tarkasti, millaisia ilmauksia puhujat käyttävät, kun eivät osaa kuvailla ihan tar-

kasti. Kokoa ilmaukset alle (MM, s. 21). Myös sisältösanoihin kiinnitetään huomiota:  

 

TEHTÄVÄ 9. (MA, s. 101) 

 9. Kuuletko tärkeät sisältösanat opettajan puheesta? 

a. Kuuntele puhekatkelma A. Vastaa vihkoon kysymyksiin 1–2. 

1. Mikä on katkelman aihe ja millä oppitunnilla sen voi kuulla? 

2. Mitkä ovat opettajan puheen tärkeät sisältösanat, jotka pitää oppia? 

 

Tehtävissä kiinnitetään jonkin verran huomiota puheilmaisun sävyyn: Pohtikaa, mistä repliik-

kien ystävällinen tai epäystävällinen sävy syntyy (MY, s. 55) tai Kuuntele, millainen luonne 
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puhujilla voisi olla.  ( - - ) Keskustelkaa yhdessä, mistä päättelitte luonteet. (MA, s. 13.) Kuun-

telutehtävissä korostuvat myös kuuntelijan omat kokemukset ja tulkinta. Usein kysytään oppi-

jan omaa mielipidettä asiaan: Millaisia neuvoja antaisit Lailalle? (MM, s. 145) tai Mitä mieltä 

olet Juuson päivästä? Voisiko kertomus olla totta? Miksi? / Miksi ei? (MM, s. 81.) Suomalai-

seen puhekulttuuriin keskittyvässä kuuntelussa oppija saa verrata kuulemaansa omiin koke-

muksiinsa: Vertaa kuulemaasi ja omia kokemuksiasi. Kerro muille, mistä olet samaa / eri mieltä 

asiantuntijan kanssa. Kerro esimerkkejä omasta elämästäsi. (MY, s. 133.) Kirjan tekijät pai-

nottavatkin, että lukemisen ja kuuntelemisen ydintavoitteena olisi, että oppija voisi käydä aitoa 

vuoropuhelua tekstin kanssa (Aalto, Tukia, Taalas & Mustonen, 2008, s. 36).  

 

Kirjoittamisen kehittäminen. Aalto, Mustonen ja Tukia (2009, s. 412, 416–417) painottavat, 

että optimaalisen tehtävän tulisi olla sidottu niin kielenkäytön tapoihin kuin kappaleen tema-

tiikkaankin. Ihanteellinen tehtävänanto keskittyy muotoon, merkitykseen ja käyttöön. Oppijaa 

tulisi ohjata tekemään havaintoja kuulemastaan tai lukemastaan ja käyttämään näitä ilmaisuta-

poja esimerkiksi omassa tekstissään. Keskeinen taito on osata “ilmaista omia ajatuksia ja mer-

kityksiä sekä luoda sosiaalisia suhteita”.  Kirjantekijöiden mukaan kirjoittamisen keskeisimpiä 

tavoitteita ovat muun muassa sosiaalisten suhteiden ylläpito, tiedon välittäminen ja mielipiteen 

ilmaiseminen. Tärkeää on opettaa oppijaa havainnoimaan omaa tekstiään. Hyvä keino on mää-

rittää jokaiseen tehtävään tietty asia, johon voi keskittyä. Se voi olla esimerkiksi uudet sanat ja 

ilmaukset tai jokin rakenneasia. (Aalto, Tukia, Taalas & Mustonen, 2008, s. 49, 51.) Oppikir-

jasarjan kirjoittamistehtävät noudattavat hyvin tekijöidensä linjauksia: tehtävien kautta oppijat 

pääsevät esimerkiksi luomaan sosiaalisia suhteita, ilmaisemaan ajatuksiaan ja välittämään tie-

toa. Tehtävät ovat aina jonkin käsitellyn asian tai rakenteen yhteydessä, ja ne on sidottu kappa-

leen teemaan. 

 

Sosiaalisten suhteiden ylläpito on esillä useissa oppikirjasarjan kirjoitustehtävissä. Tehtävänä 

on esimerkiksi kirjoittaa kaverille tekstiviesti tai sähköposti käyttäen luonneadjektiiveja, joiden 

avulla kuvaillaan uutta kaveria (MA, s. 13), tai kirjoittaa Ykälle viesti Internetin keskustelupals-

talle käyttäen annettuja ilmauksia (MM, s. 89). Ensin mainitun tehtävän kappale liittyy oppijaan 

itseensä ja tämän lähipiiriin, toisen tehtävän kappale käsittelee ihmissuhteita. Mielipiteen ilmai-

sua ja vaikuttamista kirjoissa harjoitellaan paljon. Esimerkiksi Minä vaikuttajana -kappaleessa 

kirjoitetaan mielipideteksti tai tietoteksti kuluttamisesta (MY, s. 179). Lauseenvastikkeiden yh-

teydessä kirjoitetaan lyhyt mielipide erilaisuudesta tai samanlaisuudesta lauseenvastikkeita 
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hyödyntäen (MY, s. 32). Oppilaat pääsevät harjoittelemaan myös arvostelun kirjoittamista kult-

tuuria käsittelevässä kappaleessa (MY, s. 157). Tehtävässä kiinnitetään erityistä huomioita ad-

jektiiveihin ja muihin kuvaileviin ilmauksiin.  

 

Tiedon välittämistä tehtävissä harjoitellaan muun muassa biologian, fysiikan ja historian koe-

vastausten muodossa (MA, s. 118) sekä raportteja kirjoittamalla Ulos luokasta! -projektien yh-

teydessä (esimerkiksi MM, s. 47). Oppilaat pääsevät myös nominityyppejä harjoitellessaan kir-

joittamaan uutisen (MA, s. 168). Lukunurkka-osiossa tehdään muistiinpanoja eri kirjoista kirja-

arvostelujen perusteella (MM, s. 183). Joitakin asiointitekstejä harjoitellaan myös, muun mu-

assa kesätyöhakemusta (MY, s. 115). 

 

Luovaa ilmaisuakin oppilaat pääsevät kokeilemaan. Minä ja arki -oppikirjassa kirjoitetaan use-

ampikin kertomus. Unelmaviikko 1000 eurolla! -otsikoidussa tehtävässä kirjoitetaan omasta 

unelmien viikosta ja samalla harjoitellaan verbien persoonataivutusta (MA, s. 47). Kirjassa on 

myös kertomuksiin ja kertomuksen rakenteeseen keskittyvä osionsa, jossa suunnitellaan oma 

kertomus prosessikirjoittamista ja vertaispalautetta hyödyntäen (MA, s. 166). Minä ja Media -

kirjassa luovuutta päästään hyödyntämään esimerkiksi laulun sanoituksen (MM, s. 97) ja fani-

fiktion kirjoittamisessa (MM, s. 167). Minä ja yhteiskunta -kirjan Viihdyttääkö kulttuuri? -kap-

paleessa oppilaiden tehtävänä on kirjoittaa parin kanssa kohtauksia valitsemansa näytelmän la-

jiin (MY, s. 155). 

 

Luetun ymmärtämisen kehittäminen. Aallon, Mustosen ja Tukian (2009, s. 416–417) mu-

kaan oikean elämän kielitaitoon kuuluu taito erottaa luetun ja kirjoitetun kielen tuttuja osateki-

jöitä, rakenteita ja niiden käyttökonteksteja sekä ottaa niitä omaan arkiseen kielenkäyttöön. 

Kielitaitoon kuuluu heidän mukaansa myös taito eritellä eri tekstilajien kieltä, joka toimii mer-

kityksen, sisäisen rakenteen, sävyn ja tyylin rakentajana. Kuten kuullun ymmärtämisessä, myös 

luetun ymmärtämisessä painottuvat ydinsisällön ymmärtämisen lisäksi yksityiskohdat, koko-

naisuuteen sisältyvien asioiden väliset suhteet, ydinsanat, tekstistä välittyvät asenteet sekä teks-

tien ja lukijan välinen vuorovaikutus. (Aalto, Tukia, Taalas & Mustonen, 2008, s. 35–36.)  

 

Sisällön ymmärtämistä painotetaan lähes jokaisessa luetun ymmärtämisen tehtävässä. Oppilaan 

tehtävänä on esimerkiksi tekstin avulla selvittää, että hän on ymmärtänyt oikein uutisen otsikon 

Pasta rökitti perunan (MM, s. 50). Sisällön ymmärtämistä testataan muun muassa tiivistelmän 

keinoin: Tiivistä jokaisen kappaleen pääasia omin sanoin marginaaliin. (MY, s. 89.) Useinkaan 
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sisällön ymmärtäminen ei keskity pelkästään ydinsisältöön, vaan oppilaan tehtävänä on vastata 

myös yksityiskohtaisiin kysymyksiin, kuten terveystiedon oppikirjatekstin yksityiskohtiin 

(MA, s. 56). Perinteisten tekstien lisäksi kirjoissa käytetään luetun ymmärtämisen materiaalina 

esimerkiksi suomalaisten vapaa-aikaa kuvaavaa diagrammia ja sarjakuvaa. Diagrammitehtä-

vässä oppilas ensin merkitsee diagrammiin itseä kiinnostavat ja yllättävät asiat. Seuraavaksi 

hän vastaa tarkentaviin sisältökysymyksiin. (MA, s. 38.) Sarjakuvasta oppilaan tehtävänä on 

ymmärtää sen sanoma eli hahmottaa kokonaisuus (MY, s. 176). 

 

Oppikirjoissa on luetun ymmärtämisen tehtäviä, joissa tarkoituksena on tunnistaa tekstilaji. Me-

dian tekstilajeja käsittelevällä aukeamalla tehtävänä on tutkia ja tunnistaa eri tekstilajeja, joita 

ovat diagrammi, keskustelupalstan viesti, esite ja uutinen (MM, s. 26). Minä kirjoittajana -

kappaleessa pureudutaan tekstilajeihin tarkemminkin: Tekstilaji määrittää tekstin rakenteen -

aukeamalla oppilaan tehtävänä on tekstien silmäilyn perusteella tunnistaa ovikyltti, kertomus, 

lomake ja tekstiviesti sekä yhdistää tekstien aloitukset sopivaan tekstilajiin. (MA, s. 172–

173.)  Tehtävissä tutustutaan myös tekstien rakenteeseen. Erityisesti paneudutaan eri oppiainei-

den tekstien rakenteeseen. Minä ja arki -kirjan Lukutreenissä käydään läpi, miten luetaan oppi-

kirjan kappale. Esimerkkinä on fysiikan kirjan teksti, joka luetaan läpi vaiheittaisten ohjeiden 

avulla edeten pääotsikosta ja väliotsikoista itse tekstiin ja lopulta tiivistelmään sekä avain-

sanalistoihin. (MA, s. 110.) Minä ja media -kirjassa tutustutaan lehtitekstin rakenteeseen: ot-

sikkoon, ingressiin ja kappaleisiin. Samalla selvitetään tekstin aihe, vastataan tarkentavaan ky-

symykseen, etsitään yllättäviä ja hauskoja ajatuksia sekä ympyröidään ydinsanoja ja -ilmauksia. 

(MM, s. 14–15.) 

 

Luetun ymmärtämisen tehtävissä painotetaan sanaston hallintaa. Mielipidekirjoituksen yhtey-

dessä yhtenä tehtävänä on tutkia sen sanastoa ja etsiä sanat tai ilmaukset, joiden merkityksestä 

ei ole varma. Parin kanssa mietitään yhdessä merkityksiä, ja lopulta käydään ne läpi koko ryh-

män kanssa. (MY, s. 91.) Lukunurkka-kappaleessa kiinnitetään huomiota kielikuviin novellin 

yhteydessä. Saman kappaleen toisesta novellista oppilaan tehtävänä on poimia puheen sävyjä 

ja itkua kuvaavia sanoja.   (MM, s. 185, 188–190.) Mainoksista etsitään adjektiiveja ja mieti-

tään, mikä niiden merkitys mainosteksteissä on (MA, s. 65). 

 

Lukutehtävien tekstejä ohjataan analysoimaan monelta eri kannalta. Minä ja media -kirjan tari-

nasta aistitaan tekstin sävyä ja etsitään siihen vaikuttavia ilmauksia (MM, s. 99). Tuntematon 
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sotilas -romaanikatkelmaa analysoidaan useista eri näkökulmista: kiinnitetään huomiota tapah-

tumiin, pohditaan Rokan asennetta, tulkitaan tekstiä laajemmasta suomalaisen kulttuurin per-

spektiivistä ja tutkitaan dialogien murteita (MY, s. 136–137). Mainoksista analysoidaan niiden 

vaikuttamiskeinoja: Millä eri tavoilla ne yrittävät saada ihmiset tukemaan ja osallistumaan 

toimintaansa? (MY, s. 171.)  

 

Useiden lukutehtävien yhteydessä oppija pääsee kertomaan oman mielipiteensä tai ajatuksiaan 

lukukokemuksesta, joten vuorovaikutteisuus tekstin kanssa pääsee toteutumaan. Mielipiteisiin 

vaaditaan yleensä perustelu. Mainosten yhteydessä lukija saa valita mainoksen, joka vaikuttaa 

häneen itseensä eniten (MA, s. 65). Usein teksteistä keskustellaan yhdessä, ja esimerkiksi luet-

tuaan intialaisen kansantarun jokainen saa kertoa mielipiteensä siitä, mikä on tarinan opetus 

(MY, s. 52). Kalevalan käsittelyn yhteydessä oppilas saa kertoa muun muassa, mitä ajatuksia 

Kullervon tarina herättää, mitä mieltä hän on loppuratkaisusta ja millaista Kalevalan lukeminen 

on ollut (MY, s. 143).  

 

5.1.6 Sanaston funktionaalinen opettaminen 

 

Oppijan kannalta olisi hyödyllistä, että hän poimisi havainnoimastaan kielestä erilaisia ilmai-

sutapoja käyttöönsä, mikä onkin hyvin luonnollista arkielämän kielenkäytölle (Aalto, Musto-

nen & Tukia, 2009, s. 416). Sanasvaraston laajuus on voimakkaasti yhteydessä ymmärtämis-

taitoihin, ja se ennustaa ymmärtämistehtävien, kuten luetun ymmärtämisen, tuloksia. Se on kor-

reloi muihinkin kielitaidon osa-alueisiin, erityisesti kirjoittamistuloksiin. (Niitemaa, 2014, s. 

141–142.) Sanaston oppiminen korostuu oppikirjojen tehtävissä. Sanastoon keskitytään erik-

seen Sanastotreeneissä, mutta usein myös muiden tehtävien yhteydessä oppija pääsee havain-

noimaan keskeistä tai itselle outoa sanastoa. Minä ja arki -kirjaa lukuun ottamatta kirjojen lo-

pussa olevat Treeniohjeet sisältävät vinkkejä sanaston opetteluun ja lisäksi sanakirjaohjeet.  

 

Suomi2-oppikirjojen sanaston aihepiirit keskittyvät muun muassa tiedonvälittämiseen, sosiaa-

lisiin suhteisiin, eri oppiaineiden ja kaunokirjallisuuden sanastoon. Esillä ovat vahvasti myös 

mielipiteen ilmaisemisen ja vaikuttamisen sanasto sekä arkipäivän sanat ja ilmaukset. Minä ja 

arki -kirjassa käydään muun muassa läpi eri vartalonosia (s. 15) ja sairaussanastoa (s. 83). So-
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siaalisiin suhteisiin liittyvät esimerkiksi riitely- ja lepyttelyilmaukset, joita poimitaan kuuntelu-

tehtävässä (MM, s. 91). Eri oppiaineiden sanasto tulee esiin useissa Lukutreeni-osioissa, kuten 

maantiedon oppikirjatekstissä, jonka keskeisiä sanoja etsitään tekstistä ja yhdistetään selityksiin 

(MA, s. 135). Kaunokirjallisuuden sanastoa käydään läpi kirjallisuusosioissa: tehtävänä on 

muun muassa poimia käsitekarttaan kirjallisuuden eri lajityyppeihin kuuluvia sanoja kappaleen 

teksteistä (MM, s. 179). Etenkin Minä ja yhteiskunta -kirja sisältää paljon yhteiskunnallista ja 

vaikuttamiseen liittyvää sanastoa. Kirjassa tutustutaan muun muassa vastuu-ilmauksiin (MY, s. 

20) ja kansalaisvaikuttamisen sanastoon (MY, s. 184). Mielipiteen ilmaisemiseen keskitytään 

omassa osiossaan, jossa tutustutaan laajasti eri tapoihin ilmaista omaa mielipidettään eli argu-

mentointikeinoihin. Kirjaan on listattu taulukkoon erilaisia mielipideilmauksia. (MY, s. 93.) 

 

Sanaston opettamisessa edetään sanojen reseptiivisestä hallinnasta produktiiviseen. Sanojen re-

septiivinen hallinta tarkoittaa sitä, että oppilas tunnistaa sanan tekstistä ja ymmärtää sen perus-

merkityksen (Aalto, Tukia, Taalas & Mustonen, 2008, s. 52). Tehtävänä on esimerkiksi allevii-

vata dialogista kaikki tunneilmaukset (MA, s. 18) tai poimia kuuntelusta puhujien käyttämiä 

mielipideilmauksia (MM, s. 135). Usein oppilas saa tehtäväkseen selvittää tekstistä itselleen 

uusien sanojen merkitykset, kuten elokuva-arvostelun yhteydessä uusien adjektiivien (MY, s. 

156) tai ajanilmausten yhteydessä aikasanojen merkitykset (MA, s. 43). Minä ja arki -kirjassa 

on sanastoon liittyvä kiinnostava yksityiskohta. Tehtävässä testataan matematiikan ilmausten 

ymmärtämistä piirtäen:  

 

TEHTÄVÄ 10. (MA, s. 114) 

1. Matematiikan sanastoa 

a. Piirrä vihkoon kuvat ilmauksista 1–5. 

1. kokonainen omena 

2. puoli omenaa 

3. neljäsosa omenaa 

4. pihan pinta-ala 

5. laatikon tilavuus 

 

Sanaston produktiivinen hallinta tarkoittaa sitä, että oppilas osaa käyttää sanaa kontekstissaan. 

Se sisältää sanaston tuottamisen lisäksi taivuttamisen, rektion tai kollokaation tuottamisen sekä 

sanaan liittyvät sävyt ja merkitykset. (Aalto, Tukia, Taalas & Mustonen, 2008, s. 52.) Oppilasta 
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pyydetään esimerkiksi keksimään perhe- ja sukulaisuussanoja (MY, s. 33) tai nimeämään eri-

laisia vaatteita ja asusteita (MA, s. 14). Suullisen selostuksen yhteydessä tehtävänä on täydentää 

tietoruutuun selostuksessa tarvittavia fraaseja, muun muassa aloitukseen ja lopetukseen sopivia 

sekä havainnollistavia fraaseja: Kuten kuviosta näkyy… (MY, s. 77.) Sanojen merkityksiin ja 

sävyihin paneudutaan esimerkiksi tekstien tyylistä puhuttaessa: Ympyröi uutisesta sanat tai il-

maukset, jotka eivät sovi lehtiuutisen tyyliin (MM, s. 13). Sanastotreenin yhteydessä oppilaat 

selittävät toisilleen sanojen merkityseroja. Mukana on sanapareja kuten korostaa−täydentää, 

viihdyttäjä−tsemppaaja, pystyakseli−vaaka-akseli ja tiivis−väljä. (MY, s. 63.) Osa sanoista 

eroaa siis hieman merkitykseltään, osa taas on selkeästi vastakohtia.  

 

Verbin rektiota harjoitellaan esimerkiksi Sanastotreenissä, jossa verbi täytyy yhdistää sopivaan 

sanaan: noudattaa + laki, aiheuttaa + ongelma, hidastaa + vauhti… Tämän jälkeen ilmausta 

käytetään virkkeessä, jossa sitä on siis osattava myös taivuttaa. (MM, s. 41.) Kollokaatio tar-

koittaa sitä, millaisten sanojen tai muotojen kanssa sana yleensä esiintyy (Tieteen termipankki, 

2021.) Tehtävänä on esimerkiksi korjata lauseista väärät sanat tai ilmaukset: On sanomattakin 

hyvä, että ryhmätyö ei aina ole helppoa. Oppijan täytyy siis osata vaihtaa adjektiivi hyvä sanaan 

selvä. (MY, s. 63.) Toisessa tehtävässä käsitellään ekokatasrofeja ja tehtävänä on yhdistää ka-

tastrofiin (tulipalo, kuivuus, tuuli) sopivat verbit: syttyä, levitä, tehdä tuhoa, uhata, raivota, 

peittää alleen, katkaista sähköt. (MM, s. 124.)  

 

Tehtävissä harjoitellaan myös sanojen taivuttamista. Esimerkiksi aikasanoja taivutetaan mallin 

mukaisesti, kuten viikonpäivät maanantai -> maanantaina -esimerkin mukaan (MA, s. 40). 

Tehtävänä on myös yhdistää sana ja selitys ja lisätä sana oikeassa muodossaan kontekstiin. 

Esimerkiksi sana tiedustella täytyy osata liittää taivutettuna virkkeeseen Kun soitat ja kysyt 

lisätietoa jostakin asiasta, _______________ asiaa. (MM, s. 80.) Sanojen käyttämistä konteks-

tissaan painotetaan tehtävissä paljon. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa sitä, että oppilas käyt-

tää ilmauksia itse keksimissään irrallisissa virkkeissä, kuten ryhmätyöilmausten yhteydessä 

(MM, s. 64). Useimmiten sanat ja ilmaukset liitetään johonkin laajempaan kontekstiin. Ihmis-

suhdeilmauksista − muun muassa tehdä väärin, antaa periksi, puolustautua, sanoa suorat sanat 

− keksitään tarina tai tehdään dialogi, joka esitetään muille (MM, s. 106). Parikeskustelussa 

parin on tarkoitus käyttää annettua sanastoa ja keskustella, miten kiperissä tilanteissa tulee toi-

mia: 
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TEHTÄVÄ 11. (MY, s. 144) 

 Olet myöhässä työpaikalta 

 

 sellaista sattuu 

 tilannetaju 

 kunnioittaa 

 pärjätä pitkälle 

väärinymmärrys 

 

Kirjasarjan teksteissä ja tehtävissä kiinnittää huomion se, että niihin on totuttua enemmän otettu 

mukaan puhekielisiä sanoja ja ilmauksia. S2-opetukseen liittyvässä keskustelussa onkin ollut 

esillä oppimateriaaleissa esiintyvän kielen ja todellisen kielen epäsuhta. Kirja- ja puhekielen 

suhde on yhteydessä kysymykseen autenttisuudesta: esimerkiksi dialogit eivät ole vakuuttavia, 

jos ovat rakenteiltaan pelkästään kirjakielisiä. (Tanner, 2012, s. 40.) Minä ja arki -oppikirjassa 

puhekieltä on paljon mukana. Persoonapronomineja käsiteltäessä taulukossa on oma sarake pu-

hekielisille varianteille (MA, s. 21). Persoonapronominit onkin puhekielistetty useissa dialo-

geissa: 

 

TEHTÄVÄ 12. (MA, s. 132) 

Mä aion lähteä Leville lautailemaan. Me on vuokrattu sieltä mökki, jossa me ollaan 

yötä. Mukaan mä otan tietty lumilaudan, lautailuvaatteet, rahaa, kännykän, makuupus-

sin ja pussiruokaa. 

 

Esimerkissä käytetään puhekielisten persoonapronominien lisäksi puhekielistä verbitaivutusta 

(me on vuokrattu ja me ollaan) ja tietty-adverbia. Kappaleisiin valitut tekstit saattavat olla pu-

hekielisiä (MY, s. 62), ja kirjallisuuden yhteydessä mukana on esimerkiksi Heli Laaksosen lou-

naismurteella kirjoitettu runo (MY, s. 201) ja katkelma Tuntemattomasta sotilaasta, jossa 

Rokka puhuu leveällä karjalaismurteella (MY, s. 137). Kirjallisuuskatkelman murteesta teh-

dään huomioita: kuinka se eroaa yleispuhekielestä tai oman kotiseudun murteesta?  

 

Minä ja media -kirjassa tutustutaan keskustelupalstan viestiin, jonka kielestä tehdään havain-

toja. Kieli on hyvin puhekielistä: Muut kiusaa mua, koska mä en ole niitten mielestä “tosimies”, 

vaan pehmo ja lälly ja nörtti. Teksti sisältää paljon hymiöitä. Tehtävänä on pohtia, millaisiin 

teksteihin kieli soveltuu. (MM, s. 89.) Tekstilajin ja puhekielen suhdetta käsitellään Tekstilaji 
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määrää tekstin rakenteen -kappaleessa, jossa todetaan, että eri tekstilajeissa kieli voi olla eri-

laista. Esimerkiksi tekstiviestin ja kertomuksen kieli voi olla vapaampaa kuin lomakkeen tai 

ovikyltin kieli. (MA, s. 172.) Puhekieltä käytetään välillä myös kielioppitehtävien yhteydessä. 

Esimerkiksi nominityyppiharjoituksen aukkotehtävän teksti on puhekielinen, joskin tekstiin li-

sättävät sanat suurimmaksi osaksi yleiskielisiä lukuun ottamatta roskis- ja julkkis-sanoja: Monet 

juorulehdet vois heittää mun puolesta suoraan _____________. (MA, s. 169.) 

 

5.2 Kielen rakenteiden funktionaalinen opettaminen 

 

Kuten jo luvussa 2.4. totesin, funktionaalinen rakenteiden opettaminen noudattaa usein tiettyä 

kaavaa. Rakenteita käsitellään tietyn teeman yhteydessä, joka voi olla esimerkiksi oma perhe. 

Rakenne tulee esille erilaisissa tekstilajeissa ja aidoissa kielenkäyttötilanteissa omassa konteks-

tissaan, ei irrallisena rakenneasiana. Tarkoituksena on, että oppilasta ohjataan rakentamaan itse 

kielioppisäännöt omien havaintojen pohjalta. Sääntöjä ei useinkaan anneta valmiina. (Aalto & 

Tukia, 2007, s. 23–24; Aalto, Mustonen & Tukia, 2009, s. 407.) Rakenneasian sisäistämisen 

jälkeen rakennetta harjoitellaan mahdollisimman autenttisissa konteksteissa. (Mustonen & 

Honko, 2018, s. 138). 

 

5.2.1 Kontekstin kautta rakenteisiin 

 

Kristiansenin (1996: 103) mukaan kieliopin harjoittelu on hyvä aloittaa opettamalla uusi asia 

kontekstissaan. Funktionaalisessa kielenopetuksessa rakenteet sidotaankin teemallisiin koko-

naisuuksiin, tekstilajeihin ja aitoihin kielenkäyttötilanteisiin. (Aalto & Tukia, 2007, s. 23.) Kun 

opetettava kieliaines liitetään osaksi tekstiä, oppija huomaa aineksen käytön aidossa kielenkäyt-

tötilanteessa, ja irralliselta tuntunut kielioppiasia onkin osa elävää kielenkäyttöä (Lumme, 2003, 

s. 120). Mustonen ja Honko (2018, s. 137) puhuvat funktionaalisesta jatkumosta, joka lähtee 

siitä, että aluksi valitaan jokin autenttinen tilanne tai teksti, johon jollakin tavalla osallistutaan. 

Tavoitteena voi olla vaikkapa riidan selvittäminen tai ajankohtaisen blogin tulkitseminen. Ti-
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lannetta tai tekstiä tulkitaan ja analysoidaan ensin kokonaisvaltaisesti. Tämän jälkeen havain-

noidaan tekstille tyypillisiä kielen ilmiöitä. Rakenneasioita lähdetään tutkimaan siis kontekstin 

kautta. 

 

Minä ja media -oppikirjassa rakenteisiin siirrytään muun muassa tilaston, kyselyn ja tietotekstin 

kautta (MM, s. 19, 40, 76). Relatiivilauseeseen tutustutaan tilaston avulla. Oppilas lukee tilaston 

väittämät ja rastittaa ne kohdat, jotka liittyvät hänen elämäänsä. Vasta sen jälkeen siirrytään 

käsittelemään relatiivilausetta. 

 

TEHTÄVÄ 13. (MM, s. 19) 

Tyypillinen nuori Suomessa on nuori, 

 joka arvostaa terveyttä ja ihmissuhteita 

 jolle ystävät ovat hyvin tärkeitä 

 jota huolettaa ympäristöasiat ja ilmastonmuutos 

 jota kiinnostaa oma ulkonäkö 

 jolla on kännykkä 

 ( - - ) 

 

VA- ja NUT-partisiippeihin siirrytään kyselyn kautta, jonka väittämät sisältävät partisiippeja: 

Medioita seuraavat nuoret menestyvät hyvin koulussa. tai TV:tä myöhään katsoneet nuoret ovat 

väsyneitä koulussa. Oppilaan tehtävänä on rastittaa jokaisen väittämän kohdalla, onko hän sa-

maa vai eri mieltä asiasta. (MM, s 40.) Passiivimuotoihin tutustutaan tiedonhausta kertovan 

tietotekstin myötä (MM, s. 72–73, 76). Tekstiä ei ole sijoitettu kielioppiaukeamalle, vaan sitä 

on käsitelty jo aiemmassa yhteydessä sisällöllisesti, sillä koko kappaleen teemana on tiedon-

haku.  

 

Minä ja arki -oppikirjassa tutustutaan persoonapronomineihin erilaisten tekstien kautta. Mu-

kana ovat satu, keittiön pöydälle jätetty viesti, uutinen ja tekstiviesti. Ensin varmistetaan, että 

oppilas ymmärtää tekstit sisällöllisesti ja tunnistaa tekstilajit. Tämän jälkeen siirrytään tutki-

maan tekstien persoonapronomineja. (MA, s. 21.) Minä ja yhteiskunta -kirjassa käsitellään rek-

tiota Kulttuurieroja-nimisen lehtiartikkelin yhteydessä. Artikkelia käsitellään ensin kulttuu-

rierojen näkökulmasta. Keskustelun jälkeen kiinnitetään huomiota rektioon: tekstiin on liha-

voitu verbi-ilmauksia, joiden avulla lähdetään tutkimaan, minkä muodon kukin verbi vaatii. 

(MY, s. 132–133.) 
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5.2.2 Sääntöjen muodostaminen omien havaintojen pohjalta 

 

Perinteisesti kielioppisäännöt on koottu valmiiksi oppikirjoihin. Näin oppija vastaanottaa tie-

don valmiina eikä hänen tarvitse prosessoida itse sitä. Säännöt ohjataan muistamaan ulkoa. Tär-

keää kuitenkin olisi, että oppija itse rakentaisi ja täydentäisi kielen rakenteita koskevia sääntöjä 

omien havaintojensa pohjalta. Siten oppija saa tarpeeksi kognitiivisia haasteita sekä mahdolli-

suuksia rakentaa tietoa kielestä ja analogiamalleja − toimia kielen asiantuntijan ja tutkijan roo-

lissa. (Aalto, Mustonen & Tukia, 2009, s. 415.) Mustosen ja Hongon (2018, s. 137) funktionaa-

lisessa jatkumossa oppijaa ohjataan niin ikään havaitsemaan, päättelemään ja muodostamaan 

säännönmukaisuuksia, joita selitetään ja visuaalistetaan.  

 

Minä ja arki -oppikirjassa tutustutaan erilaisiin verbityyppeihin. Ensin erilaisia verbejä taivute-

taan mallin mukaisesti, minkä jälkeen ne ryhmitellään taivutuksen mukaan. Oppilaan tehtävänä 

on ympyröidä perusmuodosta ja yksikön ensimmäisestä persoonasta verbissä tapahtuvat muu-

tokset. Lopuksi oppija muodostaa oman muistisäännön siitä, kuinka perusmuoto muutetaan per-

soonamuotoihin. Seuraavassa tehtävässä taas asiaa harjoitellaan toisinpäin: persoonamuodoista 

tehdään perusmuotoja. Näistäkin muodostetaan eri verbityyppien muistisäännöt.  (MA, s. 50–

51.) 

 

Monikon nominatiivin (t-monikon) ja partitiivin (a-monikon) sääntöihin lähdetään tutustumaan 

siten, että ensin tekstistä etsitään monikkomuodot. Oppilaan tulee päätellä, mihin kohtaan vir-

kettä sijoittuu monikon nominatiivi, mihin taas monikon partitiivi. Monikot muutetaan perus-

muodoiksi. Seuraavassa tehtävässä on annettu erilaisia monikon partitiiveja, jotka ryhmitellään 

muodon perusteella eri ryhmiin: näkökulmia, mielipiteitä, sääntöjä… Monikkosääntöjen muo-

dostamista jatketaan seuraavassa tehtävässä, jossa oppilaan tehtävänä on täydentää taulukko 

perusmuodoilla ja monikon partitiiveilla. Taulukkoon ympyröidään perusmuodoista ja moni-

kon partitiivimuodoista sanojen loppuosat ja päätellään, mitä niissä muuttuu. (MM, s. 130–

133.) Monikkomuotoihin tutustutaan siis vaihe vaiheelta ja useamman tehtävän kautta itse pää-

tellen ja täydentäen rakennesäännöt. 
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5.2.3 Opitun rakenteen käyttäminen kontekstissaan 

 

Mustosen ja Hongon (2018, s. 138) mukaan opeteltavaa asiaa tulee harjoitella tuetusti niin, että 

käyttökontekstit ja merkitykset säilyvät mukana. Harjoittelu keskittyy relevantteihin kielitaidon 

osa-alueisiin: jos tilanne on puhuttu, harjoitukset eivät saa painottua kirjoittamiseen. Sundman 

(2014, s. 122, 126) toteaa, että oppilaan tulisi saada käyttää opeteltavia rakenteita suullisesti ja 

kirjallisesti mielekkäissä ja mahdollisimman autenttisissa kommunikaatiotilanteissa. Tarkoi-

tuksena on sisäistää rakenneasian merkitys ja tehtävä. Näin oppija huomaa tarvitsevansa itse 

kyseistä kielioppiasiaa erilaisissa viestintätilanteissa.  

 

Kirjasarjan kielioppitehtävät etenevät usein niin, että ensin asiaa harjoitellaan helpohkoissa 

aukkotehtävissä, joista edetään asteittain vaikeampiin. Tyypillisesti lopuksi tehdään jokin oma 

tuotos, jossa ohjeistetaan käyttämään harjoiteltavaa rakenneasiaa. Edellisessä alaluvussa esitte-

lin, kuinka monikon partitiiveista muodostetaan kielioppisäännöt Minä ja media -oppikirjassa. 

Sääntöjen muodostamisen jälkeen opittua sovelletaan erilaisissa tehtävissä. Ensin tehtävänä on 

täydentää valmiiseen tekstiin oikeat partitiivimuodot. Seuraavaksi luetaan runo, joka sisältää 

paljon monikon partitiiveja. Tämän jälkeen oppilas kirjoittaa runoa mallina käyttäen oman ru-

non, jossa ohjeistetaan käyttämään monikon partitiivimuotoja. Asiaa harjoitellaan myös kuun-

telutehtävässä, josta poimitaan niin ikään monikon partitiiveja. (MM, s. 133–134.) Lopuksi kir-

joitetaan oma tuotos:  

 

TEHTÄVÄ 14. (MM, s. 134) 

Valitse 7 monikkosanaa, joita haluat oppia käyttämään. Käytä sanoja ja kirjoita mieli-

piteesi siitä, ketkä ovat sinusta kiinnostavia julkkiksia ja mitä heistä pitäisi kertoa me-

dioissa. 

 

Huomionarvoista on, että rakenneasioiden harjoittelemiseen on pyritty aina miettimään tarkoi-

tuksenmukainen konteksti. Monikon genetiiviä käytetään pakko-verbien kanssa säännöissä: 

Mitä kaikkien ihmisten pitää tehdä, jotta kaikkien elämä olisi mukavaa? (MM, s. 139.) Käsky-

muotoja käytetään tehtävässä, jossa muodostetaan ohjeet hyvälle opettajalle (MA, s. 93) ja pai-

kan adverbejä hyödynnetään postikortissa, jossa kerrotaan lomamatkakuulumisia (MM, s. 105). 
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Opittua asiaa hyödynnetään useimmiten kirjoitustehtävissä, mutta myös muutamissa suullisissa 

harjoituksissa. Esimerkiksi objektiin tutustumisen yhteydessä on tehtävä, jossa kerrotaan suul-

lisesti kuvan perusteella, mitä turisti on pakannut matkalaukkuun. Toisessa tehtävässä neuvo-

tellaan parin kanssa, mitkä viisi tavaraa he ottaisivat Lappiin mukaan. Keskusteluissa tulee kuin 

huomaamatta harjoiteltua objektimuotoja. (MA, s. 133–134.)  

 

5.2.4 Kielioppitermistön läpinäkyvyys 

 

S2-oppijaa voivat kuormittaa monimutkaiselta ja hankalalta kuulostavat kielioppitermien ni-

met. Termistö voi pahimmillaan ohjata huomion pois rakenteiden merkityksistä ja käytöstä. 

Näin ollen rakenteista on hyvä käyttää mahdollisimman läpinäkyviä ja helposti muistettavia 

nimityksiä, jotka toimivat samalla mallisanoina uusien sanojen taivuttamiselle. (Aalto & Tukia, 

2007, s. 24.) Oppikirjasarjassa käytetäänkin joko pelkästään tai perinteisten kielioppitermien 

rinnalla ilmauksia, jotka usein toimivat samalla mallina sanan tai ilmauksen muodostamisesta.  

 

Sijamuotojen nimitysten ohella käytetään yleensä helpommin muistettavia malli-ilmauksia: ge-

netiivi on n-muoto (MA, s. 66), partitiivi on a-muoto (MA, s. 72), ja monikon nomintatiivi on 

t-monikko (MA, s. 68). Paikallissijat ovat paikansijoja eikä yksittäisten paikallissijojen nimi-

tyksiä tuoda esille ollenkaan (MA, s. 140). Minä ja media -oppikirjassa puhutaan monikon 

mistä? missä? ja mihin? -muodoista, millä viitataan monikollisiin paikallissijoihin (MM, s. 

142). Essiivi- ja translatiivi-nimitykset on otettu mukaan Minä ja yhteiskunta -kirjaan (s, 108), 

mutta niitä käytetään jo otsikossa mallisanoina: Essiivinä ja translatiiviksi. 

 

Minä ja yhteiskunta -oppikirjassa referatiivirakenteesta käytetään nimitystä että-lauseen vastike 

(MY, s. 30), finaalirakenteesta nimitystä tehdäkseen-rakenne (MY, s. 51) ja temporaaliraken-

teesta nimitystä kun-lauseen vastike (MY, s. 138). Kirjassa ei puhuta modaalisesta verbiliitosta 

vaan esitellään mahdollisuusrakenne: Second Lifen oma raha Linden-dollari on vaihdettavissa 

Yhdysvaltain dollareiksi (MY, s. 97). Kirjassa käytetään partisiippi-termiä, mutta sen eri tyypit 

esitellään esimerkkisanojen avulla: piirtävä, piirtänyt, julkaistava, julkaistu, piirtämä (MY s. 

159).  
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Funktionaalisessa kielenopetuksessa oleellisinta on oppia tunnistamaan rakenneilmiö ja käyt-

tämään sitä, ei ensisijaisesti oppia sen nimitystä. Kuitenkin joidenkin termien oppiminen on 

perusteltua, koska ne ovat tarpeellisia ilmiöistä puhumiseen ja muidenkin kielten oppitunneilla. 

Tällaisia termejä ovat esimerkiksi aikamuotojen nimet. (Aalto & Tukia, 2007, s. 24.)  Minä ja 

yhteiskunta -oppikirjassa käytetään nimityksiä preesens, imperfekti, perfekti ja pluskvamper-

fekti, mutta perfektin ja pluskvamperfektin ohella käytetään termiä olla (olen, olin) + nut/nnut 

-muoto. Samassa yhteydessä käytetään kieltomuodon rinnalla termiä EI-muoto. (MY, s. 212–

213.) Minä ja media -oppikirjassa preesens-termin ohessa käytetään nyt-muotoa ja imperfektin 

ohessa eilen-muotoa (MM, s. 76). 

 

5.3 Metakognitiiviset taidot 

 

Funktionaalisen pedagogiikan keskiössä on oppimaan oppiminen. Opettamisen ytimeen kuulu-

vat erilaiset oppimisstrategiat ja niiden tiedostaminen. Oppija ei siis ole passiivinen opetuksen 

kohde ja vastaanottaja vaan aktiivinen toimija, mikä lisää sitoutumista ja oppimismotivaatiota. 

(Mustonen & Honko, 2018, s. 137.) Kristiansen (1996: 98) toteaa, että tehokkaan harjoittelun 

yksi edellytys ovat metakognitiiviset taidot. Niillä tarkoitetaan oppijan kykyä arvioida realisti-

sesti omia oppimisedellytyksiään ja eri oppimisstrategioiden tehokkuutta tehtävien suorittami-

sessa. Ihanteellisessa tapauksessa henkilö tiedostaa itse, millä tavoin hän parhaiten oppii. Me-

takognitiivisia taitoja voi harjoitella, niin että oppija vähitellen oppii kontrolloimaan omia op-

pimisprosessejaan.  

 

Suomi2-oppikirjasarja pyrkii eksplisiittisesti tuomaan esille erilaisia oppimisstrategioita ja te-

kemään oppimisprosessista mahdollisimman läpinäkyvää. Opittuja asioita yhdistellään eri ta-

voin ja niiden pohjalta tehdään johtopäätöksiä. Metakognitiivisia taitoja yhdistetään myös mui-

hin oppiaineisiin ja niiden opiskelutekniikoihin. 
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5.3.1 Asioiden yhdisteleminen ja johtopäätösten tekeminen 

 

Aalto, Tukia, Taalas ja Mustonen (2008, s. 37) toteavat Minä ja media -oppikirjan opettajan 

oppaassa, että oppijaa on tärkeä ohjata keskittymään olennaisiin asioihin oppimisen tavoittee-

seen nähden. Oppijan ei ole välttämättä hyödyllistä lukea esimerkiksi kokonaista oppikirjateks-

tiä, jos hän saa oleellisen tiedon vaikkapa kuvista, kaavioista tai muusta tekstin yhteydessä ole-

vasta tiedosta. Oppikirjasarja ohjaakin muun muassa erilaisten taulukoiden, diagrammien ja 

käsitekarttojen tulkitsemiseen ja tekemiseen. Näin oppija oppii yhdistelemään oppimiaan asi-

oita ja tekemään johtopäätöksiä niiden pohjalta. 

 

Kirjasarja sisältää paljon tietoruutuja, joihin on koottu keskeiset asiat. Tietoruutu voi sisältää 

rakenneasiaa, kuten lauseenvastikkeiden muodostamisesta kertova tietoruutu Näin teet lauseen-

vastikkeita (MY, s. 31), tai se voi liittyä pelkästään kappaleen aihesisältöön. Vaikuttamista ja 

kuluttamista käsittelevässä kappaleessa on tietoruutu, joka kertoo kanta-asiakaskorteista (MY, 

s. 177). Jokainen oppikirja sisältää kirjan lopussa Treeniohjeet-osion, joka sisältää esimerkiksi 

vinkkejä sanaston opetteluun, ohjeet sanakirjan käyttämiseen, kielen rakenneasioita taulukko-

muotoon tiivistettynä ja kielenhuoltoa. Minä ja arki -kirja sisältää myös tekstien luku- ja kirjoi-

tustekniikoita ja tiedonhaun ohjeita koottuna (MA, s. 204, 210). Minä ja media -kirjaan on 

koottu erilaisia fraaseja esimerkiksi puhelinkeskustelun tai palautteen antamisen tueksi (MM, 

s. 205–206).  

 

Oppikirjoissa on paljon erilaisia taulukoita, joita oppilas tutkii, tulkitsee ja täydentää. Esimer-

kiksi Minun kieleni -kappaleessa oppilas tutkii taulukon avulla, mitä kieliä Suomessa puhutaan. 

Samaan taulukkoon hän täydentää tietoja oman sukunsa kotimaan kielistä. (MA, s. 27.) Opittuja 

asioita kootaan usein taulukkomuotoon: kuuntelutehtävässä oppilaan tehtävänä on kerätä suos-

tuttelua, lohduttamista ja vaatimista tarkoittavat ilmaukset taulukkoon (MM, s. 155) ja sanka-

reista kertovan tietoruudun lukemisen jälkeen oppilaan tulee jaotella taulukkoon erilaisia san-

kareita: arjen ja median sankarit, supersankarit ja niin edelleen (MM s. 166). 

 

Myös diagrammien ja käsitekarttojen tulkitsemista ja tekemistä harjoitellaan. Kielitaitoa käsi-

teltäessä tarkastellaan eri ihmisten kielitaitoprofiileja yksinkertaisen diagrammin muodossa. 

Lopuksi tehdään oma kielitaitodiagrammi. (MA, s. 29) Oppilas pääsee tekemään myös oman 
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sektoridiagrammin viikon aikana luetuista teksteistä (MA, s. 153). Käsitekarttaa päästään ko-

koamaan esimerkiksi tehtävässä, jossa pohditaan erilaisten tilanteiden käyttäytymissääntöjä 

(MY, s. 126), ja kuuntelutehtävässä, jossa poimitaan käsitekarttaan erilaisia opettajan velvolli-

suuksia (MM, s. 137). Tehtäviin on tuotu tarkasteltavaksi myös muita kuvioita. Demokratia-

aiheisessa ryhmätyössä projektin kulku on esitetty kuvion muodossa: jokainen kuvio edustaa 

omaa vaihettaan projektissa (MY, s. 180). Minä ja arki -oppikirjassa harjoitellaan nelikentän 

tekemistä. Oppilaalle on annettu luonnesanoja, jotka hänen tulee sijoittaa nelikenttään:  

 

TEHTÄVÄ 15. (MA, s. 12–13) 

 

 

Oppikirjat sisältävät myös erilaisia kyselyjä tai testejä, jotka kartoittavat esimerkiksi oppilaan 

ennakkotietoja tai mielipidettä aiheesta. Minä ja media -oppikirja sisältää esimerkiksi seuraa-

vanlaisen tehtävän, joka käsittelee monikielisyyttä eri puhetilanteissa. Tehtävä liittyy kokonai-

suuteen, joka käsittelee riitelemistä ja sopimista, ja toimii niin sanottuna lämmittelytehtävänä 

aiheeseen. Oppilaan täytyy rastia mielestään sopivampi vaihtoehto: 

 

TEHTÄVÄ 16. (MM, s. 90) 

Millä kielellä sinun on helpompi toimia tilanteissa, joihin liittyy voimakkaita tunteita? Tee alla 

oleva pieni testi. 

 Minun on helpompi    

 äidinkielelläni  suomeksi 

 puhua tykkäämisestä 

 puhua pahasta olosta 
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 lohduttaa toista 

 puolustautua, kun minua kohdellaan väärin 

 vaatia ja olla tiukkana 

 sanoa suorat sanat 

 suuttua ja riidellä 

  

5.3.2 Oppimisprosessin läpinäkyvyys 

Aalto, Mustonen ja Tukia (2009, s. 418) toteavat asettaneensa tavoitteekseen oppimisstrategi-

oiden tietoisen opettamisen. Tehtävien tulisi olla sellaisia, että ne ohjaavat päättelemään ja hyö-

dyntämään strategioita, joita käyttämällä voi selviytyä kognitiivisesti vaativistakin tehtävistä. 

Niitemaa (2016, s. 154) peräänkuuluttaa mahdollisuutta testata oppikirjoissa kuvattuja strategi-

oita oppitunneilla. Suomi2-oppikirjasarja antaa tähän oivan mahdollisuuden. Oppimisproses-

sista on pyritty tekemään mahdollisimman läpinäkyvä eri keinoin. 

 

Koulussa sujuvan lukemisen välineellisenä tavoitteena on oleellisen tiedon löytäminen tekstistä 

ja sen mieleen painaminen. Opettaja voi ohjata oppilasta sujuvaan lukemiseen erilaisilla lu-

kustrategioilla tai -tekniikoilla. Oppilasta on hyvä totuttaa näkemään kokonaisuus eli silmäile-

mään luettavaa. Häntä ohjataan katsomaan otsikkoa, väliotsikoita, kuvia ja kuvatekstejä sekä 

mahdollisia tiivistelmiä ja keskustelemaan näistä parin kanssa tai ryhmässä. Näin lukija pystyy 

muodostamaan tekstistä kokonaiskäsityksen ja aktivoimaan aiemmat skeemansa aiheesta. (Nis-

silä ym., 2006, s. 82.) Jokaisen kappaleen alussa on Aluksi-osio, jossa on jokin kappaleeseen 

liittyvä kuva. Kuvan avulla ja kappaletta silmäilemällä oppilaan tehtävänä päätellä, mitä asioita 

kappaleessa käsitellään. Näin hän saa jo alussa kokonaiskuvan käsiteltävistä asioista. Oppikirja 

sisältää myös erilaisia projekteja (esimerkiksi monikulttuurisuus- ja Kalevala-projektit (MY, s. 

38, 140)), joiden alussa oppilas selvittää projektiin liittyviä perusasioita, muun muassa mikä on 

projektin aihe, mitä siinä pitää tehdä ja vaikuttaako projekti kiinnostavalta. Projekteissa on ni-

metty eri vaiheet, joita ovat esimerkiksi tavoitteiden suunnittelu, aikataulusta sopiminen ja pro-

jektin onnistumisen arviointi (MY, s. 38). Oppilas on siis koko ajan tietoinen, kuinka projekti 

etenee ja missä vaiheessa ollaan menossa. 

 

Suomi2-sarjan oppikirjoissa on kokonaisia kappaleita, joissa keskitytään metakognitiivisiin tai-

toihin. Minä ja arki ohjaa oppilasta sujuvaan lukemiseen ja kuullun ymmärtämiseen erityisesti 
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kappaleillaan Miten kieltä opitaan? ja Oppimisen avuksi. Harjoituksissa esimerkiksi etsitään 

tärkeitä sisältösanoja maantiedon tekstistä (MA, s.101) ja treenataan korvaa kuulemaan tärkeät 

sisältösanat opettajan puheesta (MA, s. 101). Otsikkoon kiinnitetään myös erikseen huomiota 

(MA, s. 104): oppilaat keskustelevat otsikon tärkeydestä luettuaan ensin esine- ja tuotekuvauk-

sia, joista puuttuu otsikko, ja ennakoivat tekstin sisältöä otsikon avulla. Samoin kuvan ja kuva-

tekstin lukemista harjoitellaan biologian tekstien avulla (MA, s. 106–107). Samalla, kun oppi-

laan ymmärtämisstrategioita kehitetään, oppilas oppii hyödyntämään niitä muissakin oppiai-

neissa. 

 

Läpinäkyvään oppimisprosessiin liittyy itse- ja vertaisarviointi. Lauseenvastikkeiden yhtey-

dessä on tehtävä, jossa harjoitellaan että-lauseiden muuttamista lauseenvastikkeiksi. Lopuksi 

oppilaan täytyy arvioida, kuinka tehtävä onnistui ja jos ongelmia ilmeni, mistä ne johtuivat 

(MY, s. 32).  Vertaisarviointia harjoitellaan esimerkiksi tehtävässä, jossa tiedustellaan sähkö-

postitse kesätöitä. Oppilaat arvioivat toistensa tekstejä apukysymysten avulla. (MY, s. 116.) 

Oppilas arvioi itseään jokaisen kappaleen lopussa. Lopuksi-osioihin on koottu taulukkoon, mitä 

oppilaan pitää osata kappaleen läpikäymisen jälkeen: esimerkiksi kertoa omista ajatuksistaan 

ympäristöasioissa tai siitä, mikä on kasvihuoneilmiö (MM, s. 125). Oppilas merkitsee tauluk-

koon, mitä hän osaa jo hyvin ja mitä pitää harjoitella lisää. Hän voi kirjoittaa taulukon alle, 

mistä asioista haluaisi tietää ja oppia lisää. Osiossa on tilaa myös oppilaan omille muistiinpa-

noille. Oppilaita onkin tärkeää rohkaista itse- ja vertaisarviointiin iästä riippumatta. Arvioinnin 

tarkka kohde on reilua tehdä selväksi myös oppilaille, jotta he voivat panostaa siihen, mitä kul-

loinkin halutaan tarkkailla. Selkeä tieto siitä, mitä arvioidaan, auttaa vaivihkaa oppijaa kehittä-

mään omaa kielitaitokäsitystään ja itsearviointitaitojaan. (Nissilä ym. 2006: 172–173.) 

 

Kappaleissa annetaan runsaasti vinkkejä opiskeluun. Ohjeita annetaan esimerkiksi tietotekstin 

lukemiseen (MM, s. 52), kuuntelutehtävien kuuntelemiseen (MA, s. 99) ja ryhmätyön dyna-

miikkaan (s. 54). Kirjasarjassa ohjataan oppilasta myös pohtimaan omia oppimisstrategioitaan 

ja näin reflektoimaan omaa oppimistaan. Sanastotreenin yhteydessä on seuraavanlainen teh-

tävä, jossa pohditaan omaa sanastonoppimisstrategiaa: 

 

TEHTÄVÄ 17. (MM, s. 148) 

Mitkä Sanastotreenin sanat ovat sinulle vaikeita? 

a. Ympyröi ne. 

b. Verratkaa parin kanssa, mitä ympyröitte. 
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c. Millä tavalla opitte muistamaan ne parhaiten? Katsokaa Treeniohjeiden sa-

nastonoppimisvinkkejä. Opiskelkaa vaikeat sanat valitsemallanne tavalla. 

 

Oppimista reflektoidaan myös esimerkiksi ottamalla esille virheet ja oma suhtautuminen niihin: 

Pelkääkö oppija virheitä? Nauravatko muut virheille? Kokeeko oppija virheet noloiksi? (MA, 

s. 29.) Pietilä ja Lintunen (2014, s. 22) painottavat, ettei opettajan tai kielenoppijoiden tarvitse 

pelätä virheitä. Tärkeintä kommunikoinnissa on varmistaa, että viesti menee perille. Kommu-

nikaatio voi olla sujuvaa, vaikka kieli ei olisikaan täydellistä. Virheiden etsimistä ja korjaamista 

ei nähdä nykyisen kielenopetuksen päätehtävinä. 

 

5.3.3 Integrointi muihin oppiaineisiin 

 

Suomi2-oppikirjasarjassa on otettu huomioon se, että suomea toisena kielenä opiskeleva kou-

luikäinen kielenoppija on päivittäin tekemisissä lukuisiin eri aihepiireihin liittyvien tekstien 

kanssa. Erityisesti yhteiskuntaopin, historian ja luonnontieteellisten aineiden tekstit näyttävät 

aiheuttavan S2-oppijoille ongelmia (Nissilä ym. 2006: 82). Monikulttuurisessa koulussa ai-

neenopetuksen ja kielenopetuksen yhteistyö on tarpeellista. Eri tietosisältöjä ei voi oppia ilman 

kieltä ja toisinpäin – näin ollen kielenopetuksen ja aineenopetuksen tulisi integroitua. (Aalto & 

Tukia, 2009, s. 25.) 

 

Minä ja arki -oppikirjan toinen osa (Koulua joka päivä) keskittyy nimensä mukaisesti kouluun 

kuuluviin tilanteisiin ja siten myös eri oppiaineisiin. Niinpä oppikirjan tekstien aiheet ovat usein 

tuttuja joidenkin muiden oppiaineiden aihepiireistä, ja tällaiset tekstit on yleensä otettu eri ai-

neiden oppikirjoista. Yleensä tekstejä on hieman muokattu ja yksinkertaistettu. Mukana on 

muun muassa historian, biologian, maantiedon, terveystiedon, matematiikan ja fysiikan tekstejä 

(MA, s. 86, 100–101, 104–118).  Oppilas harjaantuu lukemaan monenlaisia tekstejä ja oppii 

samalla eri aineisiin liittyviä lukutekniikoita ja erilaisia termejä. Esimerkiksi historian oppikir-

jatekstiin tutustuttaessa pohditaan, millaisia kysymyksiä aiheesta voisi tulla kokeeseen ja miksi 

(MA, s. 23). Maantiedon oppikirjasta mukaan on otettu sisällysluettelo, josta alleviivataan tär-

keät sanat (MA, s. 105). Samassa yhteydessä todetaan, että sisällysluettelon perusteella voi 

pohtia mahdollisia koekysymyksiä.  
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Lukutreeni-osioiden tekstit on usein valittu eri aineiden oppikirjoista. Tehtävänä on esimerkiksi 

harjoitella tunnistamaan oppikirjatekstin ydinajatus. Tekstit ovat historian oppikirjasta. (MM, 

s. 59.) Terveystiedon oppikirjatekstistä (MA, s. 20) oppilaan täytyy löytää kolme tärkeää käsi-

tettä ja miettiä, mitä ne tarkoittavat. Tekstistä on myös alleviivattu abstrakteja käsitteitä (kans-

sakäyminen, hyvinvointi, ratkaisu…), jotka oppilaan tulee yhdistää oikeaan merkitykseen. Teh-

tävässä oppilas harjoittelee luetunymmärtämistä ja oppii samalla uusia termejä terveystietoon 

liittyen. Aiheena voi myös olla se, miten ylipäätään luetaan oppikirjan kappale ja tutustutaan 

samalla fysiikan kirjan tekstiin (MA, s. 110), tai harjoitellaan nopeaa lukemista kemian oppi-

kirjatekstistä (MM, s. 57). Toisaalla taas käydään läpi erilaisia koekysymys- ja koevastaustyyp-

pejä. Esimerkkeinä ovat biologian, fysiikan ja historian koetehtävät. (MA, s. 116–117.)  Myös 

Rakennetreeni-osioissa on hyödynnetty muita oppiaineita. Esimerkiksi imperfektin yhteyteen 

on otettu luontevasti lyhyt teksti historian oppikirjasta, josta alleviivataan kaikki imperfekti-

muodot (MA, s. 86).  

 

Erityisen hyödyllisiksi koin osion, jossa harjoitellaan matematiikan sanallisten tehtävien ym-

märtämistä (MA, s. 114–115). Kirjassa todetaankin, että tällaisten tehtävien kieli voi olla vai-

keaa, mutta tehtävistä ei yleensä tarvitse ymmärtää kaikkia sanoja. Matematiikan kieltä harjoi-

tellaan muun muassa muuttamalla sanalliset ilmaukset numeroiksi ja matemaattisiksi mer-

keiksi: Matka kesti 2 viikkoa, loma kaksi päivää enemmän. -> Loma kesti 2 viikkoa + 2 päivää. 

Toisessa tehtävässä taas oppilas poimii tehtävänannosta kaikki luvut ja sijoittaa ne (pituus, le-

veys, korkeus) kuvaan. Kirjan takana Treeniohjeissa (MA, s. 208) annetaan sanallisten tehtävien 

avaamiseen tarkat ohjeet, joihin oppilas voi halutessaan tutustua. 

 

Nimensä mukaisesti Minä ja yhteiskunta -oppikirjassa käsitellään paljon yhteiskuntaan liittyviä 

asioita, joten oppiaineista yhteiskuntaoppi liittyy sen aihepiireihin keskeisesti. Aiheita ovat 

muun muassa arvot ja valinnat, ryhmät ja yhteisöt, jatko-opinnot ja työelämä sekä vaikuttami-

nen. Jatko-opintoja käsittelevässä kappaleessa tutustutaan Suomen koulutusjärjestelmään (MY, 

s. 88). Kappaleessa 4 on katkelma yhteiskuntaopin oppikirjatekstistä (MY, s. 74). Tehtävänä 

on selvittää muun muassa, mikä käsite tekstissä opetetaan, löytää käsitteelle määritelmä ja tehdä 

siitä käsitekartta. Näin oppilaalle opetetaan samalla yhteiskuntaopille tyypillinen opiskelutek-

niikka. Samassa kappaleessa on yhteiskuntaopin kirjasta otetut kaksi diagrammia, joita tulki-

taan. Ne käsittelevät maailman väestökehistystä ja perheen menojen jakautumista. (MY, s. 78). 
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6  Pohdinta 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassani oli tarkoitus selvittää, miten funktionaalinen kielenopetus nä-

kyy Suomi2-oppikirjasarjassa. Analysoin kirjasarjan kaikkia osia, joita ovat Suomi2 – Minä ja 

arki (2007), Suomi2 – Minä ja media (2008) sekä Suomi2 – Minä ja yhteiskunta (2009). Tutki-

musmenetelmänä on aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tutkin muun muassa, millaisia tekstejä 

ja tehtävätyyppejä aineisto sisältää funktionaaliseen näkökulmaan peilaten.  

 

Funktionaalinen kielenopetus ilmenee Suomi2-oppikirjasarjassa usealla eri tasolla. Oppikirja-

sarja valmentaa oppilasta arkielämän kielenkäyttötilanteisiin lähtemällä liikkeelle mahdollisim-

man autenttisista materiaaleista sekä oppilaille tärkeistä kielenkäyttötilanteista ja oppilaiden 

omista tarpeista. Oppikirjan sisällöt on valittu nuorten näkökulmasta, ja niissä on pyritty huo-

mioimaan oppijan oma tausta ja kokemukset.  Perusajatuksena on myös, ettei oppiminen rajoitu 

pelkästään luokkahuoneeseen, vaan kieltä opitaan lisäksi luokan ja koulun ulkopuolella. Kieli-

taidon kaikkia osa-alueita – puhumista, kirjoittamista, kuullun ja luetun ymmärtämistä – pyri-

tään kehittämään funktionaalisen näkökulman mukaan arjessa selviytymisen tueksi. Sanavaras-

toa laajennetaan niin ikään arjen eri tilanteita varten, esimerkiksi sosiaalisten suhteiden ylläpi-

tämiseen ja tiedon välittämiseen – myös puhekieltä esiin tuoden. Tavoitteena on niin sanaston 

reseptiivinen kuin produktiivinenkin hallinta. 

 

Rakenteita opetetaan funktionaalisesti aidon kontekstin kautta, oppilaan omien havaintojen ja 

päätelmien pohjalta. Oppilas rakentaakin kielioppisäännöt itse, minkä jälkeen hän harjoittelee 

opittuja rakenteita niiden omassa kontekstissa. Rakenteiden oppimista tuetaan myös kielioppi-

termistön läpinäkyvyydellä: kielenoppijaa ei haluta kuormittaa turhan monimutkaisilla ja vai-

keasti muistettavilla termeillä. Suomi2-oppikirjasarja toimii myös oppilaan oppimisen apuna 

opettaen metakognitiivisia taitoja. Oppija harjoittelee yhdistelemään oppimiaan asioita ja teke-

mään niistä johtopäätöksiä. Hänelle opetetaan tietoisesti erilaisia oppimisstrategioita, joita 

myös harjoitellaan. Lisäksi S2-opetukseen integroidaan muita oppiaineita, joiden tapoja jäsen-

tää ja tulkita kieltä tutkitaan ja harjoitellaan. 

 

Mielestäni Tuomen ja Sarajärven (2002) aineistolähtöisen sisällönanalyysin vaiheittainen ku-

vaus sopii hyvin oman luokitteluni pohjaksi, joskin tutkimukseni suurimman ongelman kohta-

sin juuri aineiston luokittelussa. Luokittelulle oli monia vaihtoehtoja, ja jotkin luokat tuntuivat 
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osittain päällekkäisiltä. Aineistolähtöisyys on aina haaste, ja aineiston luokitteluun heijastuu 

aina tutkijan oma tausta ja maailmantieto. Tutkijan onkin oltava hyvin reflektiivinen ja tietoinen 

omasta positiostaan. Tunnustamalla oman roolinsa laadullisessa tutkimuksessa tutkija voi erot-

taa ennakkoasenteensa ja kuinka ne vaikuttavat tutkimuksen eri näkökohtiin, erityisesti merki-

tysten tulkintoihin. Objektiivisuuteen pyrkiminen ei kuitenkaan ole tutkijan päätavoite, eikä sitä 

häneltä odotetakaan.  (Lichtman, 2012, s. 164–165.) Minulla oli jo etukäteen tiedossa, että op-

pikirjasarja noudattaa funktionaalisen kielenopetuksen periaatteita, joihin olin etukäteen tutus-

tunut. Määrittikö tämä liikaa omaa analyysiani ja aloinko ylitulkitsemaan aineistoa? Jos joku 

muu tutkisi samaa aihetta, tekisikö hän luokittelun samoin perustein? Näistä epävarmuusteki-

jöistä huolimatta uskon kuitenkin, että analyysini on luotettava ja parhaan kykyni mukaan laa-

dittu. 

 

Suomi2-oppikirjasarja on verrattain vanha oppikirjasarjaksi, mutta se on yhä käytössä. Kustan-

tajan mukaan kirjasarjalla on ollut yhä paljon kysyntää, vaikka se pohjautuukin vuoden 2004 

opetussuunnitelman perusteisiin. Tämä kertonee siitä, että erityisesti yläkouluikäisille suunnat-

tuja S2-oppikirjoja on edelleen vähän tarjolla, mutta myös siitä, että kirjasarja on todettu toimi-

vaksi uudenkin opetussuunnitelman tavoitteisiin nähden. Näin se on relevantti myös oman tut-

kimukseni kannalta. Kirjasarjan ikä tulee esiin tietyissä asioissa: Sosiaalinen media ei ole esillä 

siinä laajuudessa kuin se nykynuorten elämässä on, ja osa tuohon aikaan suosituista sosiaalisen 

median alustoista – kuten IRC-galleria – on vanhentunut. Myös esimerkiksi nuorten tyyliin, 

muotiin ja kieleen liittyvät asiat ja ilmaisut muuttuvat nopeasti, mikä näkyy joissakin tehtävissä. 

Tällä on tietysti vaikutusta kirjasarjan funktionaalisuuteen ja tehtävien autenttisuuteen nyky-

päivänä. 

 

Pro gradu -työni kautta olen päässyt perehtymään syvällisesti funktionaaliseen kielenopetuk-

seen ja funktionaalista näkökulmaa toteuttavaan suomen kielen oppikirjasarjaan. Kun funktio-

naaliseen kielenopetukseen on tutustunut tarkasti, se ei tunnu riittämättömältä tai vieraalta ta-

valta opettaa kieltä, vaan koen sen tervetulleena lisänä perinteiseen, rakennekeskeiseen kielen-

opetukseen. On silti hyvä pohtia, tarvitseeko oppikirjan olla kauttaaltaan täysin funktionaali-

nen: C-kielitaitotason oppijaa formalistinen näkökulma saattaa palvella hyvin vaikkapa akatee-

mista kirjoittamista harjoiteltaessa. Kaiken kaikkiaan Suomi2-sarja tuntuu kuitenkin erittäin hy-

vältä vaihtoehdolta S2-oppimateriaaliksi. Olisikin kiinnostavaa perehtyä laajemmin S2-oppi-

kirjojen kenttään ja tutkia, ovatko uudet oppikirjat muuttuneet aiempaa funktionaalisempaan 

suuntaan.  
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