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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksesta ja sen taustasta  

 

Suomea opetetaan toisena kielenä perusopetuksessa joko erillisillä suomi toisena kiele-

nä (S2) -tunneilla tai äidinkielen ja kirjallisuuden tuntien yhteydessä. Opettajien työtä 

ohjaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (POPS 2003), joissa suomi toisena 

kielenä -opetuksen sisällöt ja tavoitteet on määritelty omana oppimääränään. Suomen 

kieli on maahanmuuttajaoppilaalle sekä oppimisen kohde että väline. Siksi pelkkä arki-

keskusteluissa selviytyminen ei riitä, vaan oppijan on saavutettava oppimiseen tarvitta-

va, riittävän sujuva, tarkka ja kompleksinen kielitaito (ks. esim. Martin 2003: 66). Kou-

lussa tarvittavan kielitaidon saavuttamiseen tulisikin kiinnittää huomiota niin kieltä ope-

tettaessa kuin taidon kehitystä arvioitaessa. Perusopetukseen soveltuvaa tai tarkoitettua 

oppimateriaalia on viime vuosina kehitetty ja julkaistu, mutta opetusta tukevia arvioin-

tivälineitä ei juurikaan ole. Tällainen diagnostisen arvioinnin tuoma tieto auttaisi opetta-

jaa suuntaamaan ja suunnittelemaan opetusta tarkoituksenmukaisesti kunkin oppilaan 

tarpeita vastaavaksi.  

 Koulussa oppiminen on paljolti puhumisen ja puheen ymmärtämisen va-

rassa. Omaksuakseen uusia tietoja oppilaan pitää siis pystyä seuraamaan, prosessoimaan 

ja ymmärtämään pitkiäkin puhejaksoja oppitunnilla. Tilanne ja aihe eivät ole oppilaan 

valittavissa toisin kuin opetustilanteen ulkopuolella, missä prosessoitavan puheen sisältö 

on ainakin osittain oppijan säädeltävissä. Puheen ymmärtämistä on kuitenkin vaikea 

arvioida. Oppilaan toiminnan perusteella ei voi tehdä päätelmiä ymmärtämisestä kuin 

yksinkertaisissa ja konkreettisissa tilanteissa: muulloin ymmärtämistä voi osoittaa vain 

epäsuorasti. (Martin 2003: 62–66.) Tämän vuoksi puheen ymmärtämisen arviointi esi-

merkiksi tehtävän tai testin avulla on tarpeen, jotta tiedettäisiin, kuinka hyvin oppilas 

selviytyy oppitunneilla. Esimerkiksi tukitoimia voidaan suunnata oikein, kun tiedetään 

milloin on kyse nimenomaan kielen oppimiseen liittyvistä vaikeuksista ja milloin yle i-

sistä oppimisvaikeuksista (Martin 2003: 66). Diagnostiseen puheen ymmärtämisen arvi-

ointiin ei toistaiseksi ole ollut saatavilla välineitä. Tähän on osaltaan vaikuttanut se, ettei 

selkeästi määriteltyjä ymmärtämisen tasoja kuvaavia kriteereitä ole ollut. (Buck 1997: 

72; 2002: 97.) Yksi merkittävä yritys luoda tasokriteerit myös puheen ymmärtämisen 

opetukseen ja arviointiin on Eurooppalainen viitekehys (2003), jonka tasokuvauksista 
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on laadittu sovellus myös uusien perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teiden osaksi. Käytämme sovelluksesta tästä eteenpäin nimitystä viitekehys. 

 Suomi toisena kielenä -opetuksen parissa työskentelevät ovat havainneet 

arviointivälineiden puutteen ja ryhtyneet kehittämään diagnostista tehtäväsarjaa (Kiele l-

listen valmiuksien arvioinnin kehittämishanke eli Kike) maahanmuuttajaoppilaiden kie-

litaidon arviointiin. Tehtäväsarjan avulla opettajan olisi mahdollista arvioida kielitaidon 

eri osa-alueita, myös puheen ymmärtämistä. Koska kyseessä on alalla uusi, uraauurtava 

ja tarpeellinen testi, on todennäköistä, että se leviää nopeasti S2-opettajien käyttöön 

koko maassa. Testin suunnittelussa ja toteutuksessa tehdyt valinnat kertovat aina 

enemmän tai vähemmän tiedostetuista kielitaitokäsityksestä, arvoista ja arvostuksista 

(Tarnanen 2003: 144–145). Näin ollen testi vaikuttaa levitessään paitsi käsitykseen kie-

litaidosta myös siihen, mitä ja miten opetetaan. Toisaalta taas opetuksen uudet tavoit-

teet, sisällöt ja käytänteet heijastuvat vähitellen arviointiin. Esimerkiksi uudet, vuonna 

2004 käyttöön otetut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä sitä edeltäneet 

opetuskokeiluissa 2003–2004 käytetyt opetussuunnitelmaversiot vahvistavat toisen kie-

len oppimisen, opetuksen ja tutkimuksen alalla vallinnutta funktionaalista ja kommuni-

katiivista näkemystä. Kieli nähdään ennen kaikkea viestintävälineenä, ja opetuksen läh-

tökohtana ovat kielenoppijan tarpeet todellisissa kielenkäyttötilanteissa (Nissilä 2003: 

107–108). Voi siis olettaa, että myös arvioinnissa pyrittäisiin uuden opetussuunnitelman 

mukaisesti kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota kommunikatiivisuuteen.  

Kaiken koulussa tehtävän kielitaidon arvioinnin tulisi perustua mahdolli-

simman yhtenäiseen kielitaitokäsitykseen, jotta eri tarkoituksiin tehty arviointi voisi 

täydentää samasta taidosta ja ilmiöstä aiemmin saatua tietoa. Vaikka arvioinnilla voi 

olla eri näkökulmia ja tarkoituksia, kohteena on kuitenkin kouluikäisten kielitaito: esi-

merkiksi diagnostisessa arvioinnissa pyritään määrittelemään kielitaidon taso, kun taas 

koulun päättöarvioinnissa arvioidaan, miten kielitaidon kehitykselle opetuksessa asete-

tut tavoitteet on saavutettu. Näin ollen myös diagnostisen arviointivälineen, kuten Ki-

ken, tulisi noudattaa opetussuunnitelman perusteisiin ja viitekehykseen kirjattuja peri-

aatteita.  

  Arvioinnin tulisi kulloisestakin tarkoituksesta riippumatta olla eettistä ja 

antaa luotettavaa tietoa oppijan kielitaidosta. Jotta nämä periaatteet toteutuisivat, arvi-

oinnin tulisi perustua neuvoteltuun kielitaitokäsitykseen sekä tietoisuuteen arvioinnin 

vaikutuksista niin yksilölle kuin opetukselle (Tarnanen 2003: 157). Jos kielitaitokäsitys-

tä ei arviointia suunniteltaessa ole nostettu tietoiseen tarkasteluun, on riskinä se, että 

arviointiväline tai testi ei arvioi johdonmukaisesti sitä, mitä sen on tarkoitus arvioida. 
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Tässä tutkimuksessa haluammekin selvittää, löytyykö valmisteilla olevan 

Kike-tehtäväsarjan puheenymmärtämistehtävien taustalta vallitsevan kommunikatiivi-

sen kielitaitokäsityksen mukaisia näkemyksiä, joihin myös opetussuunnitelman perus-

teet perustuvat. Samoin tarkastelemme Kikeen laadittuja puheenymmärtämistehtäviä 

kommunikatiivisen kielitaidon arvioinnin näkökulmasta. Tutkimuksemme ensimmäisen 

vaiheen aineistona on Kike-tehtäviä laatineiden opettajien puolistrukturoidut teemahaas-

tattelut, joilla kartoitimme haastateltujen ajatuksia kielitaidosta, oppimisesta ja opetuk-

sesta sekä arvioinnista ja Kike-tehtävistä. Toisessa vaiheessa analysoimme puheenym-

märtämistehtävien käsikirjoituksia.  

 Ennen tämän tutkimuksen tutkimuskysymysten tarkempaa esittelyä ker-

romme lähemmin Kike-hankkeesta, josta tutkimusaineisto on peräisin. Käymme niin 

ikään lyhyesti läpi diagnostisen arvioinnin perusperiaatteita sekä perusopetuksen ope-

tuskokeiluissa 2003–2004 käytössä olleiden opetussuunnitelman perusteiden S2-

oppimäärän lähtökohtia, koska tarkastelemamme Kike-tehtävät on tarkoitettu diagnosti-

siksi, ja tällöin niiden sisällön tulisi perustua opetussuunnitelmaan ja siihen liitettyihin 

taitotasokuvauksiin. Tämän tutkimuksen tekovaiheessa varsinaisia uusia opetussuunni-

telman perusteita ei vielä ollut otettu käyttöön ja Kiken puheenymmärtämistehtävistä oli 

valmiina vasta Opetushallitukselle lähetetty käsikirjoitus-versio, joka ei välttämättä vas-

taa täysin Opetushallituksen julkaisemaa lopullista versiota.              

 

 

1.2 Kike-hanke 

 

Kike eli Kielellisten valmiuksien arvioinnin kehittämishanke sai alkunsa, kun sekä opet-

tajat että koulupsykologit tarvitsivat arviointivälineitä perusopetuksen suomi toisena 

kielenä -opetukseen. Tuolloin olemassa olevat testit eivät palvelleet opetuksen etenemi-

sen suunnittelua ja maahanmuuttajaoppilaiden kielitaidon kehityksen tarkempaa seu-

raamista.  

Kike-hanketta alettiin suunnitella tammikuussa 2000, jolloin mukaan lähti 

ihmisiä pääkaupunkiseudun sivistys- ja koulutoimista sekä opetusvirastosta. Loppuvuo-

desta hanketta päätettiin laajentaa, ja tammikuussa 2001 mukaan tuli opettajia pääkau-

punkiseudun lisäksi myös Tampereelta ja Turusta. Tässä vaiheessa ryhdyttiin laatimaan 

varsinaista arviointivälinettä eli diagnostiseen arviointiin tarkoitettua tehtäväsarjaa suo-

mi toisena kielenä -opetukseen. (L. Tuovila-Ginters, henkilökohtainen tiedonanto 

16.5.2003.) Keväällä 2003 tehtäväsarjan kustantajaksi tuli Opetushallitus, jolloin päätet-
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tiin myös, että tehtäväsarjan tulee seurata uusien S2-oppimäärän opetussuunnitelman 

perusteita ja viitekehyksen tasokuvauksia.  

 Tehtäväsarja on jaettu kuuteen kielitaidon osa-alueeseen: kielitietoon, sa-

nastoon, luetun ymmärtämiseen, puheen ymmärtämiseen, suulliseen kielitaitoon ja kir-

joittamiseen. Kustakin osa-alueesta vastaa oma, tietyn kaupungin opettajien muodosta-

ma, työryhmänsä. Jokainen ryhmä laatii siis yhden osa-alueen tehtävät. Suurin työryh-

mä tekee kuitenkin sekä kielitiedon että puheenymmärtämisen tehtävät. Ryhmän jäsenil-

lä ei ole varsinaista, laajempaa arviointi- ja testauskoulutusta tai -kokemusta.     

Kike-tehtäväsarjassa kielitaidon kehittyminen otetaan huomioon siten, että 

kaikkien osa-alueiden tehtävissä on kolme vaikeustasoa, joista tässä työssä käytämme 

nimityksiä alin, keski- ja ylin taso. Tasot eivät ole sidottuja luokka-asteisiin vaan kieli-

taidon tasoon.  Tehtäväsarjaa käyttävä opettaja voi siis valita, minkä vaikeustason hän 

oppilaallaan teettää. 

 

 

1.3 Diagnostinen arviointi  

 

Kielitaitoa arvioidaan moneen eri tarkoitukseen. Tietoa voidaan tarvita esimerkiksi ope-

tuksen suunnittelua tai taitotason tai taidon riittävyyden määrittelyä varten. (Ks. esim. 

Huhta - Takala 1999: 189–190.) Diagnostista arviointia voidaan pitää osana opetukseen 

liittyvää arviointia. Esimerkiksi opettaja pyrkii selvittämään, mitä kielenoppija osaa ja 

minkälaiset asiat tuottavat vaikeuksia. Tämän tiedon avulla opettaja voi suunnata ja ke-

hittää opetusta oppijan tarpeita paremmin vastaavaksi. Diagnostisen testin tuloksia vo i-

vat hyödyntää myös muun muassa koulupsykologit. Tällöin testillä yleensä kartoitetaan 

kielitaidon lisäksi oppilaan muutakin kehitystä.      

 Diagnostista arviointia ei ole juurikaan tutkittu. Diagnostinen testi ei vält-

tämättä ulkoisesti eroa muista kielitesteistä, ja toisinaan erityisesti diagnostista ja forma-

tiivista testityyppiä voi olla vaikea erottaa toisistaan. Perinteisesti formatiivinen arvioin-

ti katsotaan diagnostista läheisemmin opetukseen liittyväksi. Opettajan tekemä jatkuva 

arviointi tai opetussisältöjä mittaava koe ovat formatiivista arviointia. Sen tarkoituksena 

ei ole paljastaa mahdollisia oppimisen ongelmia tai niiden syitä, vaan kartoittaa oppimi-

sen sen hetkistä vaihetta. Tosin diagnostinen arviointikaan ei välttämättä enää ole pel-

kästään ongelmalähtöistä. Se voikin olla tarkoitukseltaan hyvin lähellä formatiivista 

testiä. Molemmissa tarkoituksena on selvittää oppijan vahvuuksia ja heikkouksia, mutta 

formatiivisessa arvioinnissa keskitytään hankkimaan tietoa esimerkiksi tiettyjen, tar-
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kemmin määriteltyjen oppisisältöjen hallitsemisesta eikä vain kielitaidon 

yleisestä kehittymisestä. (Huhta – Takala 1999: 191–192.)  

Esimerkiksi Spolsky (1992: 31) ehdottaa, että diagnostista testiä voitaisiin 

hyvin kutsua formatiiviseksi. Näin vältettäisiin myös diagnostinen-sanaan liitetyt miel-

leyhtymät viasta ja sen syyn etsimisestä. Diagnostisenkin testin tarkoitus on muokata 

opetusprosessia jollakin tavalla. Testin tuloksia käyttää usein sama henkilö, joka on 

testin pitänytkin. Yleensä tämä henkilö on opettaja. Testattava taas määritellään nimen-

omaan kielen oppijaksi eli henk ilöksi, joka saa opetusta kyseisessä kielessä. Diagnosti-

sen testin sisältö määräytyy opetuksen sisällöistä eli esimerkiksi kurssin opetussuunni-

telmasta. Tällainen arviointi siis lähtee opetuksen sisällöistä ja tarpeista eikä pyri oh-

jaamaan sitä, mitä opetukseen otetaan ja miten opetetaan. (Spolsky 1992: 29–32.)   

 Diagnostisessa arvioinnissa testin suunnittelu on tärkeää. Jotta opetusta 

voidaan suunnitella, täytyy testillä saada riittävän tarkkaa tietoa oppijan kielitaidosta. 

Luokkahuonearvioinnissa, jota diagnostinenkin arviointi siis on, luotettavuutta (eli reli-

aabeliutta) ja arvioinnin perusteltavuutta (eli validiutta) tärkeämpää on todennäköisesti 

se, että testin sisältö eli testitehtävät vastaavat todellisia kielenkäyttötilanteita ja saavat 

testattavan prosessoimaan kieltä kuten aidoissa vuorovaikutustilanteissa (Bachman – 

Palmer 1996: 19). Toisaalta koulussa arvioinnin kohteeksi nousee helposti kulloisenkin 

oppikurssin sisältö eikä oppijan kielenkäyttötaito tälle merkityksellisissä tilanteissa. 

Opettajan tekemän diagnostisen arvioinnin lisäksi itsearviointi voi antaa hyödyllistä 

tietoa oppijan edistymisestä sekä siirtää huomiota yhä enemmän opettajasta oppijaan ja 

tämän tarpeisiin (Spolsky 1992: 36–37). 

 

 

1.4 Suomi toisena kielenä -opetussuunnitelma ja eurooppalainen viitekehys 

 

Perusopetuksen opetuskokeilussa lukuvuonna 2003–2004 noudatettaviin opetus-

suunnitelman perusteisiin (POPS) on maahanmuuttajataustaisia oppilaita varten laadittu 

myös uudet suomi toisena kielenä -opetussuunnitelman perusteet (S2-ops, ks. liite 1, s. 

114–116). Vaikka suomi toisena kielenä -oppimäärä (S2) on jo vakiinnuttanut asemansa 

osana koulujärjestelmää, opetuksen käytännön järjestelyt voivat vaihdella paik-

kakunnittain hyvinkin paljon. Uusissa S2-opetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

onkin ehkä tämän vuoksi haluttu korostaa toisen kielen oppimisen eroa sekä äidinkielen 

että vieraan kielen oppimiseen.  
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 Toista kieltä opitaan kohdekielisessä ympäristössä eli oppiminen ei siis 

rajoitu vain luokkahuoneeseen tai kouluun. Tämä on huomioitu myös uusissa opetus-

suunnitelman perusteissa, joissa S2-opetuksen tarkoituksena pidetään pohjan luomista 

toiminnalliselle kaksikielisyydelle. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt on määritelty sen 

mukaan, mitkä ovat oppilaan kannalta olennaiset kielenkäyttötilanteet ja  -tarkoitukset. 

Tavoitteissa korostetaan kielen välinearvoa, ja esimerkiksi oppimisstrategioiden ja it-

searvioinnin kehittymistä pidetään tärkeänä. Sisällöissä on kuvattu ne keskeiset tilanteet 

ja aihepiirit, joista oppilaan tulee pystyä kommunikoimaan. Lisäksi on lueteltu erilaisia 

kielenkäyttötehtäviä, joista oppilaan tulisi selviytyä. Tällaisia kielen funktioita ovat 

esimerkiksi tervehtiminen, anteeksipyytäminen ja mielipiteen ilmaiseminen. Tiiviisti on 

mainittu keskeiset kielen rakenteet ja kielitietoon kuuluvana muun muassa tiedostumi-

nen kielen vaihtelusta ja eri tekstilajeista. S2-opetuksen opetussuunnitelman perusteita 

voi siis pitää funktionaalisina ja kommunikatiivisina. 

  Uutta opetussuunnitelman perusteissa on, että kieliaineiden arvioinnin ja 

opetuksen suunnittelun apuvälineeksi on otettu kielen opetuksen ja oppimisen yhteisen 

eurooppalaisen viitekehyksen suomalainen sovellus (ks. liite 2, s. 117–119). Opetus-

suunnitelman perusteiden liitteeksi muokattu viitekehys on kuusiportainen, ja siinä kie-

litaitoa kuvataan taitotasojen eikä luokka-asteiden kautta. Jokaisella tasolla kielitaito 

määritellään neljällä osa-alueella: kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmär-

täminen ja kirjoittaminen. S2-opetussunnitelman perusteet on kytketty viitekehykseen 

siten, että perusopetuksen päättöarvioinnin arvosanaa 8 vastaa tasokuvauksissa taso 

B1.1 - B1.2. Viitekehys auttaa hahmottamaan oppilaan kielitaidon kehittymistä eri osa-

alueilla. Kielitaito etenee vähitellen tutuimpien ja yksinkertaisimpien tilanteiden hallit-

semisesta arkielämässä selviytymiseen. Esimerkiksi alussa oppilas kykenee ymmärtä-

mään lähinnä arkisissa tilanteissa käytettyjä fraaseja kuten tervehdyksiä. Kun kuullun 

ymmärtäminen on edennyt tasolle, jolla oppilas selviytyy arkielämässä, hän kykenee 

ymmärtämään jo esimerkiksi radiouutisten ja televisio-ohjelmien pääkohdat. Viitekehys 

voi toimia niin opettajan arvioinnin kuin oppilaan itsearvioinnin apuna: se auttaa näke-

mään, että kielitaidon eri osa-alueet kehittyvät useimmiten eri tahtiin (Suni 2003: 426).         
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1.5 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimus on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe pohjustaa toista vaihetta. Tutkimuk-

sen ensimmäisessä osassa selvitämme, missä määrin Kike-tehtäväsarjan puheenymmär-

tämistehtävien taustalla on kommunikatiivinen kielitaitokäsitys. Määrittelemme kom-

munikatiivisen kielitaitokäsityksen tässä tutkimuksessa Bachmanin ja Palmerin (1996) 

mallin pohjalta. Puheen ymmärtämisen tarkastelussa nojaamme Buckin (2003) Bach-

manin ja Palmerin mallista kehittämään sovellukseen. Haluamme tietoa Kike-tehtäviä 

laatineiden opettajien kielitaitokäsityksestä, jota ei tehtäviä laadittaessa ollut määritelty 

mutta joka enemmän tai vähemmän tiedostetusti näkyy puheenymmärtämistehtävissä. 

Tämän selvittämiseksi haastattelimme puhelimitse tehtävien laatijoita. Lähestymme 

käsitysten olemusta ja tarkastelua dialogisesta näkökulmasta, koska tarkoituksenamme 

on löytää tehtävien taustalla mahdollisesti oleva yhteinen käsitys eikä eritellä ja vertailla 

opettajien yksilöllisiä käsityksiä. Tutkimuksen toisessa vaiheessa tarkastelemme pu-

heenymmärtämistehtävien sisältövalidiutta kommunikatiivisen puheenymmärtämisen 

arvioinnin näkökulmasta. Jos laatijoiden näkemykset myötäilevät kommunikatiivista 

kielitaitokäsitystä, tarkastelemme sisältöanalyysin yhteydessä haastattelujen pohjalta 

myös opettajien käsitysten toteutumista tehtävissä.  

Tutkimuksen lähtöoletuksena on, että testin taustalla on aina enemmän tai 

vähemmän tiedostettu malli tai käsitys kielitaidosta. Tällöin tehtäväsarjan taustalla olisi 

vähitellen muotoutunut yhtenäinen kielitaitokäsitys. Kiken taustalla olevan kielitaitokä-

sityksen voidaan olettaa olevan ainakin jossain määrin kommunikatiivinen, koska 

kommunikatiivinen näkemys on alalla luontevastikin vallitseva: toista kieltä opittaessa 

tavoitteena on saavuttaa toiminnallinen kielitaito, mikä näkyy myös uusissa S2-

opetussuunnitelman perusteissa.  

Tutkimuskysymykset ovat siis:  

1. Missä määrin Kike-tehtäväsarjan puheenymmärtämistehtävien taustalla 

on kommunikatiivinen kielitaitokäsitys?   

2. Missä määrin kommunikatiivisuus toteutuu Kiken puheenymmärtämis-

tehtävissä eli miltä osin Kiken puheenymmärtämisen tehtävät ovat sisältö-

valideja kommunikatiivisen arvioinnin näkökulmasta? 

Tutkimuksessamme emme ota kantaa siihen, ovatko Kiken puheenymmärtämistehtävät 

luonteeltaan tarkoitukseensa riittävän diagnostisia vaan keskitymme selvittämään kom-

munikatiivisuutta.  
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Termi teksti viittaa puheenymmärtämistehtävien yhteydessä puhuttuun 

tekstiin. Osio on yksi tekstiin liittyvä kysymys tai väittämä, esimerkiksi monivalintaky-

symys vastausvaihtoehtoineen. Tehtävällä tarkoitamme tekstiä ja siihen kuuluvia osio i-

ta. 
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2 TEORIATAUSTAA 

 

Tutkimuksen teoriatausta jakautuu kahteen päälukuun. Ensin esitellään käsitysten tut-

kimusta, ja tarkemmin keskitytään opettajiin ja heidän kielitaitokäsityksiinsä tutkimus-

kohteena. Tämän jälkeen käsitellään kommunikatiivisen kielitaidonarvioinnin periaat-

teita sekä laatukriteerejä eli testin hyödyllisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Hyödyllisen 

testin ominaisuuksista tarkastellaan lähemmin tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä 

ominaisuuksia: käsitevalidiutta, autenttisuutta ja interaktiivisuutta. Koska työn tarkoi-

tuksena on selvittää, missä määrin Kiken puheenymmärtämistehtävät ovat kommunika-

tiivisia, esitellään myös, miten Bachman ja Palmer (1996) määrittelevät kommunikatii-

visen kielitaidon ja miten Buck (2001) on soveltanut tätä määritelmää puheen ymmär-

tämiseen. Teoreettisten käsitteiden alkuperäiset, englanninkieliset nimitykset on mainit-

tu sulkeissa silloin, kun suomennokset ovat mahdollisesti lukijalle vieraita tai termeinä 

vakiintumattomia. Lopuksi luodaan katsaus puheenymmärtämisen arvioinnissa yleisesti 

käytettäviin menetelmiin.  

 

 

2.1 Käsitykset ja niiden tutkiminen 

 

2.1.1 Käsitysten olemus  

 

Käsityksiä on tutkittu paljon, ja niiden luonnetta on hahmotettu eri tavoin sen mukaan, 

minkä alan tutkimuksesta on ollut kyse. Esimerkiksi kognitiivisessa psykologiassa käsi-

tyksiä on pidetty yksilön sisäisinä ja samalla yksilöllisinä. Tämän näkemyksen mukaan 

käsitykset siis muodostuvat yksilön pään sisällä. Usein tällaisten käsitysten on myös 

ajateltu jäsentyvän yksilön mielessä pysyväksi, melko muuttumattomaksi tietoraken-

teeksi. Jos taas ajatellaan, että yksilön käsitykset eivät muodostu ympäristöstä irrallaan, 

on puhuttu esimerkiksi kulttuurisista ja sosiaalisista käsityksistä. (Dufva 1995: 27–29.) 

 Käsityksiä ei kuitenkaan välttämättä tarvitse rajata joko sisäisiksi tai ul-

koisiksi. Dufvan (1995: 28) mukaan dialoginen lähestymistapa yhdistää luontevasti aja-

tuksen käsityksistä toisaalta mentaalisina eli yksilön omina ja sisäisinä, toisaalta sosiaa-

lisina eli tietyissä ympäristöissä ja yhteisöissä muodostuvina. Käsityksiä kuvaakin pa-

remmin vuorovaikutuksellisuus ja prosessinomaisuus (Dufva 1995: 29).  
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 Käsitysten tutkijoita on usein kiinnostanut, mitä maallikot ajattelevat 

esimerkiksi kielestä ja kielen oppimisesta. Tällaisista maallikkojen käsityksistä käyte-

tään nimitystä arkikäsitys erotukseksi tietyn alan asiantuntijoiden tai ammattilaisten 

käsityksistä. Arkikäsityksiä ei ole pidetty yhtä kohe rentteina ja loogisina kuin tieteen 

teorioita ja käsityksiä (Dufva 1995: 39). Kuitenkin näillä on myös paljon yhteistä: kul-

loisenkin kieli- ja kulttuuriyhteisön asenteet ja uskomukset vaikuttavat sekä arkikäsitys-

ten että tieteen teorioiden syntyyn ja muotoutumiseen. Käsitykset ovat aina subjektiivi-

sia ja kulttuurisidonnaisia, ja lopulta ero arkikäsityksen ja tieteen välillä on pikemmin-

kin määrällinen kuin laadullinen. (Dufva 1995: 39.)  

Mielenkiintoinen tutkimuskohde käsityksiä tarkasteltaessa ovat opettajat. 

Opettajan ammatissa yhdistyvät koulutuksesta saatu tieteellinen tieto ja koulun arkeen 

sekä erilaisiin oppilaisiin liittyvät kokemukset. Ne käsitykset, joiden perusteella opettaja 

toimii ja tekee ratkaisuja, syntyvät siis tieteellisen ja kokemuksellisen tiedon vuorova i-

kutuksesta. Vähitellen niistä muodostuu opettajan työtä ohjaava käyttöteoria (Ojanen 

1996: 57). Käyttöteoriassa on aina mukana persoonallinen kokemus, välitetty tieto ja 

arvot. Välitettyyn tietoon kuuluvat käsitteet, teoriat, yleiset uskomukset ja toisten ko-

kemukset. (Ojanen 1996: 57.) Käyttöteorian voidaankin ajatella sisältävän hyvin erilaa-

juisiin ja -tasoisiin asioihin ja ilmiöihin liittyviä käsityksiä. Kieltenopettajan käyttöteo-

riaan voi kuulua esimerkiksi käsitys kielitaidon yleisestä olemuksesta ja suomen kielen 

monikon partitiivin opettamisesta. Käsitykset syntyvät tietyssä kontekstissa, ja tutki-

muksessa olennaista onkin tarkastella myös sitä, millaisissa vuorovaikutusprosesseissa 

käsitykset saavat alkunsa (Dufva 1995: 33). Käyttöteoriat ovat siis yksilöllisiä mutta 

yhteisössä muotoutuvia, ja esimerkiksi koulutus voi vaikuttaa siihen, mikä käyttöteori-

assa painottuu. Aineenopettajilla oman aineen tutkimusmetodologia on todennäköisesti 

merkittävämpi osa käyttöteoriaa kuin monilla luokanopettajilla, jotka ovat opiskelleet 

useita aineita (Kansanen 1996: 48).  

 

  

2.1.2 Käsitysten tutkiminen   

  

Opettajan toimintaa ja suhtautumista opetukseen ja arviointiin ohjaavat hänen kä-

sityksensä ja uskomuksensa oppimisesta, opetuksesta ja taidosta (Tarnanen 2003: 145–

146). Näin ollen kielenopetuksen kannalta on olennaista, minkälainen kielitaitokäsitys 

opettajalla on. Käyttöteoria käsityksineen ohjaa opettajaa, mutta kaikki käsitykset eivät 
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välttämättä ole tiedostettuja. Tämän takia käsityksiä on tärkeää, mutta toisaalta 

vaikeaa tutkia. 

 Kun halutaan selvittää opettajien kielitaitokäsityksiä ja muodostaa niistä 

jonkinlainen teoreettinen ajattelumalli, tietoa voidaan hankkia kysymällä tai tarkastele-

malla opettajien toimintaa ja heidän tekemiään valintoja. Tehtyjen valintojen ja ratkai-

sujen taustalla on joko tiedostettu tai tiedostamaton, yksilön arvoihin pohjaava peruste. 

Opettajalta onkin olennaista kysyä, miten hän perustelee päätöksiään. Myös sellaiset 

kokemukset, jotka syystä tai toisesta ovat tuntuneet merkittäviltä, kertovat yksilön käsi-

tyksistä. (Kansanen 1996: 46, 48.) Kysymykset voivat edellyttää tietoista reflektiota, 

mutta haastateltava saattaa ilmaista käsityksensä myös tiedostamattaan (Tarnanen 2002: 

24).  

Kysymysten tarkoituksena on saada opettajat kertomaan ja pohtimaan 

omia käsityksiään eikä toistamaan valmiita, yleisesti hyväksyttyjä näkemyksiä. Tällöin 

kysymysten sisältämät valmiit vaihtoehdot saattavat rajoittaa vastaamista liikaa. Dufvan 

(1995: 32) mukaan käsitykset eivät ole staattisia, vaan esimerkiksi haastattelu on vuoro-

vaikutustilanne, jonka aikana haastateltava voi jatkuvasti kehittää ja muokata ajatuksi-

aan. Voi olla, että vasta haastattelijan kysymys saa haastateltavan pohtimaan kysyttyä 

tietoisesti, ja lopulta käsityksiä tarkasteltaessa on kyse aina myös tutkijan tulkinnasta 

(Dufva 1995: 30, 32). Kielitaitokäsityksiä voidaan selvittää kysymällä muun muassa 

kielitaidon olemuksesta ja osa-alueista, kielen oppimisesta ja osaamisesta, oppimista 

edistävistä ja rajoittavista seikoista ja kielen käyttötarkoituksista sekä siitä, mitä pitää 

arvioida ja miten (Huhta – Takala 1999: 181–188).  

Jo kysymyksiä suunnitellessaan tutkija sekä suuntaa keskustelua että tekee 

valintoja ja rajauksia, jotka vaikuttavat siihen, millaista tietoa haastattelulla voidaan 

käsityksistä saada. Haastateltavat ovat kuitenkin aina yksilöitä, jolloin sama menetelmä 

tuottaa hyvin vaihtelevaa ja monenlaista aineistoa. 

 

 

2.2 Kommunikatiivinen kielitaidon arviointi 

 

Kommunikatiivinen arviointi on kehittynyt kommunikatiivisen toisen kielen opettami-

sen myötä. Kommunikatiivisen näkemyksen mukaan kieli on ennen kaikkea kommuni-

koinnin väline, ja tärkeintä on kiinnittää huomiota siihen, miten kieltä käytetään eri tar-

koituksiin ja eri tilanteissa. Kieli on siis funktionaalista. (Huhta 1993: 82–84.) Arvioin-

nissa on näin ollen olennaisinta selvittää, osaako yksilö käyttää kieltä tehokkaaseen 
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viestintään (Buck 2001: 83). Kommunikatiivisessa arvioinnissa kieli-

taitoa tarkastellaan laajemmin kuin monissa aiemmissa suuntauksissa: siinä huomioi-

daan myös kielen funktiot ja sosiolingvististen piirteiden hallitseminen sen sijaan, että 

kieltä ajateltaisiin lähinnä muodollisena järjestelmänä ja arvioitaisiin esimerkiksi vain 

kieliopin ja sanaston hallintaa. Kommunikatiivisissa testeissä tehtävät saattavat liittyä 

toisiinsa niin, että yhdestä tehtävästä selviytyminen edellyttää edellisten tehtävien rat-

kaisemista. Koko testi saatetaan laatia tietyn aihealueen ympärille tai esimerkiksi kirjoi-

tustehtävän aihe voi olla sama kuin tekstinymmärtämistehtävässä. (Bachman 1991: 

677–678.) Kommunikatiivisessa testissä ymmärtämisen ja tuottamisen tehtäviä voi 

myös luontevasti yhdistää, mikäli se sopii testin tarkoitukseen ja on käytännössä mah-

dollista toteuttaa (Weir 1990: 31). 

 Kommunikatiivisesta arvioinnista puhuttaessa keskeisenä pidetään testi-

tekstien ja -tehtävien autenttisuutta. Yleensä tällä tarkoitetaan, että joko tekstit tulisi 

ottaa aidosta kohdekielen käyttötilanteesta tai niissä tulisi olla samoja piirteitä kuin ai-

doissa kohdekielisissä teksteissä. Esimerkiksi puheenymmärtämistehtävissä olisi oltava 

luonnollisen puhutun kielen piirteitä. Aitoutta tärkeämpää on kuitenkin se, että teksti saa 

testiä tekevän toimimaan kuten tämä toimisi todellisessa kielenkäyttötilanteessa. Myös 

testitehtävien tulisi olla mahdollisimman samanlaisia kuin ne tehtävät, joita kielenkäyt-

täjä kohtaa oikeissa viestintätilanteissa. Kielen käytöllä on aina tarkoitus, joten testissä-

kin tehtävät ovat mielekkäitä silloin, kun ne tarjoavat esimerkiksi kuuntelemiselle tai 

kirjoittamiselle kommunikatiivisen tarkoituksen. Tarkoituksellisessa tehtävässä testiin 

osallistuva henkilö esimerkiksi kuuntelee ja kirjoittaa ylös puhelinviestin, joka täytyy 

välittää pikkusiskolle, koska tämä ei ole kotona. (Buck 2001: 83–92;136.)  

 Kommunikatiivinen arviointi on tuonut esille myös uudenlaisia testaami-

sen ongelmia. Yksilöiden kielenkäyttö ja kielenkäyttötilanteet vaihtelevat, joten niitä on 

huomattavasti haasteellisempaa saattaa arvioinnin kohteeksi kuin suhteellisen normitet-

tua kielijärjestelmää. Testi ei koskaan voi olla täysin autenttinen, koska siihen voidaan 

valita vain joitain kielenkäyttötilanteita ja kielenkäytön piirteitä. Ei ole olemassa kritee-

rejä, joiden avulla voitaisiin määritellä riittävän kommunikatiivinen testi. Siksi on tär-

keää tarkastella testin ja sitä tekevän henkilön välistä vuorovaikutusta. Hyvin suunnitel-

lun testin perusteella voidaan tehdä tulkintoja testattavan kommunikatiivisesta kielitai-

dosta eli siitä, mistä kommunikatiivisessa kielitestissä halutaan tietoa. (Buck 2001: 85, 

92.) Ongelmana on kuitenkin, että kommunikatiiviset tehtävät vievät usein enemmän 

aikaa kuin muunlaiset testitehtävät. Tämän takia testissä on yleensä vähemmän tehtäviä 

ja tulokset ovat näin huonommin yleistettävissä. (Buck 1997: 70.) Arvioijalta vaaditaan 
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lisäksi erityistä asiantuntemusta, koska kommunikatiivinen arviointi on pikem-

minkin laadullista kuin laskennallista (Huhta 1993: 84).  

 

 

2.2.1 Kommunikatiivisen arvioinnin hyödyllisyys 

 

2.2.1.1 Laadukkaan arvioinnin kriteerit 

 

Laadukkaan arvioinnin tulisi täyttää ainakin seuraavat kriteerit: sen tulee olla validia, 

reliaabelia, eettistä ja käytännöllistä. Validius katsotaan arvioinnin tärkeimmäksi kritee-

riksi. Se ilmaisee, arvioidaanko sitä, mitä on tarkoitus arvioida. Nykyään validiutta pi-

detään testin tuloksista tehtävien johtopäätösten eikä testin ominaisuutena. Reliaabelius 

tarkoittaa mittauksen samanlaisuutta ja toistettavuutta sekä mittaustulosten pysyvyyttä. 

Se on johdonmukaisen arvioinnin edellytys. Validiutta ja reliaabeliutta ei voida aina 

selkeästi erottaa toisistaan. Yleensä reliaabeliutta pidetään validiuden edellytyksenä. 

Ollakseen validi testin on siis oltava reliaabeli. Sen sijaan mittauksen toistettavuus ja 

tulosten pysyvyys eivät vielä tarkoita, että arviointi olisi validia. Laadukas arviointi 

edellyttää kuitenkin aina validiuden toteutumista. Validiuden ja reliaabeliuden lisäksi 

arvioijan on otettava huomioon arvioinnin eettisyys eli sen mahdolliset seuraukset niin 

yksilölle kuin yhteisöllekin. Arviointi on myös suunniteltava niin, että se voidaan toteut-

taa käytännössä.(Huhta – Takala 1999: 211–213; Tarnanen 2002: 52–53.) 

Perinteisesti arvioinnin peruskriteereitä on tutkimuksessa käsitelty toisis-

taan melko erillisinä, ja niiden yhdistämistä hyvän testin ominaisuuksiksi on pidetty 

ongelmallisena: yhden ominaisuuden kehittäminen testissä saattaa heikentää jotain tois-

ta ominaisuutta. Kommunikatiivisen arviointitutkimuksen mukaan testin ominaisuuksia 

tulisi kuitenkin pitää toisiaan täydentävintä eikä vastakohtaisina. (Bachman – Palmer 

1996: 17–18.)  

Bachman ja Palmer (1996) korostavat, että arvioinnilla on aina jokin tietty 

tarkoitus. Arviointiprosessia ohjaa se, ketä ja mitä halutaan arvioida. Kielitaitoa arvio i-

taessa on tarkoitus saada tietoa yksilön kielitaidosta. Vaikka haluttaisiin testata vain 

kapeaa aluetta, on oltava käsitys koko kielitaidosta (Bachman 1991: 682–638). On tie-

dettävä, mikä ja millainen kielitaito on ja miten se toimii. Arvioinnin myös oletetaan 

olevan kulloisenkin tarkoituksen kannalta hyödyllistä. Bachmanin ja Palmerin mukaan 

hyödyllisyys (usefulness) (ks. kuvio 1) onkin tavoiteltavin testin ominaisuus, ja tämän 

näkemyksen sekä alkujaan Bachmanin (1990 ja 1991) kommunikatiivisen kielitaitoma l-
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Messickin (1988: 42) mukaan käsitevalidiutta eli tulosten pätevyyttä voi 

tutkia useasta näkökulmasta: voidaan joko etsiä erilaisia todisteita validiudesta tai tar-

kastella testin seurauksia. Validiustodisteita puolestaan etsitään joko tutkimalla tulosten 

tulkintaa eri todisteiden perusteella tai tarkastelemalla testin ja sen tulosten käyttöä. 

Tulosten tulkinnassa käytettäviä todisteita voivat olla teoreettiset perustelut sekä empii-

riset tutkimukset testin ja arvioitavan taidon ominaisuuksista ja rakenteesta. Testin ja 

tulosten käyttöä tarkastellaan, jotta saataisiin lisätodisteita käsitevalidiudesta. Tällöin 

selvitetään, millaisia strategioita ja prosesseja testattavat käyttävät ja onko testattavien 

taustalla va ikutusta tuloksiin. Myös testin seurausten tarkastelussa on kaksi vaihtoehtoa. 

Voidaan joko selvittää, mitkä arvot, ideologiat tai teoriat vaikuttavat testin laadunval-

vontaan tai mitä sosiaalisia seurauksia testin käytöllä on. Tällöin halutaan tietoa esimer-

kiksi siitä, miten yhdenmukaisiin käsityksiin ja arvoihin testin laatijoiden ja testattavien 

arviot testin laadusta perustuvat. Testin käytön sosiaalisia seurauksia ovat muun muassa 

vaikutus opetukseen sekä erilaiset eettiset kysymykset. (Huhta – Takala 1999: 214 – 

215; Messick 1988: 42.)    

Uusista, käsitevalidiuden keskeisyyttä korostavista näkemyksistä merkit-

tävimpänä on pidetty Bachmanin (1990) määritelmää. Sen mukaan käsitevalidiutta vo i-

daan arvioida esimerkiksi tarkastelemalla testin sisältövalidiutta. (Chapelle 1999: 255–

257.)  Käsitevalidius on testin tuloksista tehtävien johtopäätösten ominaisuus, joten sen 

arvioimiseen tarvitaan myös testin tulokset. Testin validointi on kuitenkin monivaihe i-

nen prosessi, jossa käsitevalidiutta rakennetaan vähitellen. Se alkaa käsitteen ja tarkoi-

tuksen määrittelystä ja etenee varsinaisen testin laatimisen sekä testin sisällön arvioin-

nin kautta tulosten perusteltavuuden tarkasteluun. Testin sisällön arvioiminen eli sisäl-

töanalyysi on ensimmäinen ja ratkaiseva vaihe testin validointiprosessissa (Weir 1990: 

29–30). Testin sisältöä voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta: kuinka merkityksel-

linen (content relevance) ja kattava (content coverage) sisältö on (Bachman 1990: 

244). Testin pitäisi siis mitata määriteltyä käsitettä siten, että käsitteen kannalta olenna i-

set puolet taidosta ovat mukana riittävän monipuolisesti. Jos esimerkiksi halutaan testa-

ta, kuinka hyvin kolmasluokkalainen oppilas ymmärtää välituntikeskusteluja, testiin on 

otettava muun muassa välitunnilla käytettävälle puhekielelle tyypillisiä muoto- ja sanas-

topiirteitä sekä funktioita. Lisäksi on mietittävä, kuinka laaja tehtävän on oltava, jotta 

sillä saadaan riittävästi ja riittävän tarkkaa tietoa oppilaan taidosta ymmärtää puhetta 

nimenomaan valitussa tilanteessa.      

 Testin sisältöanalyysi on olennainen, joskaan ei yksin riittävä osa validoin-

tiprosessia. Koska sisältövalidointi on ainoastaan testin ominaisuuksien tarkastelua, se 
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tuo vain yhden näkökulman tai edellytyksen käsitevalidiuden toteutu-

miseen. Vaikka testi olisikin sisältövalidi, siitä tehtävät johtopäätökset eivät välttämättä 

ole valideja. Sisällön tarkastelussa arvioidaan vain itse testiä eli tehtäviä, instruktioita ja 

pisteytystä. Siinä ei siis esimerkiksi tarkastella, miten testattava toimii testitilanteessa tai 

miten hän kokee testin. Sisällöltään tarkoitukseensa merkityksellisen ja kattavan testin 

suunnittelu ei ole yksinkertaista: käsitteen määrittely eli olennaisten kielitaidon puolien 

ja kielenkäyttötilanteiden valitseminen on hankalaa. (Bachman 1990: 245–247.) Sisäl-

tövalidiuden varmistaminen on kuitenk in tärkeää, koska hyödyllisen testin sisällön ja 

sen tulosten tulkintojen on perustuttava samaan käsitteeseen. Sisällön tarkastelua pide-

tään luontevana varsinkin, kun arvioidaan opetuksessa saavutettuja tuloksia (Messick 

1988: 36). Kommunikatiivisessa arvioinnissa olennaisia testin sisällön ominaisuuksia 

ovat autenttisuus  ja interaktiivisuus , joten niitä tutkimalla saadaan todisteita käsiteva-

lidiudesta. 

 

 

2.2.1.3 Autenttisuus ja interaktiivisuus  

 

Kenties tunnetuin kommunikatiiviseen testaamiseen liitetty käsite on autenttisuus . 

Usein sillä tarkoitetaan, että testin tulisi jäljitellä aitoa, luonnollista kielenkäyttötilanne t-

ta ja että esimerkiksi käytettävien materiaalien tulisi olla aitoja eikä testiä varten erik-

seen laadittuja. Bachmanin (1990) mukaan autent tisuudessa testin ja aidon kielenkäyttö-

tilanteen ulkoista samankaltaisuutta tärkeämpää kuitenkin on, että testi saa testattavan 

prosessoimaan kieltä kuten todellinen viestintätilanne. Bachman (1991) sekä Bachman 

ja Palmer (1996) ovat tarkentaneet autenttisuus-käsitettä erottamalla siitä omaksi käsit-

teekseen interaktiivisuuden.  

 Bachmanin ja Palmerin (1996: 23) mukaan autenttisuutta tarkastelemalla 

selvitetään, voidaanko testin tuloksia yleistää kuvaamaan testattavan selviytymistä to-

dellisessa kielenkäyttötilanteessa. Jotta testin tulokset voidaan yleistää sen ulkopuoli-

seen kielenkäyttöön, testitehtävien piirteiden on vastattava kohdekielen käyttötehtävien 

(target language use task) eli kohdetehtävien piirteitä. Kohdetehtävällä tarkoitetaan toi-

mintaa, jossa yksilö käyttää kieltä tietyssä tilanteessa tarkoituksenaan saavuttaa tietty 

tavoite (Bachman – Palmer 1996: 58–59). Arvioinnin kannalta on tarkoituksenmukaista 

saada tietoa oppijan kielitaidosta sellaisissa tilanteissa, joissa tämä todennäköisesti käyt-

tää kohdekieltä. Esimerkiksi koululaiselle välituntikeskustelu tai opettajan luokassa an-
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tamat ohjeet ovat kohdetilanteita. Kohdetehtävä voi olla esimerkiksi muis-

tiinpanojen tekeminen ohjeiden mukaan. 

Testiä suunniteltaessa on mietittävä, mitkä ovat tilanteelle ja siinä käytet-

tävälle kielelle ominaiset, olennaiset piirteet, joita tulisi testata. Kun testin laatija tietää, 

millaiset puheenymmärtämisen kohdetilanteet ovat testattavalle olennaisia, hän voi nä i-

den perusteella määritellä esimerkiksi, millaisia rekistereitä ja kielen funktioita testiteh-

tävässä pitäisi olla. Esimerkiksi välitunnilla oppilaat todennäköisesti käyttävät epämuo-

dollista puhekieltä ja keskustelunaiheena voi olla jokin oppitunti. Testitehtäviä valitta-

essa on myös harkittava, kuinka yleistettävää tietystä tehtävästä saatava tieto on. Mitä 

spesifimpi testin kohdetehtävä on, sitä vähemmän se kertoo testattavan kielitaidosta 

muissa kuin juuri kyseisessä tilanteessa. (Bachman – Palmer 1996: 23–25, 44–45; Buck 

2001: 111.)      

Testiin osallistuvan ominaispiirteet (characteristics of the test taker) va i-

kuttavat siihen, miten hän suoriutuu testitehtävistä. Osallistuja ja testi ovat siis vuoro-

vaikutuksessa keskenään. Interaktiivisuus (aiemmin vuorovaikutuksellinen autentti-

suus , ks. Bachman 1991) toteutuu testissä, kun siihen valitut kohdetehtävät saavat tes-

tattavan käyttämään niitä tietoja ja prosesseja, joita on haluttukin arvioida. Esimerkiksi 

puheenymmärtämisen testissä interaktiivisuutta tarkastellaan kahdesta näkökulmasta: 

On varmistettava, että tehtävää ei voi suorittaa onnistuneesti ellei tekstiä ole ymmärret-

ty. Tekstin ymmärtämiseksi vaadittavien kykyjen on lisäksi oltava määritellyn käsitteen 

mukaisia. Interaktiivisuus on puheenymmärtämistä arvioitaessa erityisen tärkeä hyödyl-

lisen testin ominaisuus, koska se varmistaa, että arvioitavana on juuri haluttu pu-

heenymmärtämisen käsite eikä mikään muu taito tai kyky. (Bachman – Palmer 1996: 

25–29; Buck 2001: 126.)  

 Testiin osallistuvan ominaispiirteistä kielitaito on luonnollisesti kielitestin 

kannalta tärkein. Testin tulisi siis mitata ennen kaikkea kielitaitoa eli kielitietoa sekä 

strategista kompetenssia, jonka avulla kielitietoa käytetään (ks. luku 2.2.2 Bachmanin 

ja Palmerin kommunikatiivinen kielitaitomalli). Siksi testin laatijan on varmistettava, 

että muut yksilön ominaispiirteet eivät vaikuta testin tuloksiin ei-toivotulla tavalla. Kie-

litaidon lisäksi yksilön ominaispiirteitä ovat tieto kulloisestakin aiheesta (topical know-

ledge) ja affektiivinen skeema (affective schemata). Aihetiedolla tarkoitetaan yksilön 

tietoa maailmasta. Tietyt aihepiirit tai kulttuuriset viittaukset saattavat siis olla vieraita 

ja siksi hankalampia toisille testattaville kuin toisille. Asenteet, tunteet ja aiemmat kie-

lenkäyttökokemukset puolestaan vaikuttavat siihen, miten testattava suhtautuu tehtävän 

aiheeseen ja siten koko testitehtävään. Affektiivinen skeema voi estää kielitaidon tehok-
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kaan hyödyntämisen. Testitehtävät voidaan kuitenkin pyrkiä laatimaan sellai-

siksi, että testitilanteesta saadaan mahdollisimman miellyttävä ja turvallinen. Lisäksi 

testiä suunniteltaessa on huomioitava, että oppijat voivat erota toisistaan myös esimer-

kiksi iältään, sukupuoleltaan ja äidinkieleltään. Interaktiivisuuden tulisi olla yhteydessä 

käsitevalidiuteen. Vaikka tehtävä vaatisi monenlaista tiedon prosessointia ja aktivoisi 

yksilön piirteet, se ei ole käsitevalidiuden kannalta interaktiivinen ellei se myös mittaa 

haluttua, määriteltyä käsitettä. (Bachman – Palmer 1996: 25–29, 64–66.)  

 Autenttisuus ja interaktiivisuus ovat aina suhteellisia: niistä voidaan esit-

tää vain arvioita. Autenttisuutta ja interaktiivisuutta määritettäessä on huomioitava tes-

tattavan, kohdetehtävän ja testitehtävän piirteet. Testin tarkoituksesta riippuu, kuinka 

autenttisiin ja interaktiivisiin tehtäviin on tarpeen pyrkiä. Vaikka autenttisuutta ja inter-

aktiivisuutta pidettäisiin tavoiteltavina, ei voida olla varmoja, prosessoivatko kaikki 

testattavat tehtäviä samoin. Käsitevalidius, autenttisuus ja interaktiivisuus ovat kaikki 

sidoksissa siihen, miten kielitaito määritellään tietyssä testitilanteessa. (Bachman – 

Palmer 1996: 28–29.) Vasta käsitteen määrittely paljastaa, mitä käsitevalidius edellyttää 

nimenomaan tietyltä testiltä ja sen tulosten tulkinnalta. Samoin se, miten autenttisuus ja 

interaktiivisuus voivat toteutua hyödyllisessä testissä, riippuu käsitteen määrittelystä.    

Testin tuloksista tehtävien johtopäätösten arvioiminen on keskeistä käsite-

validiutta tarkasteltaessa. Autenttisuus on väline, jolla arvioidaan testin tehtävien mie-

lekkyyttä ja yleistettävyyttä: mielekkäistä testitehtävistä saadut tulokset voidaan yleistää 

myös testin ulkopuolelle. Autenttisuus siis liittyy sisältövalidiuteen, sillä testin sisällön 

merkityksellisyys ja kattavuus selviävät autenttisuutta tarkastelemalla (Bachman – Pal-

mer 1996: 29). Autenttinen sisältö on määritellyn käsitteen kannalta merkityksellistä ja 

kattavaa. Interaktiivisuus puolestaan on väline, jonka avulla arvioidaan, saako testiteh-

tävä oppijan prosessoimaan kieltä kohdetehtävän tavoin. Näin ollen interaktiivisuus on 

kielitaitotestin käsitevalidiuden rakentamisessa ja tarkastelussa erityisen merkittävä: se 

kertoo, arvioidaanko sellaista kieltä sellaisissa tilanteissa kuin oli tarkoituskin arvioida. 

Kun testi on määritellyn käsitteen suhteen tavoitellussa määrin autenttinen ja interaktii-

vinen eli se mittaa haluttua taitoa olennaisissa tilanteissa, on luotu pohja sille, että testin 

tuloksista voidaan tehdä käsitteen määrittelyn mukaisia, valideja johtopäätöksiä. Testin 

sisällöstä tehtävä autenttisuuden ja interaktiivisuuden tarkastelu on siis keskeinen osa 

käsitevalidiuden jatkumon varmistamista jo testin laadintavaiheessa.  

Kommunikatiivinen näkemys on vaikuttanut testaamiseen myönteisesti: se 

on saanut arvioijat kiinnittämään huomiota siihen, että kieltä käytetään aina kontekstissa 

tiettyä tarkoitusta varten (Buck 2001: 93). Kommunikatiiviseen arviointiin on erityisesti 
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naaliseen, manipulatiiviseen, heuristiseen ja kuvittelun funktioon. Ideationaalinen 

funktio liittyy tiedon ja tunteiden välittämiseen. Tietoa manipulatiivisesta funktiosta 

käytetään, kun halutaan vaikuttaa ympäröivään maailmaan ja toisiin ihmisiin. Bachman 

liittää tähän funktioon kuuluviksi myös interpersonaalisiin suhteisiin liittyvät ilmaukset, 

kuten kohteliaisuudet, tervehdykset ja pahoittelut. Kun kieltä käytetään oppimiseen, 

opettamiseen, ongelmanratkaisuun tai muistelemiseen, on kyse heuristisesta funktiosta. 

Kuvittelun funktio kohdistuu itse kieleen ja sen käyttöön humoristisessa tai esteettisessä 

tarkoituksessa, esimerkiksi vitsejä kerrottaessa tai runoja luettaessa. Funktioiden erotte-

lusta huolimatta Bachman ja Palmer (1996) korostavat, että kielenkäytössä eri funktiot 

ovat koko ajan mukana ja myös toimivat samanaikaisesti. (Bachman – Palmer 1996: 

69–70; Huhta 1993: 90.) 

 Pragmaattisen tiedon osista sosiolingvistinen tieto mahdollistaa kielen 

käytön kulloiseenkin tilanteeseen sopivalla tavalla. Siihen kuuluu tieto kielen varianteis-

ta ja rekistereistä. Sen avulla voidaan myös tulkita ja tuottaa kulttuurisidonnaisia viitta-

uksia sekä idiomaattisia ilmauksia. (Bachman – Palmer 1996: 70.) 

 Kommunikatiivisen kielitaidon toinen osa-alue edellä kuvatun kielitiedon 

rinnalla on strateginen kompetenssi (ks. kuvio 4). Se ei ole kielellinen kyky vaan pi-

kemminkin yleinen kognitiivinen ominaisuus, joka koostuu kolmesta metakognitiivises-

ta komponentista: tavoitteiden asettamisesta, arvioinnista ja suunnittelusta. Niiden avul-

la kieltä voidaan käyttää mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa sekä 

paikata mahdollisia puutteita kielitaidossa. (Bachman 1991: 682–684; Bachman – Pal-

mer 1996: 70.) Strateginen kompetenssi yhdistää kielitiedon kielenkäyttäjän tietoraken-

teisiin (knowledge structures) ja kielenkäyttötilanteen (context of situation) piirteisiin 

(Bachman 1990: 107). Strategisen kompetenssin osat ovat jatkuvasti vuorovaikutukses-

sa paitsi kielitiedon osa-alueiden myös toistensa kanssa (Bachman 1991: 686–687).  

Kielenkäyttäjä hyödyntää tavoitteiden asettamiseen liittyviä strategioita, 

kun hän tunnistaa tietyssä viestintätilanteessa mahdollisia tavoitteita ja valitsee niistä 

yhden tai useampia. Tämän jälkeen hän päättää, aikooko pyrkiä näihin tavoitteisiin. Ar-

viointistrategiat ovat mukana sekä ilmausten tuottamisessa että tulkinnassa. Kielen-

käyttäjän on arvioitava kontekstin piirteet, jotta hän voi päätellä, onko tavoitteen saa-

vuttaminen mahdollista ja mitä se vaatii. Sitten hänen on arvioitava, mitkä kielitiedon 

alueet ovat hyödynnettävissä tavoitteen toteuttamiseksi. Lopuksi kielenkäyttäjä arvioi 

tavoitteen saavuttamisen onnistumista. (Bachman 1991: 684–686.) Suun-

nittelustrategioita käytetään päätettäessä, miten esimerkiksi kielitietoa olisi hyödynne t-

tävä onnistuneessa kielenkäyttötilanteessa (Bachman – Palmer 1996: 73).  Kun kielen-
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käyttäjä on valinnut viestintätavoitteen vaatimat kielitiedon alueet, hän laatii 

suunnitelman näiden alueiden toteuttamiseksi joko ilmausten tuottamisessa tai tulkin-

nassa (Bachman 1991: 686).  

Strateginen kompetenssi käyttää psykofysiologisia mekanismeja 

(psychophysiological mechanisms) kielenkäytön suunnitelman toteuttamiseen. Nämä  

mekanismit ovat niitä neurologisia ja psykologisia prosesseja, joiden avulla kieltä tuote-

taan. (Bachman 1990: 84, 103–104).  

 Kielitaidon rakenne muuttuu sitä mukaa kun kielitaito kehittyy. Pidem-

mälle ehtineillä oppijoilla kielitaidon osat eivät esimerkiksi enää ole niin selvästi erotel-

tavissa kuin alkuvaiheessa vaan ne muodostavat yhtenäisemmän kokonaisuuden. (Huhta 

1993: 81, 89.) Bachman ja Palmer (1996: 75–76) huomauttavat, että kommunikatiivisen 

arvioinnin kannalta kielitaidon jakaminen perinteisesti neljään, toisistaan irralliseen ja 

abstraktiin osa-alueeseen ei ole mielekästä. Kuuntelemisen, lukemisen, puhumisen ja 

kirjoittamisen erottelua parempi lähtökohta olisi tarkastella kielitaidon toteutumista kie-

lenkäytön toimintoina. Tietyssä tilanteessa olemassa oleva kielitaito toteutuu esimerkik-

si puheena tai puheen ymmärtämisenä.  

 

 

2.2.3 Puheen ymmärtämisen käsite 

 

Arvioinnin näkökulmasta vasta määriteltyä käsitettä voidaan mitata. On siis määriteltä-

vä, millaisena puheen ymmärtämisen käsite nähdään ja mitä siihen kuuluu. Kommuni-

katiivisen suuntauksen parissa on tutkittu myös puheen ymmärtämistä. Buck (2001) on 

soveltanut Bachmanin ja Palmerin näkemyksiä puheen ymmärtämisen arviointiin. Esit-

telemme seuraavassa hänen näkemyksensä puheen ymmärtämisestä ja arvioitavan käsit-

teen määrittelystä. 

  

Ei ole olemassa yhtä yleisesti hyväksyttyä teoriaa toisen kielen puheen ymmärtämisestä. 

Useimmat tutkimukset ovat käsitelleet ymmärtämistaitoja yhtenä kokonaisuutena. 

Kommunikatiivisen lähestymistavan mukaan puheenymmärtämistaito voidaan määritel-

lä vuorovaikutukseksi eri kielellisten ja ei-kielellisten tietoalueiden sekä luonteeltaan 

epämääräisen akustisen signaalin välillä. Vuorovaikutuksen kautta kielenkäyttäjä raken-

taa merkitystä. Päättelyprosessissa tekstin tulkintaa ohjaa paitsi tilannekonteksti myös 

kuuntelun kulloinenkin tarkoitus. (Buck 1997: 65.) 
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Useimmat teoreetikot hyväksyvät Carrollin jo 1970-luvulla esittämän nä-

kemyksen puheenymmärtämisprosessin kaksivaiheisuudesta. Ensimmäisessä vaiheessa 

havaitaan ja ymmärretään kielellinen tieto (linguistic information), minkä jälkeen tämä 

tieto liitetään laajempaan kontekstiin. Buck (1990) käyttää näistä nimityksiä alemman 

(lower- level) ja ylemmän (higher- level) tason prosessit. (Buck 1990: 394.) Kuten Weir 

(1990: 52) toteaa, pelkkä kyky erotella foneemeja ja intonaatioita ei siis vielä merkitse, 

että myös viesti ymmärretään. Alemman ja ylemmän tason ymmärtämisprosessit eivät 

ole täysin erillisiä, vaan ne ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja vaikuttavat toisiinsa 

(Buck 2001: 52).   

Olemassa olevan tutkimustiedon perusteella ei ole syytä olettaa, että ens i-

kielen ja toisen kielen puheenymmärtämisprosessit eroaisivat merkittävästi toisistaan. 

Toisen kielen oppijoilla ymmärtämisen ongelmat johtuvat useimmiten kielitiedon tai 

sosiokulttuurisen tiedon puutteista, ensikielisillä taas ymmärtämistä voi vaikeuttaa vä-

häinen motivaatio tai esimerkiksi väsymys. Vaikka ensikielen puhujankin ymmärtämi-

sessä on aukkoja, ne eivät yleensä ole ymmärtämisen kannalta niin ratkaisevia kuin toi-

sen kielen oppijalla. (Buck 2001: 48–50.) Kielen kehityksessä ymmärtäminen yleensä 

edeltää tuottamista (ks. esim. Ringbom 1990: 140). Siksi puheen ymmärtämistä voidaan 

pitää ensikielen ja toisen kielen omaksumisen ja oppimisen kannalta ensisijaisena. 

Buck (2001) on kehittänyt Bachmanin ja Palmerin (1996) näkemysten 

pohjalta mallin puheen ymmärtämisen rakenteesta. Mallissa on pääpiirteiltään samat 

osat kuin Bachmanin kielitaitomallissa, mutta Buck käyttää osin eri nimityksiä. Myös 

Buck (2001: 102–103) erottaa toisistaan kielellisen kompetenssin (Bachmanilla ja 

Palmerilla kielitieto) ja strategisen kompetenssin. 

Buckin (2001) mukaan kielelliseen kompetenssiin kuuluu sekä deklaratii-

vinen tieto eli tietoinen tieto kielestä että proseduraalinen tieto eli kielenkäyttöön auto-

maattistunut tieto. Kielellisen kompetenssin osat ovat kieliopillinen, diskurssi-, prag-

maattinen ja sosiolingvistinen tieto. Kieliopillista tietoa käytetään lyhyiden puhunnosten 

kirjaimellisen merkityksen ymmärtämiseen. Fonologian, painon ja intonaation lisäksi 

ymmärtäminen edellyttää tietoa puhutun kielen sanastosta ja syntaksista. Pidempien 

puhunnosten tai useamman puhujan välisen diskurssin ymmärtäminen kuuluu diskurssi-

tietoon. Diskurssin piirteiden tunteminen auttaa ymmärtämään suunnittelemattoman pu-

heen rakennetta. Pragmaattista tietoa tarvitaan, jotta voidaan ymmärtää ja tulkita ilma-

uksen tai pidemmän tekstin funktio. Pragmaattinen tieto siis auttaa ymmärtämään inten-

tioita. Selviytyäkseen onnistuneesti kielenkäyttötilanteessa kuulija hyödyntää sosioling-
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vististä tietoa. Tietyssä sosiokulttuurisessa tilanteessa käytetyn kielen ymmärtäminen 

saattaa edellyttää esimerkiksi tietoa murteista, rekistereistä, sosiokulttuurisista viittauk-

sista ja idiomaattisista ilmauksista. (Buck 2001: 104.)       

Strateginen kompetenssi on Buckin mallissa kyky käyttää kielellistä kom-

petenssia. Kognitiivisten ja metakognitiivisten strategioiden lisäksi toisen kielen oppija 

hyödyntää myös sellaisia strategioita, joilla hän korvaa kielitaitonsa aukkoja (compen-

satory strategies). Kognitiiviset strategiat huolehtivat syötöksen ymmärtämisestä, varas-

toimisesta ja mieleen palauttamisesta. Metakognitiiviset strategiat voivat olla tietoisia 

tai tiedostamattomia, ja niitä käytetään puheen ymmärtämisessä kognitiivisten strategi-

oiden toteuttamiseen. Esimerkiksi arviointistrategian avulla kielenkäyttäjä valmistautuu 

puheen ymmärtämiseen tietyssä tilanteessa: hän arvioi muun muassa omat tietonsa ai-

heesta ja itsestään tai tilanteesta aiheutuvat, ymmärtämistä rajoittavat tekijät.  (Buck 

2001: 104.)   

Sekä opettamisen että arvioinnin näkökulmasta puheen ja tekstin ymmär-

tämistä kannattaa tarkastella ainakin jossain määrin toisistaan erillään. Vaikka niillä on 

paljon yhteistä, kumpaankin liittyy myös omat ominaispiirteensä. Puheen ymmärtämi-

sen erottaminen omaksi arviointikohteekseen saa todennäköisesti opettajat huomamaan, 

että puheen ymmärtämistä tulisi myös tietoisesti opettaa. Opetuksen lähtökohtana pitäisi 

olla sellainen puheen ymmärtäminen, jota oppija todellisissa kielenkäyttötilanteissa tar-

vitsee. (Buck 2001: 31–32.)  

Puheen ymmärtämisen ja tekstin ymmärtämisen olennaiset erot johtuvat 

syötöksen lähteestä ja luonteesta. Puhuttu ja kirjoitettu kieli ovat luonteeltaan erilaisia. 

Puheen ymmärtämisessä syötös on akustinen signaali, johon ei voi palata toisin kuin 

kirjoitettuun tekstiin. Ainoa, mitä syötöksestä jää jäljelle, on se, mitä jää kuulijan työ-

muistiin. Toisen kielen oppija voi onnistua poimimaan ja ymmärtämään vain hyvin pie-

nen ja epätäydellisen osan siitä, mitä on sanottu. Nopean ja epämuodollisen puheen 

ymmärtäminen edellyttääkin automaattistunutta puheen prosessointia. Puhutun kielen 

syntaksiin eivät yleensä kuulu täydelliset, hyvin muotoillut lauseet. Puhe muodostuu 

pikemminkin lyhyistä ilmauksista, joissa ajatukset esitetään rinnastamalla ja koherens-

sin avulla. Siksi ei välttämättä ole selvää mihin esimerkiksi pronominit milloinkin viit-

taavat. Epäröinnit, väärät aloitukset, täytesanat ja itsekorjaukset ovat puheelle tyypilli-

siä. Puhutulla kielellä on myös paljon variantteja, kuten murteita ja slangeja, joiden 

ymmärtäminen voi olla kielen oppijalle hankalaa. (Buck 1997: 66; 2001: 32–60.) 

 

 



 27 

 

Puhuttaessa kieltä muokataan. Syötös on redundanttia, ja siinä on yleensä 

paljon fonologisia modifikaatioita kuten assimilaatioita. Paino ja intonaatio vaikuttavat 

myös ilmauksen merkitykseen. Esimerkiksi puhujan asenne voi välittyä näiden kautta. 

(Buck 1997: 66; 2001: 32–60.) Puhutun kielen ominaisuuksien lisäksi puheenymmär-

tämisprosessiin vaikuttavat myös konteksti ja viestintätilanne, johon kuuluvat esimer-

kiksi puhujan ja kuulijan suhde, puhujien määrä ja mahdollinen taustahäly (Weir 1993: 

101–102). 

Puheen ymmärtämiselle ominaisten piirteiden perusteella Buck (2001: 

112–114) suosittelee kommunikatiivisen puheenymmärtämistestin suunnitteluun seu-

raavaa määritelmää kompetenssista: Puheenymmärtäminen on kykyä prosessoida laajo-

ja, luonnollisen puhutun kielen jaksoja automaattisesti ja reaaliaikaisesti. Tähän kuuluu 

paitsi tekstin sisältämän kielellisen tiedon ymmärtäminen myös johtopäätösten tekemi-

nen sisällön perusteella. Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa laatia hyvä ja hyödyllinen testi. 

Testi on kuitenkin suunniteltava tarkoitukseensa sopivaksi, ja kommunikatiivisen testin 

laatijan kannattaa huomioida sekä arvioitava taito että kohdetilanteet. 

 Puheenymmärtämistestin tulisi mitata nimenomaan puheen-

ymmärtämiselle ominaisia piirteitä, koska niistä ei saada tietoa muilla testeillä. Varsi-

naista yleisten kognitiivisten taitojen mittaamista sen sijaan tulisi välttää. Testin on vaa-

dittava ennen kaikkea puhutun kielen lingvistisen aineksen prosessointia, ja tehtäviä 

laadittaessa on varmistettava, ettei niihin voi vastata ainoastaan hyvän muistin, maail-

mantiedon tai yleisen älykkyyden avulla. Mitä useampia tekstejä ja erilaisempia aihepii-

rejä testissä on, sitä monipuolisempaa tietoa ymmärtämisestä saadaan. Mitä edis-

tyneempiä oppijat ovat, sitä monitasoisempaa kielellistä prosessointia tehtävien tulisi 

edellyttää. Testissä pitäisi siis ymmärtää lyhyiden ilmausten lisäksi myös pidempiä dis-

kurssijaksoja ja kyetä tekemään tulkintoja tekstin perusteella. Pelkän kirjaimellisen 

merkityksen ymmärtäminen ei saa riittää. Jos testin halutaan mittaavan kielitaidosta 

myös pragmaattista tietoa ja strategista kompetenssia, on valittava riittävän pitkiä teks-

tejä. (Buck 2001: 113.) Pidemmän tekstin ymmärtäminen vaatii todennäköisesti enem-

män erilaisia strategioita, ja toisaalta pitkään tekstiin on helpompi saada mukaan esi-

merkiksi vaihtelevia rekistereitä. 

 Puheenymmärtämistaidon lisäksi testin perustana olevassa käsitteessä 

(kuvio 6) on määriteltävä myös testin tarkoituksen kannalta olennaiset kohdetilanteet.  
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 Tehtävätyypin valinta ja pisteitys ilmentävät testin taustalla olevaa 

kielitaitokäsitystä. Testi paljastaa, mitä laatija pitää arvioitavassa käsitteessä tärkeänä.  

(Tarnanen 2003: 146–147.) Puheenymmärtämisen arvioinnissa on tärkeä miettiä, miten 

ymmärtämisen voi osoittaa. Varsinainen ymmärtäminen ei näy ulospäin, ja siksi sitä 

täytyy testata epäsuorasti. Puheenymmärtämistesteissä suosittuja tehtävätyyppejä ovat 

monivalinta, avoimet kysymykset ja aukkotäydennystehtävät. Lisäksi käytetään oikein–

väärin-tehtäviä sekä kommunikatiivisessa testauskirjallisuudessa usein esiteltyjä tiedon-

siirto- tai toimintatehtäviä. (ks. esim. Weir 1990 ja 1993). Vaikka tehtävätyypit eivät 

olekaan yhtenäisiä kokonaisuuksia, niillä jokaisella on kuitenkin omat, niille tyypilliset 

heikot ja vahvat puolensa. 

 Monivalintatehtävien soveltuvuudesta puheenymmärtämisen arviointiin on 

ristiriitaisia mielipiteitä. Tehtävätyyppiä pidetään epäluonnollisena, minkä lisäksi osio 

monine vastausvaihtoehtoineen voi kuormittaa liiaksi testattavan muistia. Hyvien moni-

valintojen ja etenkin harhautusvaihtoehtojen laatiminen on aikaa vievää ja vaikeaa, eikä 

lopulta voida olla varmoja siitä, onko oikea vastaus ymmärtämisen vai arvaamisen tu-

los. Testin laatijan on varmistettava, että osioon ei voi vastata vain sulkemalla väärät 

vaihtoehdot pois. Oikean vastauksen täytyy perustua puhutun tekstin ymmärtämiseen. 

Tehtävätyyppinä monivalinta saattaa siis vaikuttaa tuloksiin huomattavasti, minkä 

vuoksi Weir (1990: 51) ei pidä sitä hyvänä tehtävätyyppinä. Buckin (2001: 146) mu-

kaan monivalinnoilla voidaan kuitenkin arvioida monia puolia ymmärtämisestä. Sillä 

voidaan testata niin kirjaimellisen merkityksen kuin tekstin osien välisten yhteyksien 

ymmärtämistä. Monivalinta soveltuu myös päättelyä vaativien tehtävien arvioimiseen, 

koska siinä ei tarvitse tehdä tulkintoja oikeasta vastauksesta. Siksi monivalinnan tarkas-

taminen on luotettavaa (Buck 2001: 148). Monivalintatehtävissä vastaaja tietää, mitä 

häneltä vaaditaan, eikä vastaaminen edellytä tuottamistaitoja. Sen sijaan luetun ymmär-

tämistä yleensä tarvitaan, mutta sitä ei välttämättä tarvitse pitää ongelmana. (Buck 

2001: 143; Weir 1990: 43.) Kommunikatiivisessa testaamisessa osataitojen integrointi 

on luonteva vaihtoehto, koska luonnollisessa viestintätilanteessakin tarvitaan usein use-

ampia kielitaidon osa-alueita samanaikaisesti.      

 Oikein–väärin-tehtäviä pidetään monesti monivalintatehtävien yhtenä so-

velluksena. Vaikka oikeaan vastaukseen voi päätyä vielä todennäköisemmin arvaamalla 

kuin monivalinnassa, arvaamisen vaikutusta voi pienentää ottamalla testiin riittävästi 

osioita, jolloin yksittäisen arvauksen osuus ei ole kokonaispistemäärän kannalta niin 

ratkaiseva. Jos kaikki vastaajat uskaltavat arvata, kun eivät ole varmoja oikeasta vaihto-

ehdosta, he ainakin käyttävät samaa vastausstrategiaa. Sitä paitsi arvaaminen on harvoin 
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täysin sattumanvaraista; usein arvauskin perustuu jossain määrin osittaiseen 

ymmärtämiseen. Tällöin vastaus antaa jo olennaista tietoa ymmärtämisestä ja osio on 

siten jossain määrin interaktiivinen. (Buck 2001: 147.) On lisäksi usein luonnollisempaa 

arvioida yhden oletuksen tai väittämän todenmukaisuutta kuin valita useasta vaihtoeh-

dosta yksi parhaiten kuultua vastaava.                

 Avoimet kysymykset sopivat hyvin ymmärtämisen arviointiin. Testiä te-

kevä saa muotoilla vastauksensa haluamallaan tavalla, mikäli hän osaa tuottaa toista 

kieltä. Näin hän voi ilmaista juuri sen, minkä on ymmärtänyt, vaikka ymmärtäisikin 

kuulemansa vain osittain. Sen sijaan avointen kysymysten tarkastaminen voi olla on-

gelmallista, varsinkin jos arviointiperusteita ja pisteitystä ei ole etukäteen tarkasti määri-

telty. Arvioijan vastuulle jää ratkaista, onko oppija ymmärtänyt sanoman niin kuin se on 

tarkoitettu vai ei (Weir 1990: 52). Avointen kysymysten käyttämistä testissä puoltaa 

kuitenkin se, ettei niihin vastatessa voi turvautua arvaamiseen. Toisaalta vastaamista voi 

rajoittaa se, jos tehtävässä vaaditaan kohdekielen tuottamistaitoja eli käytännössä tava l-

lisimmin kirjoittamista. Mikäli testissä joutuu kuuntelemaan ja vastaamaan samanaikai-

sesti, muisti voi kuormittua liikaa.  Tehtävätyyppi on kuitenkin hyvin luonnollinen: pu-

heen perusteella tehdään muistiinpanoja esimerkiksi oppitunneilla. (Weir 1990: 53.)        

 Erilaiset informaationsiirtotehtävät sopivat etenkin prosessien, luokittelu-

jen ja ajallisesti etenevien kertomusten ymmärtämisen arviointiin. Tässä tehtävätyypissä 

testattava laatii tai täydentää kuulemansa perusteella piirroksen, kuvion, kaavakuvan tai 

taulukon. Tehtävän suorittaminen ei edellytä luetun ymmärtämistä tai tuottamista. Tä-

mäkin tehtävätyyppi on hyvin luonnollinen, mutta tehtävän pohjaksi sopivien tekstien 

löytäminen voi olla vaikeaa. Testin laatijan on osattava tehdä tehtävästä tarpeeksi yk-

sinkertainen, jotta vastaaja tietää, mitä häneltä odotetaan. Jokin tehtävä voi myös olla 

joillekin testattavista tutumpi kuin toisille. (Weir 1990: 50, 53–54.) 

Tehtävätyyppi rajoittaa sitä, miten testiä suorittava tuo ymmärtämisensä 

ilmi, ja vaarana on, että ymmärtämisestä voidaan saada virheellinen kuva. Testitulos ei 

siis aina välttämättä kerro ensisijaisesti siitä, mitä testattava ymmärtää tai ei ymmärrä, 

vaan voikin olla osoitus arviointimenetelmän ongelmallisuudesta. Monivalinta-

tehtävässä saa pisteitä vain täysin oikeasta valinnasta eikä siinä pysty ilmaisemaan, jos 

on ymmärtänyt kuulemansa osittain. Monivalintatehtävän tuloksesta ei myöskään sel-

viä, onko vastaus osoitus ymmärtämisestä vai arvaamisesta. Avoimissa kysymyksissä 

sen sijaan saa pisteitä osittainkin oikeasta vastauksesta.  

 Bachmanin ja Palmerin (1996: 46) mukaan huomiota tulisi kiinnittää pi-

kemminkin tehtävän piirteisiin kuin tehtävätyyppiin. Pelkkään tehtävätyyppiin keskit-
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tyminen ei kerro tehtävästä tarpeeksi täsmällisesti. Esimerkiksi avoimella kysy-

myksellä voidaan arvioida niin yksittäisen sanan kirjaimellisen merkityksen ymmärtä-

mistä kuin laajemmasta tekstij aksosta päättelyä edellyttävää ymmärtämistä. Samaan 

tehtävätyyppiin kuuluvat osiot voidaan laatia hyvin erilaisiksi. Testin suunnitteluva i-

heessa olisi hyödyllisempää verrata testitehtävän piirteitä testin tarkoituksen kannalta 

olennaisiin kohdetehtävän piirteisiin. Jos esimerkiksi halutaan arvioida, ymmärtääkö 

testiä tekevä henkilö rautatieaseman kuulutuksia, on verrattava todellista kielenkäyttö-

tehtävää ja testitehtävää muun muassa syötöksen, odotetun vastauksen ja näiden välisen 

suhteen osalta. Tehtäviä verrattaessa voidaan todeta, että molemmissa syötös saadaan 

kuuloaistin välityksellä. Myös syötöksen pituuden sekä kielen ja sen rakenteellisten, 

funktionaalisten ja sosiolingvististen piirteiden tulisi vastata toisiaan. Tässä tapauksessa 

testitehtävä olisi esimerkiksi melko lyhyt ja kieleltään muodollinen. Voidaan esimerkik-

si vaatia, että kuulutuksesta poimitaan tietty määränpää ja lähtöaika. Tällainen muistiin-

panojen tekeminen on mahdollista todellisessakin kielenkäyttötilanteessa. (Bachman – 

Palmer 1996: 46–47, 337–339.) Useissa luonnollisissa viestintätilanteissa on kielellisen 

syötöksen lisäksi mukana visuaalisia aineksia. Muun muassa ilmeet ja eleet voidaan 

saada testiin, jos käytännöllisyyden kärsimättä voidaan käyttää esimerkiksi videota pe-

rinteisen äänitteen sijaan. Lopulta ainoa ero kommunikatiivisen kielenkäytön ja testin 

välillä voi olla se, että testissä kielenoppija ei voi pyytää apua muilta. (Buck 2001: 172–

173; Weir 1990: 15, 54.) 

 Koska tehtävätyyppi vaikuttaa testin tuloksiin, laatijan on oltava tietoinen 

valintojensa vaikutuksista. Vaihtoehdoista on valittava kulloisenkin testin tarkoitukseen 

parhaiten sopiva. Jotta testistä saataisiin mahdollisimman hyödyllinen, on siis tärkeää 

arvioida jo suunnitteluvaiheessa, miten hyvin testitehtävien piirteet voivat vastata todel-

lisen kielenkäyttötehtävän eli kohdetehtävän piirteitä (Bachman – Palmer 1996: 47).    

 

Kokoavasti voidaan siis todeta, että kommunikatiivisen arvioinnin peruslähtökohtana on 

selvittää, miten yksilö kykenee käyttämään kielitaitoaan tarkoituksenmukaiseen viestin-

tään tietyssä tilanteessa. Kaikki testit perustuvat aina johonkin kielitaitokäsitykseen, 

joka tulisi pyrkiä operationaalistamaan hyödylliseksi testiksi. Testiä laadittaessa on en-

sin määriteltävä arvioitava käsite. Jotta testi olisi hyödyllinen, sen on mitattava määri-

teltyä käsitettä, ja tällöin myös testin tuloksista tehtävät johtopäätökset voivat olla käsi-

tevalideja. Hyödyllinen testi on sisällöltään autenttinen ja vuorovaikutuksellinen. Testi-

tehtävien piirteiden tulisi siis vastata todellisten kielenkäyttötehtävien eli kohdetehtävi-

en  piirteitä, ja  niiden  tulisi saada  testattava prosessoimaan kieltä samoin kuin kohdeti- 
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lanteessa. Esimerkiksi kommunikatiivisessa puheen ymmärtämisen käsitteessä on otet-

tava huomioon sekä puheen ymmärtämisen ominaispiirteet että oppijalle olennaiset 

kohdetilanteet. Kommunikatiivisuuden toteutumiseen testissä vaikuttaa aina myös valit-

tu tehtävätyyppi. 
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3 HAASTATTELUTUTKIMUS 

 

3.1 Tutkimuksen toteutus  

 

3.1.1 Haastatteluaineisto ja aineistonkeruumenetelmä 

 

Keväällä 2003 teimme teemahaastattelut Kike-tehtäväsarjan puheenymmärtämistehtäviä 

laatineille opettajille (n = 6). Puhelimitse tehdyt nauhoitetut teemahaastattelut muodos-

tavat tutkimusaineiston, ja ne olivat kestoltaan 39–75 minuuttia (teemahaastattelusta 

menetelmänä ks. Hirsjärvi – Hurme  2000: 47). Toinen tutkimuksen tekijöistä haastatteli 

kaikki kuusi opettajaa. Ennen haastattelua pyysimme opettajilta sähköpostitse lähinnä 

koulutukseen ja työkokemukseen liittyviä taustatietoja (ks. liite 3, s. 120). Varsinaisissa 

puhelinhaastatteluissa käsiteltiin paitsi Kike-hankkeeseen ja Kike-tehtäväsarjaan liitty-

viä  aiheita  myös  yleisempiä  suomi  toisena  kielenä  -opetukseen ja -arviointiin sekä  

-opetussuunnitelmaan liittyviä kokemuksia ja näkemyksiä. Poimimme haastatteluista ne 

jaksot, joissa saatoimme katsoa haastateltavien puhuvan kommunikatiivisesta kielitai-

tonäkemyksestä Kikeen, oppimiseen, opetukseen tai arviointiin liittyen.  

 Puheenymmärtämistehtävien työryhmässä jokaista vaikeustasoa on suun-

nitellut oma pienryhmänsä. Pienryhmät on jaettu sen perusteella, minkä ikäisistä oppi-

laista opettajilla on eniten kokemusta. Alimman ja keskitason laatijat ovat siis työsken-

nelleet lähinnä 1.–6.-vuosiluokkien ja ylimmän tason laatijat 7.–9.-vuosiluokkien oppi-

laiden parissa. Valitsimme haastateltaviksi jokaisesta pienryhmästä kaksi henkilöä. 

Kaikkia työryhmän jäseniä ei siis haastateltu, sillä tutkimuksen tarkoituksena ei ollut 

selvittää niinkään jokaisen yksittäisen opettajan vaan koko työryhmän kielitaitokäsityk-

siä. Vaikka jokaisella opettajalla on oma käyttöteoriansa, voidaan ajatella, että hank-

keessa mukana olevat opettajat muodostavat yhdenlaisen sosiaalisen yhteisön, jossa 

Kike-tehtäviin liittyviä käsityksiä on pohdittu ja muodostettu. Lisäksi pienryhmät ovat 

keskenään erisuuruisia, ja aineistoon haluttiin tasapuolisuuden vuoksi yhtä monta haas-

tateltavaa kultakin tasolta. Toisaalta ajattelimme, että ne opettajat, jotka kysyessämme 

itse ilmaisivat kiinnostuksensa haastatteluun, ovat muutenkin aktiivisia jäseniä omassa 

ryhmässään ja sopivat siksi edustamaan myös koko ryhmän näkemyksiä. 

 Haastatellut työskentelivät eri- ikäisten maahanmuuttajataustaisten op-

pilaiden opettajina pääkaupunkiseudulla. Heidän toimenkuvansa olivat hyvin vaihtele-
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via: Osa opetti perusopetuksessa pelkästään suomea toisena kielenä, osa 

opetti lisäksi äidinkieltä ja kirjallisuutta suomenkielisille, jolloin toisen kielen ja äidin-

kielen  opetus olivat osittain integroituina toisiinsa. Osa oli paitsi suomi toisena kielenä 

-opettajia myös erityisopettajia, ja osa opetti myös aikuisia maahanmuuttajia. 

 Kaikilla haastatelluilla oli vähintään kahden vuoden työkokemus suomi 

toisena kielenä -opetuksesta. Suurin osa oli työskennellyt alalla kymmenen vuotta tai 

ylikin. Useimmat olivat koulutukseltaan filosofian maistereita, mutta osalla opinnot 

olivat vielä kesken. Neljällä oli ollut pääaineena suomen kieli, mutta mukana oli myös 

yksi luokanopettaja ja yksi logopedian koulutusohjelmasta valmistunut. Yhtä lukuun 

ottamatta kaikki olivat suorittaneet suomi toisena kielenä -opintoja joko osana tutkintoa 

tai täydennyskoulutuksena. Neljä kuudesta haastatellusta oli saanut arviointikoulutusta, 

pääasiassa täydennyskoulutuksena. Kahdelta arviointikoulutus puuttui. Haastatellut oli-

vat 27–46-vuotiaita naisia. He olivat tulleet mukaan Kike-hankkeeseen syksyn 2001 ja 

kevään 2002 aikana.  

 Teemahaastattelussa (ks. liite 4, s. 121–122) pyysimme opettajia kerto-

maan kokemuksiaan ja näkemyksiään opettamiensa maahanmuuttajaoppilaiden kielitai-

don kehittymisestä (haastattelurungossa teema A), Kike-hankkeen etenemisestä (teema 

B), omista opetus- ja arviointikäytänteistään (teema C), Kike-tehtävien laatimisesta ja 

puheenymmärtämisestä (teema D) sekä uusista suomi toisena kielenä -opetus-

suunnitelman perusteista (teema E). Haastattelukysymysten laatimisessa noudatettiin 

muun muassa Dufvan (1995) ja Kansasen (1996) esittämiä periaatteita. A-kohdassa 

haastateltuja pyydettiin muistelemaan mieleen jäänyttä oppilasta. Hyvin muistetun tapa-

uksen kautta voi välittyä käsityksiä esimerkiksi kielitaidon kehittymisestä ja sen syistä. 

Selvitimme Kike-tehtävien laadinnan perusteita kysymyksellä D3 (liite 4). B-kohdan 

kysymyksillä halusimme hiukan tarkempaa tietoa projektista. Muut haastatteluun valit-

semamme teemat olivat sellaisia, joiden arvelimme tuovan monipuolisesti esille opetta-

jien käsityksiä kielitaidosta, kielen oppimisesta ja opetuksesta. Vaikka opettajia ei suo-

raan pyydetty määrittelemään esimerkiksi kielitaidon käsitettä, muun muassa oppimi-

seen ja kielitaitoon liittyviä käsitteitä kuitenkin käytettiin haastatteluissa. Osa käsitteistä 

saattoi tulla jo kysymyksissä, ja opettajat saivat käyttää niitä haluamallaan tavalla ha-

luamassaan merkityksessä. Ainoastaan haastattelun lopuksi pyysimme opettajia suoraan 

määrittelemään, mitä kommunikatiivisuus kielen oppimisessa ja opetuksessa heidän 

mielestään tarkoittaa.  
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Vaikka nimitämme aineistonkeruumenetelmää teemahaastatteluksi, emme 

pidä haastattelijaa tässä tutkimuksessa täysin ulkopuolisena tarkkailijana vaan keskuste-

lun toisena osapuolena, joka osittain vaikuttaa haastattelussa esille tulevaan tietoon 

(vastaavanlainen lähestymistapa ks. esim. Dufva – Lähteenmäki – Isoherranen: 1996).   

 

   

3.1.2 Haastatteluaineiston analyysimenetelmä 

 

Haastattelujen tavoitteena oli selvittää tutkimuskysymystä 1: missä määrin Kike-

tehtäväsarjan puheenymmärtämisen tehtävistön taustalla on kommunikatiivinen kielitai-

tokäsitys. Pyrimme aineiston analyysissa siis kvalitatiivisen tarkastelun avulla löytä-

mään haastatteluista ne kohdat, joissa kysytyistä teemoista puhuttiin kommunikatiivisen 

näkökulman mukaisesti. Käyttämämme haastattelun analyysimenetelmä lähtee samoista 

perusperiaatteista kuin esimerkiksi Potterin ja Wetherellin (1987: 160–164) diskurs-

sianalyyttinen menetelmä. Haastateltujen puhe edustaa jo sellaisenaan heidän käsitera-

kenteitaan. Jo siitä, mitä ja miten opettajat puhuvat eri teemoista, näkyy heidän kielitai-

tokäsityksensä. Analyysissa ei siis yritetä etsiä käsityksiä sanotun takaa vaan sanotusta. 

Vaikka tämän tutkimuksen haastattelujen analyysissa on sama lähtökohta kuin Potterilla 

ja Wetherellillä (1987), mitään tiettyä diskurssianalyyttista menetelmää ei käytetty. 

Laadimme tätä tutkimuksen osaa varten lähdekirjallisuuden pohjalta listan, jonka väit-

tämät kuvaavat kommunikatiivisen kielen ja kielenkäytön ominaisuuksia (kuvio 7).  
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KUVIO 7 Väittämät kommunikatiivista kielitaitokäsitystä kuvaavista ominaisuuksista. 

 
Ominaisuuslista: kommunikatiivinen käsitys kielitaidosta 
 
1. Kieltä käytetään kommunikoinnin välineenä: kielen käyttötarkoituksen ja kontekstin merkitys korostuu.  
 
2. Olennainen osa kielitaitoa on hallita kielen käytön sopivuus erilaisiin tilanteisiin ja käyttötar-
koituksiin. 
 
3. Kieltä luonnehtii  

a) sosiaalisuus 
b) integratiivisuus  
  [Huom. kaksi näkökulmaa: 

- Kielen eri osa-alueet ovat kytkeytyneitä toisiinsa ja ne ovat jatkuvasti 
vuorovaikutuksessa keskenään. (kielen käytön näkökulma) 
 - Alussa kielitaidon eri osa-alueet saattavat olla hyvinkin erillisinä koko-
naisuuksina, mutta integroituvat vähitellen. (kielen kehityksen näkökulma)]  

c) redundanssi. 
 
4. Kieli perustuu kielenkäyttäjien väliseen interaktioon. 
 
5. Kieltä käytetään diskurssi- ja sosiokulttuurisessa kontekstissa. 
 
6. Kielen käyttö on usein ennakoimatonta, luovaa ja yllätyksellistä. 
 
7. Kielenkäytöllä on tarkoitus eli kieli on funktionaalista. 
 
8. Tietyt tekijät vaikuttavat kielenkäyttöön ja kommunikaatiotilanteen onnistumiseen joko edistävästi tai 
rajoittavasti. Tällaisia ovat  

a) yksilön ominaisuudet 
1) ikä 
2) yleiset kognitiiviset tekijät (esimerkiksi muisti) 
3) strateginen kompetenssi (Buck 2001, 104.) 
4) motivaatio ja asenne 
5) itsetunto 

 b) tilannetekijät (esimerkiksi melu). 
 

9. Kieli on autenttista eli oppijalle olennaisiin kommunikaatiotilanteisiin ja aihepiireihin liittyvää. 
 
10. Puhunnosten merkitys vaihtelee kontekstin mukaan. 
 
11. Kielenkäytön onnistumista arvioidaan jatkuvasti ja keskustelijat neuvottelevat siitä, mitä tarkoittavat 
puhunnoksillaan missäkin tilanteessa.     
 
12. Kielitaidon kehittymiseen liittyvät seuraavat asiat: 

a) Vähitellen oppija ymmärtää myös sellaisia monimutkaisempia rakenteita, jotka ovat 
ominaisia pikemminkin kirjoitetulle kuin puhutulle kielelle. 
b) Aluksi oppijan on helpompi käsitellä tuttuihin ja läheisiin aihepiireihin liittyviä asioita 
tutussa kontekstissa, kun taas edistyneempi oppija kykenee jo käsittelemään paitsi tuttuja 
aiheita uudessa kontekstissa että uusia aiheita uusissa konteksteissa.  

 
 
  
Kohdat 1–3 ks. Huhta 1993: 83.  Kohdat 4–11 perustuvat funktionaaliseen käsitykseen kielenkäyttöä ku-
vaavista ominaisuuksista (Huhdan (1993: 83–84)  mukaan esim. Morrow 1979). Kohta 12 on tekijöiden 
oma lisäys. Ominaisuusluetteloa on muokattu tämän työn tarkoituksiin paremmin soveltuvaksi. 
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Muokkasimme ja täydensimme ominaisuuslistaa analyysiin soveltuvaksi. 

Emme halunneet laatia listaa suoraan Bachmanin ja Palmerin kommunikatiivisen kieli-

taitomallin pohjalta: kieleltään tieteellisen, abstraktin listan käyttäminen analyysin väli-

neenä ei tuntunut tarkoituksenmukaiselta tai edes mahdolliselta, koska haastatteluissa 

sekoittuivat arkinen, kokemuksellinen ja ammatillis-akateeminen kielenkäyttö. Emme 

esimerkiksi jakaneet autenttisuus-käsitettä Bachmanin ja Palmerin mukaisesti autentti-

suuteen ja interaktiivisuuteen. Valitsimme lopulliseen ominaisuuslistaan kaksitoista 

väittämää, joiden ajattelimme kuvaavan riittävän monipuolisesti kommunikatiivisuutta. 

Luonnollisesti näissä on selviä yhtymäkohtia Bachmanin ja Palmerin kielitaitomallin 

(ks. kuvio 4, s. 21) sekä Buckin sovelluksen kanssa. Esimerkiksi strateginen kompetens-

si ja tilannekonteksti vastaavat kohtia 8a ja 8b. Väittämä 8a noudattaa Bachmanin ja 

Palmerin (1996: 65) sekä Buckin (2001:104) näkemystä siitä, mitkä yksilön piirteet kie-

lenkäyttöön ja kommunikaatiotilanteeseen vaikuttavat. Siinä ei tämän vuoksi ole kohtaa, 

jossa huomioitaisiin toiselle kielelle altistumisen määrä, joka toki vaikuttaa yksilön kie-

lenkäyttöön. Toisaalta voi ajatella kohdan 8a4 sisältävän myös mahdollisuuden, että 

motivoitunut ja positiivisesti asennoituva oppija hakeutuu aktiivisemmin tilanteisiin, 

joissa on tekemisissä toisen kielen kanssa.   

Väittämien kuvaamat ominaisuudet eivät ole keskenään rinnasteisia vaan 

toisiaan täydentäviä, minkä vuoksi niitä ei myöskään ole listattu mihinkään tiettyyn jär-

jestykseen. Jotkut väittämistä (1, 7, 9) määrittelevät kommunikatiivisuutta hyvinkin 

laajasti, jotkut taas yksityiskohtaisemmin (3, 8). Väittämä 12 ei varsinaisesti liity suo-

raan kommunikatiivisuuteen, vaan yleisemmin kielitaidon kehittymiseen. Halusimme 

sen mukaan, koska Kiken eri tason tehtävissä tulisi näkyä myös kielitaidon kehittymi-

nen. Toisaalta kohdan 12b voi ajatella liittyvän Bachmanin ja Palmerin määritelmään 

aihetiedosta. Lapsen kehityksessä aihetiedon lisääntyminen ja yleinen kognitiivinen 

kehitys tapahtuvat rinnakkain. Halusimme listaan väittämiä, jotka kuvaavat samaa il-

miötä eri tarkkuustasoilla, koska myös haastateltujen vastauksissa kommunikatiivisuus 

tuli esiin välillä hyvinkin selkeästi, välillä taas enemmän sivulauseenomaisesti.  

Seuraavaksi purimme haastatteluaineiston ominaisuuslistan ja teemahaas-

tattelun kysymysrungon avulla. Kuuntelimme nauhoitetut haastattelut yksitellen. Kun 

haastatellun vastauksessa tuli esiin jokin tai joitakin ominaisuuslistan väittämiä, merkit-

simme kyseisen väittämän tunnuksen haastattelurunkoon vastaavan kysymyksen koh-

dalle. Ainoastaan viimeisessä kysymyksessä eli G2:ssa pyysimme suoraan määrittele-

mään kommunikatiivisuutta, joten poimimme vastaukset tähän kohtaan poikkeuksetta 
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kaikista haastatteluista. Nauhojen kuuntelemisen jälkeen kokosimme taulu-

kon (ks. taulukko 1, s. 40), jossa kunkin haastatellun kohdalla näkyy, missä kysymyk-

sissä mitäkin listan väittämiä esiintyi. Yhden kysymyksen yhteydessä saattoi siis esiin-

tyä useampiakin väittämiä. Koska yhden kysymyksen vastauksessa saattoi tarkentavien 

lisäkysymysten tai haastattelijan kommenttien vuoksi olla useampia jaksoja, sama väit-

tämä saattoi esiintyä yhden kysymyksen kohdalla useampaan kertaan. Merkitsimme 

taulukkoon kaikki esiintyneet väittämät, ja vastausjakso on osoitettu luetelmaviivalla. 

Litteroimme taulukoidut kohdat ja annoimme näille jaksoille omat koodit haastatellun ja 

kysymyksen tunnuksen perusteella. Haastatellut kuvasivat myös muun muassa käsitys-

ten rakentumista työryhmässä, vaikka siitä ei varsinaisesti kysyttykään. Päätimme litte-

roida myös nämä kohdat. 

Koska tavoitteena oli selvittää Kiken puheenymmärtämistehtävien taustal-

la olevaa kielitaitokäsitystä, tutkimme teemahaastattelujen analyysissa, minkä verran 

tehtäviä laatineet haastatellut puhuivat kommunikatiivista kieltä ja kielenkäyttöä kuvaa-

vista ominaisuuksista. Jotta tehtävien voidaan ajatella perustuvan enemmän tai vähem-

män tietoisesti melko yhtenäiseen kielitaitokäsitykseen, kaikissa haastatteluissa on olta-

va etsittyjä väittämiä. Koska haastateltuja on haluttu käsitellä ennen kaikkea ryhmänä, 

yksittäisten opettajien vastauksia ei erotella toisistaan: olennaista on siis löytää käsityk-

sistä yhtäläisyyksiä eikä eroja. Siksi haastatteluista lainatuissa otteissa ei mainita haasta-

tellun tunnusta. Näin olemme halunneet myös varmistaa henkilöiden tunnistamatto-

muuden.         

 

 

3.2 Haastattelututkimuksen tulokset ja tarkastelu 

 

Tässä luvussa esittelemme ja tarkastelemme tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tuloksia, 

joiden avulla pyrimme vastaamaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen eli siihen, mis-

sä määrin Kike-tehtäväsarjan puheenymmärtämistehtävien taustalla on kommunika-

tiivinen kielitaitokäsitys. Lähinnä keskitymme siihen, minkä verran ja missä kohdissa 

opettajien haastatteluissa esiintyi kommunikatiivinen kielitaitokäsitys, kun tarkas-

telimme haastatteluja analyysia varten laaditun ominaisuuslistan avulla. Ensin analy-

soimme tutkimuskysymyksen kannalta keskeisimmät tulokset, minkä jälkeen käymme 

teemahaastattelun kysymysrungon (liite 4, s. 121–122) avulla tarkemmin läpi haas-

tatteluissa ilmenneitä kommunikatiivisen kielitaitokäsityksen eri puolia. Lopuksi ar-
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vioimme vielä haastattelututkimuksen tulosten ja siinä käytettyjen menetelmien 

luotettavuutta.     

 

 

3.2.1 Kielitaitokäsityksen ilmentyminen ja yhteinen käyttöteoria 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, missä määrin Kiken puheenymmärtämistehtävien 

taustalla on kommunikatiivinen kielitaitokäsitys. Olemme määritelleet kommunika-

tiivisen kielitaitokäsityksen tässä Bachmanin ja Palmerin (1996) mukaan: kielitaitoon 

kuuluu sekä kielellinen tieto että strateginen kompetenssi, ja kielen käyttöön vaikuttaa 

kulloinenkin konteksti sekä kielenkäyttäjän ominaispiirteet (ks. s. 18). Haastattelututki-

muksen lähtökohtana oli ajatus siitä, että opettajien käsitys kielitaidosta ja sen raken-

teesta näkyy siinä, mitä ja miten he puhuvat oppimisesta, opettamisesta ja arvioinnista.   

Taulukko 1 kuvaa kommunikatiivisen kielitaitokäsityksen ilmentymistä 

haastatteluissa. Taulukon vasemmassa sarakkeessa näkyvät teemahaastattelun kysymys-

ten tunnukset (ks. liite 4). Ylärivillä olevat numerotunnukset viittaavat haastateltuihin. 

Tunnuksen kirjain a viittaa alimman, k keski- ja y ylimmän tason puheenymmärtämis-

tehtäviä laatineeseen pienryhmään. Numero erottaa samaa tasoa laatineet haastatellut 

toisistaan. Sarakkeisiin merkityt numerot viittaavat kommunikatiivista kieltä ja kielen-

käyttöä kuvaavan ominaisuuslistan väittämiin (ks. kuvio 7). Joissain kohdissa väittä-

mään kuuluvia alakohtia ei ole erikseen merkitty taulukkoon. Tällöin haastateltu on vas-

tausjaksossaan puhunut kaikista kyseiseen väittämään liittyvistä alakohdista. Luetelma-

viivat merkitsevät erillisiä vastausjaksoja kysymyksen sisällä.      
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TAULUKKO 1 Kommunikatiivista kielitaitokäsitystä edustavat väittämät haastatteluis-
sa. 
 
Haastateltu 

Kysymys 

a1 a2 k1 k2 y1 y2 

A1 - 1, 3a, 4, 
8a1, 8a2 
- 8a3, 8a4  

- 8a2, 8a3 
- 1 
- 5 

- 3a, 4, 8a4 
- 1, 3a, 4, 7 

- 1, 7, 8a 
- 3a, 4  

- 8a5 
- 8a5 

 
- 1, 3a, 3b, 4 

A2 - 2, 3a, 4, 5, 
8a2, 8a5, 
12a, 12b 

- 3a, 3b, 4,  
1, 3b, 5, 7, 9 

- 4  
- 8a3, 8a4 

 
- 2, 3b 
- 8a2, 8a3 

 
- 4, 8a5 
- 3a, 4  

- 1, 3a 
- 5, 8a5 

B1       
B2       
B3 - 1, 7, 9      
B4 - 1, 2, 3b, 7  - 1, 7    
B5       
B6   - 7, 9, 12b   - 1, 9 
C1      - 3a, 4, 8a4 
C2    - 8  - 8a3 
C3 - 1, 3a, 3b, 4   

 
 
- 1, 3b, 5 

- 2, 3b - 1, 3b, 5, 9 

C4 - 5, 8a3, 9 - 7   - 9  
C5   - 9   - 1, 3c, 9, 12 
D1 - 1, 3b, 7, 9      
D2 - 1, 2, 3b, 7, 

9 
- 1, 3a, 3b, 4, 
5, 7 

- 1, 7, 9 - 1, 2, 3a, 3b, 
4, 9, 12b 

- 3b, 12b - 3b  

D3 - 7, 9 
- 1, 2, 4, 5, 7, 
9 

- 9 
- 1, 6, 9, 8a3, 
12b 

- 9, 12b 
- 8a2 
- 2, 3a, 4, 7, 
9 

- 1, 8, 9 
 
- 8a3 

- 3, 5, 9, 12b 
 
 
- 1, 5, 9 

- 1, 5, 9, 12 
- 8a 
- 1, 2, 5, 12 

D4     - 9  
D5  - 5, 8a3 - 1, 3b - 1, 3b, 7  - 5, 8a3 
E1 - 1, 7   - 1, 7   
E2      - 1, 7 
E3   - 1    
E4       
E5       
F     - 1, 3b  
G1 - 8a3   - 8a3, 11  - 1, 7, 9 
G2 - 1, 3a, 4, 7 - 1, 3a, 4  - 1, 7 - 1, 3a, 3b, 4, 

5, 7 
- 1 - 1, 2, 3a, 3c, 

4, 5, 7, 9 

 
 

Kuten taulukosta 1 näkyy, kaikissa haastatteluissa oli runsaasti kohtia, joissa opettajat 

puhuivat kommunikatiivista kieltä ja kielenkäyttöä kuvaavista ominaisuuksista. Kom-

munikatiivista kielitaitokäsitystä edustavia väittämiä tuli monien kysymysten kohdalla 

ja useimmiten useita kerralla. Tämä vahvistaa ensimmäisen tutkimuskysymyksen yh-

teydessä esittämiämme lähtöoletuksia. Ensimmäisenä oletuksena oli, että Kiken pu-

heenymmärtämistehtävien taustalla on vähitellen muotoutunut jossain määrin yhtenäi-

nen kielitaitokäsitys. Dufvan (1995) mukaan yksilön  
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käsitykset muodostuvat vuorovaikutuksessa erilaisten yhteisöjen kanssa. Opettajan työ-

hönsä liittämät käsitykset eli hänen käyttöteoriansa on siis yhdistelmä erilaisissa ympä-

ristöissä ja yhteisöissä syntyneistä kokemuksista, tiedoista ja arvoista. Kikeä laatineet 

opettajat muodostavat ryhmän, jota kyseisen hankkeen lisäksi yhdistää koulutuksesta 

saatu tieteellinen tieto sekä kokemukset suomi toisena kielenä -opettajuudesta. Kun 

hankkeesta keskustellaan ja sitä suunnitellaan, muokataan samalla yksilöiden käsityksis-

tä ja käyttöteorioista yhteistä käsitystaustaa tehtäväsarjalle. Myös jotkut haastatellut 

kuvailivat tämän tapaista prosessia kertoessaan tehtävien laadinnasta (1). Samalla tuli 

esille, miten käyttöteoria on niin sisäistetty, ettei siihen liittyvän tiedon alkuperää aina 

edes tiedosteta.    

(1) no kyllä ehkä semmone yhteinen ideointi on ollu se kaikist tärkein mut 
sanotaa näin että kyl ihan se et mitä on silloin aikoinaan opinnoissa tullu 
niin kyllä se on niinku sen huomaa nyt et se on jääny itämään että niinku 
sitte ku jossai vaiheessa niinku palas niihin papereihin ni huomas nii joo 
tosiaa tää oli jo niinku nii sisäistyny tää ajatus et ei enää muistanukaa että 
se on jonku joku semmone tutkimustulos tai et joku on niinku väittänyt 
näin - - (kysymys D1) 

 

Tulokset siis tukivat myös toista lähtöoletusta. Sen mukaan Kiken taustalla 

oleva kielitaitokäsitys on oletettavasti jossain määrin kommunikatiivinen, koska opetuk-

sen uudet sisällöt painottavat juuri toiminnallisen kielitaidon saavuttamista eli kielen 

välinearvon ja käyttötarkoituksen merkitystä. Esimerkiksi Alderson (1993: 9) toteaa, 

että opetuksen sisällöt vaikuttavat ennen pitkää myös siihen, mitä ja miten arvioidaan ja 

testataan. Jotta siis voidaan väittää, että opettajan käyttöteoriassa on kommunikatiivi-

suutta, kommunikatiivisuuden tulisi näkyä opettajan toiminnassa sekä suhtautumisessa 

oppimiseen, opettamiseen ja arviointiin. Nämä kaikki heijastavat osaltaan henkilön käsi-

tystä kielitaidosta ja sen rakenteesta. Koska kaikilta haastatelluilta löytyi kommunikatii-

visia näkemyksiä useista teemoista ja etenkin itse Kike-tehtävistä puhuttaessa, voidaan 

ajatella, että Kiken puheenymmärtämistehtävät perustuvat jossain määrin kommunika-

tiiviseen kielitaitokäsitykseen. Haastatteluaineistossa kommunikatiivisuudesta kuitenkin 

puhutaan subjektiivisesti ja monella eri tarkkuustasolla. Yhteistä kielitaitokäsitystä on 

rakennettu Kike-hanketta suunniteltaessa, mutta ainakaan vielä hankkeen tässä vaihees-

sa sitä ei ollut tietoisesti määritelty ja kirjattu testispesifikaatioiksi tai teoriaksi. Tämän 

vuoksi on syytä tarkastella seuraavaksi lähemmin sitä, missä määrin eli kuinka moni-

puolisesti  ja selkeästi kommunikatiivisuus  tulee  haastatteluissa esiin. Kielenopettajien  
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kommunikatiivisuutta heijastavista, oppimiseen, opettamiseen ja arviointiin liittyvistä 

käsityksistä käytetään tästä eteenpäin nimitystä kommunikatiivinen käyttöteoria. 

 

 

3.2.2 Kielen välinearvosta ja funktionaalisuudesta  

 

Yhteensä kommunikatiivisuuden ominaisuuksia kuvaavia väittämiä kertyi haastat-

teluissa 221. Kommunikatiivisuutta laajasti määrittelevät väittämät 1, 7 ja 9 ovat keskei-

siä. Väittämää 1 voidaan pitää kommunikatiivisen käsityksen peruslähtökohtana: kieli 

on nimenomaan kommunikoinnin väline, jolloin kielen käyttötarkoituksen ja kontekstin 

merkitys korostuu. Väittämät 7 ja 9 liittyvät kommunikatiivisuuden kannalta olenna i-

seen ajatukseen kielen ja kielenkäytön funktionaalisuudesta ja autenttisuudesta. 221 

väittämästä 1, 7 ja 9 esiintyivät aineistossa yhteensä 88 kertaa eli niitä oli lähes 40% 

kaikista väittämistä.  

 Väittämä 1 esiintyi aineistossa useimmin. Sitä oli kaikkiaan 40 kappaletta, 

mikä on noin 18% väittämien kokonaismäärästä. Haastatellut nostivat monesti esille 

kielen välinearvon: suomi toisena kielenä on sekä oppimisen kohde että väline. Kohde-

kielisessä ympäristössä kielellä on pystyttävä kommunikoimaan.   

(2) no siis sehän se tavote hyvin luontevasti pitäs olla ja niinku se sellanen 
välineellinen arvo mikä sil kielellä on ku sillä joutuu koulussa opiskele-
maan ja muuta (kysymys E2)  
 
(3) - - hirveen suuri motivaatio niinku oppia kieltä että pystyy kommuni-
koimaa - - (kysymys A1) 

 

Kommunikatiivisessa näkemyksessä olennaisena pidetään, mitä kielellä 

halutaan tehdä tai ilmaista, mitä tarkoitusta varten ja missä kontekstissa. Tämä näkyy 

Bachmanin ja Palmerin (1996) kielitaitomallissa, jossa kielitietoon kuuluu funktionaali-

nen ja sosiolingvistinen tieto ja jonka mukaan kielitaito on aina vuorovaikutuksessa 

kulloisenkin kontekstin kanssa. Kielitaidon toteutumiseen kielenkäyttönä vaikuttavat 

siis paitsi kielitaidon eri puolet myös kielenkäyttötilanne ja kielenkäyttäjän ominaispiir-

teet. Haastatteluissa nämä kommunikatiivisuuden lähtökohdat ilmenivät selkeästi siinä, 

miten opettajat useissa yhteyksissä pohtivat, mihin suomea toisena kielenä oppiva lapsi 

tarvitsee kieltä (esimerkit 2 ja 3). 

Väittämiä 7 ja 9 oli yhtä paljon. Kumpaakin oli 24 kappaletta eli noin 11% 

kaikista väittämistä. Kielen funktionaalisuus näkyi esimerkiksi siinä, että haastatellut 
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pitivät tehtävien laatimisen tärkeänä lähtökohtana lapselle olennaisia 

kielenkäyttötilanteita ja -tarkoituksia (4). Jotkut totesivatkin, että myös kielen oppimi-

sessa rakenteiden pitäisi olla väline ilmaista asioita eikä itsetarkoitus (5). Yksi jopa 

mainitsi suoraan huolensa funktionaaliselle näkemykselle vastakkaisen, formalistisen 

perinteen vaikutuksista (6).         

(4) - - kyl me aika aluks jo mietittii sitä et minkälaista puheenymmärtämis-
tä se lapsi tarvitsee ja ja päädyttiin sit siihe et kyllä semmone ohjeiden 
ymmärtäminen on tärkeetä ja sit toisaalta semmone tarinan tai kertomuk-
sen niinku muotoiset tekstit olis ihan - -  
(kysymys B3) 
 
(5) - - että mun mielestä se on silleen kiva että se on aika sellanen toimin-
nallinen näkökulma et se ei oo mikään semmonen että lueteltais jotkut tie-
tyt kielioppiasiat jotka pitää hallita tai jotai tämmöstä et siinä luetellaa 
enemmänki semmosia niinku jotenki tietyllä tavalla niinku tilanteita tai 
luonnehditaan sitä kieltä siinä mielessä se vaikuttaa ihan hyvältä (kysymys 
E1) 

 
(6) - - toisaalta mietitytti se että kuinkahan se että s2 mun mielest vähä jo-
pa sellasena painolastina siis niiku opetuksen ja materiaali painolastina on 
nimenomaa ollu se rakenne ja rakennekeskeisyys ja niinku tämmöne for-
malismi ajattelu - -  (kysymys B4) 

 

Sekä opetuksesta että arvioinnista puhuttaessa opettajat pitivät tärkeimpä-

nä tavoitteena sitä, että kielitaitoa rakennettaisiin kielenkäytön tarpeiden mukaisesti: 

opetuksen sisältöjen on siis lähdettävä kielen funktioista (esimerkit 4–6). Opettajien 

käsitys vastaa hyvinkin tarkasti kommunikatiivisen suuntauksen lähtökohtia. Ajatukset 

tuntuivat hyvin sisäistetyiltä, ja niitä oli pohdittu paljon oman työn yhteydessä. Opetta-

jat kokivat kuitenkin ongelmalliseksi niiden soveltamisen käytäntöön. Haastateltujen 

mukaan toisen kielen oppijaa motivoi tarve kommunikoida kielellä, jolloin esimerkiksi 

harjoiteltavat rakenteet tulisi opetuksessakin yrittää kytkeä kielen käyttöön. Selkeä esi-

merkki kommunikatiivisesta käyttöteoriasta oli yhden haastatellun kommentti, jossa 

tämä kertoi olevansa huolestunut formalistisen suuntauksen hallitsevuudesta. Haastatel-

tu siis samalla ilmaisi epäsuorasti kannattavansa funktionaalista lähestymistapaa. 
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3.2.3 Autenttisuudesta 

 

Haastatellut puhuivat autenttisuudesta monipuolisesti. Opetuksessa ja arvioinnissa ha-

luttiin käyttää esimerkiksi oikeita lehti- tai radiomateriaaleja (7 ja 8). Yksi haastateltu 

käyttikin autenttinen-sanaa juuri tässä merkityksessä. Opetuksessa kielen-

käyttötilanteiden tulisi olla mahdollisimman samankaltaisia kuin ne, joita oppilas luok-

kahuoneen ulkopuolellakin kohtaa. Myös sanaston ja aihepiirien pitäisi olla oppilaalle 

läheisiä ja siksi merkityksellisiä (9 ja 10).       

(7) - - radiossa oli ollu semmonen sarja jossa kymmenen minuutin ajan 
haastateltiin näitä nuoria siin oli myös joitaki julkkiksia - - käytännön es-
teitä tuli sitte et me jouduttii keksimää oma teksti et se ei oo mitää autent-
tista tekstiä vaan se on meidän itse keksimä teksti - - (kysymys D4) 
 
(8) - - mul on yleensä siinä osiot tota aina aina on joku tekstinymmärtämi-
nen joka on yleensä joku lehtiartikkeli johon mä teen ite ite erityyppisiä 
kysymyksiä ja usein niitten pitää ite tehä kysymyksiä tai tehtäviä siitä 
tekstistä - - usein mä koetan siihen kokeeseenki vaik se sitte tekee siit ko-
keest vähä pitkän vaivalloisen niin kuitenki liittää jotain semmosta että ne 
kokeessaki hakee jotaki aidoista aidoista teksteistä esimerkiks lehdestä jo-
taki rakenteita - -  (kysymys C3) 
 

(9) - - et tavallaa ehkä se et on yrittäny pysytellä siinä just niinku siinä op-
pilaan kannalta läheisessä läheisissä aihepiireissä ja sanastoissa ja jotenki 
miettiä sitä siltä kannalta et mitä voi ajatella että että noin viidesluokkala i-
nen kykenee ymmärtämään ja mikä on se sanastoalue millä hän niinku 
toimii (kysymys B6)   
 
(10) - - niinku semmosii ajatuksii vaikka siitä että olis tosi hyvä jos vaikka 
joku rakenne saatais mahollisimman hyvin ympättyä siihen kielen käyt-
töön ja olis tosi hyvä jos puheenymmärtämisen tilanteet olis jotenki sem-
mosia luonnollisia ja tämmösiä ja sit sitä pohdintaa et miten voidaa yhdis-
tää semmonen joku luonnollisen tapanen kielenkäyttötilanne ja testaami-
nen ja semmosia  (kysymys D1) 

 

Kommunikatiivisen käyttöteorian olemassa oloa tukee myös se, että kes-

keinen käsite autenttisuus tuli monin paikoin esille haastatteluissa. Usein puhuttiin sel-

keästi autenttisuudesta, vaikka itse käsitettä ei mainittu kuin kerran (esimerkit 7–10). 

Mielenkiintoista oli, miten monipuolisesti haastateltujen käsitys autenttisuudesta vastasi 

käsitteen teoreettista määritelmää: vaikka haastattelujen analyysissa Bachmanin ja Pal-

merin (1996) käsitteet autenttisuus ja interaktiivisuus oli yhdistetty yhdeksi väittämäksi, 

haastatteluista saattoi selvästi löytää viitteitä kummastakin ilmiöstä. Yleisesti tunnetuin 

autenttisuuskäsitys näkyi muun muassa niissä tapauksissa, joissa haastatellut kertoivat 

käyttävänsä opetuksessaan oikeita lehti- ja radiomateriaaleja. Tällaisessa yhteydessä yk-  
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si haastateltu myös käytti autenttisuus-sanaa. Näissä kommenteissa merkittävää on 

myös se, että opettajat kuvasivat omaa toimintaansa. Koska käsitykset toteutuvat käy-

tännön toiminnassa, toiminnan kuvaus kertoo myös taustalla olevista käsityksistä.  

Autenttisuuden arkistuneinta määritelmää syvemmälle päästiin kuitenkin, 

kun opettajat painottivat sitä, että materiaalin on oltava oppilaan kannalta merkityksel-

listä eli sellaista, mitä tämä todellisuudessakin kohtaa. Bachmanin (1990) mukaanhan 

olennaista autenttisuudessa ei ole materiaalin aitous vaan se, että se saa kielenkäyttäjän 

prosessoimaan kieltä samoin kuin todellisessa kielenkäyttötilanteessa. Materiaalin aito-

us ei siis vielä riitä varmistamaan vuorovaikutusta kielenkäyttäjän ja tekstin tai tehtävän 

välillä. Jotta voitaisiin olettaa, että materiaalia myös prosessoidaan, kuten oli tarkoitettu, 

sen tulisi olla kielenkäyttäjälle olennaista. 

 

 

3.2.4 Oppijan ominaispiirteistä  

 

Kaikkein eniten kommunikatiivisen kielen ja kielenkäytön ominaisuuksista puhuttiin 

haastattelun teemojen A ja D yhteydessä (ks. liite 4, s. 121–122). Lisäksi kysymykset 

C3 ja C4 tuottivat paljon kommunikatiivisuuteen liittyviä vastauksia. Kysymyksessä G2 

haastateltuja pyydettiin suoraan määrittelemään kommunikatiivisuus-käsite, ja tämän 

kohdan vastauksissa tulikin monia ominaisuuslistan väittämistä. A-kohdassa haastatel-

tujen vastaukset olivat hyvin yhteneviä. Vaikka jokainen kertoi omista kokemuksistaan, 

kaikkia vastauksia yhdisti väittämä 8a eli opettajien mielestä oppimiseen ja kielitaidon 

kehittymiseen vaikuttavat siis ennen muuta oppijan ominaisuudet. Motivaatio ja asenne 

sekä ikä ja yleiset kognitiiviset tekijät mainittiin usein sekä hyvin että heikosti edisty-

neistä oppilaista puhuttaessa.      

(11) alkuvaiheessa varmaan nimenomaan sosiaalisuus semmonen niinku 
yleinen aktiivisuus tiedonhalu ihan semmonen niinkun omasta itsestä tule-
va ja sitte sitte sitä kautta hirveen suuri motivaatio niinku oppia kieltä että 
pystyy kommunikoimaa - - (kysymys A1) 
 
(12) hän on totanoinnii pieni poika että kuvittelisin että ihan ikäki voi va i-
kuttaa - - ja sitte on kyllä se sellanen valtava totanoinnii tahto ja motivaa-
tio että hän haluaa kommunikoida ja haluaa kysyä ja haluaa maistella sa-
noja - - (kysymys A1) 

 
(13) no yks ihan selkee seikka on kyllä niinku perheen tuki - - semmonen 
siis asenne niinku koko suomen opiskelua ja suomessa asumista kohtaan 
niin niin kyllä ihan selkeesti näkyy - -  (kysymys A1) 
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(14) - - niinku tosi tärkeeks nousee mun mielest se lapsen itsetunto että sen 
vahvistaminen ja sitte täl kyseisel oppilaal on aika huono itsetunto et hän 
ei edes usko siihen oikeen et hän pystyis oppimaan - - (kysymys A2) 
 

Lähtöoletusten kannalta tärkeä tulos on paitsi edellä käsiteltyjen kommu-

nikatiivisuuden puolien runsaus haastatteluissa myös se, että nimenomaan oppimisesta 

(teema A), arvioinnista (teema C), Kike-tehtävistä (teema D) ja kommunikatiivisuus-

käsitteestä (kysymys G) puhuttaessa tuli esille paljon kommunikatiivisuudesta kertovia 

kommentteja. Kertoessaan kokemuksiaan erilaisista oppijoista opettajat selittivät oppi-

misen onnistumista tai vaikeutta oppijan ominaispiirteillä sen sijaan, että olisivat pitä-

neet opetusta merkittävimpänä vaikuttajana (esimerkit 11–14). Oppijan rooli nähtiin siis 

aktiivisena. Opettajien näkemyksen mukaan motivaatio, asenne, ikä ja yleiset kognitii-

viset tekijät vaikuttavat oppimiseen ja kielitaidon kehittymiseen. Myös Bachman ja 

Palmer (1996: 12, 64–66) kiinnittävät huomiota siihen, miten yksilön ominaispiirteet 

ovat yhteydessä kielenkäyttöön ja testisuoritukseen. Opettajien käsitykset ja Bachmanin 

ja Palmerin teoria kuitenkin eroavat toisistaan. Vaikka molemmat pit ävät yksilön omi-

naispiirteitä tärkeinä, Bachman ja Palmer itse asiassa määrittelevät kielitaidon yhdeksi 

yksilön ominaispiirteeksi, joka vaikuttaa kielen käyttöön. Opettajat pikemminkin tuntu-

vat pitävän muita yksilön ominaispiirteitä kielitaitoon vaikuttavana. Tämä saattaa johtua 

toisen kielen oppimista kuvaavien teorioiden näkemyksestä siitä, mitkä seikat ylipäänsä 

vaikuttavat oppimiseen. Tämän kysymyksen (A1 ja A2) kohdalla opettajat puhuivatkin 

nimenomaan oppimisen eivätkä kielenkäytön näkökulmasta. 

Bachmanin ja Palmerin määrittelemiin yksilön ominaispiirteisiin kuuluvat 

kielitaidon lisäksi aihetieto, affektiivinen skeema ja henkilökohtaiset ominaisuudet. 

Opettajat kokivat asenteen ja motivaation opittavaan asiaan tai aineeseen merkittäväksi. 

Niin hyvä kuin huonokin motivaatio tai asenne näkyivät oppimistuloksissa. Vastaavan-

laisesti Bahman ja Palmer ovat sitä mieltä, että johonkin aihetietoon liittyvä affektiivi-

nen skeema voi joko edistää tai estää kielenkäyttöä. Asenteet ja tunteet näkyvät yksilön 

toiminnassa niin luonnollisessa kielenkäyttötilanteessa kuin testissäkin. Bachman ja 

Palmer liittävät henkilökohtaisiin ominaisuuksiin muun muassa yksilön iän, sukupuolen 

ja äidinkielen. Heidän mielestään yleiset kognitiiviset tekijät eivät ole testaamisen kan-

nalta erityisen keskeisiä, minkä vuoksi he tyytyvätkin vain mainitsemaan ne henkilö-

kohtaisten ominaisuuksien yhteydessä (Bachman – Palmer 1996: 64). Opettajat sen si-

jaan pitivät oppilaan kognitiivisen kehitystason huomioimista oppimisen kannalta tär-

keänä. Tämä ero johtuu kenties teorian ja käytännön erilaisista näkökulmista kysymyk-
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seen: Bachman ja Palmer eivät juurikaan ota teoreettisessa mallissaan kantaa siihen, 

minkä ikäisten henkilöiden kielitaitoa arvioidaan ja kuinka taito on hankittu, vaan he 

keskittyvät soveltamaan kielitaitomallia testaukseen. Perusopetuksen opettajat taas ovat 

työssään tekemisissä eri- ikäisten, eri kehitysvaiheissa olevien oppilaiden kanssa, jolloin 

on luonnollista, että kielen oppimistakin peilataan oppilaan ikävaiheen yleiseen kehityk-

seen.    

Haastatteluaineistossa tuli myöhemmin arvioinnista ja Kike-tehtävistä pu-

huttaessa kommentteja myös ominaispiirteisiin liittyvästä aihetiedosta (esimerkit 9 ja 

23). Opettajat pohtivat, miten tehtäviä suunnitellessa voisi tavoittaa oppilaalle olennai-

sia ja merkityksellisiä aihepiirejä. Heidän ajatuksensa ovat samansuuntaisia kuin Bach-

manilla ja Palmerilla (1996), joiden mukaan yksilön aiempi tieto käsiteltävästä aiheesta 

vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa ja haluunsa käyttää kieltä. Esimerkiksi toista kieltä 

arvioitaessa opettaja joutuu miettimään, kuinka tuttu aihepiiri on oppijalle ja liittyykö 

siihen mahdollisesti sosiokulttuurisia viittauksia tai erityispiirteitä. Kun aiheen valintaan 

kiinnitetään tällä tavalla huomiota, mietitään itse asiassa samalla autenttisuutta ja vuo-

rovaikutuksellisuutta. Oppijan kehitystason huomioiva aihepiiri mahdollistaa vuorova i-

kutuksellisuuden toteutumisen testissä. 

 

 

3.2.5 Strategioista 

 

Tärkeänä pidettiin, että oppija hallitsee strategioita. Strateginen kompetenssi (väittämä 

8a3) tuli esille myös muualla haastatteluissa, esimerkiksi teemassa D.   

(15) - - ku hän käyttää tällases et hän vaikkapa toistelee niinku opettajan 
sanomaa tai mutustelee jos löytää jonku uuden sanan tai luettuna niin tai 
kirjotettuna niin voi lukea sitä nyt ku on oppinu lukemaa  ja maistella ja 
niinku käyttää sellasia niinku sellasia itse oivaltamiaan keinoja ja strategi-
oita - - (kysymys A1) 

 
(16) - - kauheen vaikee sanoa et mitä pitäis ymmärtää mut et ehkä niinpäin 
et minkälaisia strategioita pitäs olla hallussa ni semmonen sietokyky et se 
on semmonen mitä mä oon yrittäny ihan hirveesti omille oppilailleni opet-
taa - - tekstiä jossa on runsaasti vaikeita käsitteitä ja vaikeita sanoja ja va i-
keita rakenteita ni se että ne että ne jotenki niinku menemättä paniikkiin ja 
ahdistumatta yrittäs rauhallisesti poimia sieltä sen mitä ne ymmärtää et 
ihan ensimmäiseks niinku että mistä puhutaan - - (kysymys D3) 

 

Bachmanin ja Palmerin mallissa strateginen kompetenssi on kielitaidon 

toinen pääkomponentti. Myös haastatellut pitivät strategioita keskeisenä. Sanalla strate-
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gia on kuitenkin monia merkityksiä, joista osa on arkikielisiä ja osa taas tietyn 

tieteellisen teorian mukaisia. Koska haastatellut olivat toisen kielen opettajia, on toden-

näköistä, että heidän strategiakäsityksiinsä on vaikuttanut kognitiivisesta suuntauksesta 

lähtenyt strategiatutkimus, jossa strategioita on tarkasteltu etenkin oppimisen näkökul-

masta. Tutkijat ovat olleet kiinnostuneita niin sanotun hyvän kielenoppijan käyttämistä 

strategioista, ja he ovat halunneet paitsi löytää strategioille luokituksia myös selvittää, 

miten niitä voisi mahdollisesti opettaa. Esimerkiksi Oxford (1990) jakaa kielen oppimis- 

ja käyttöstrategiat kognitiivisiin, metakognitiivisiin, affektiivisiin ja sosiaalisiin. Kogni-

tiivisia oppimisstrategioita ovat ne keinot, joilla kielellinen aines tunnistetaan, jäsenne-

tään muistiin ja varastoidaan. Kielen käytössä taas kognitiiviset strategiat huolehtivat 

aineksen mieleen palauttamisesta, ymmärtämisestä ja tuottamisesta. Metakognitiivisia 

strategioita puolestaan käytetään, kun oppimista tai kielenkäyttöä arvioidaan ja suunni-

tellaan ennen tilannetta, sen aikana tai sen jälkeen. 

 Useimmiten opettajat tarkoittivat strategia-sanalla toisen kielen oppimis-

strategioita. He kertoivat muun muassa, miten oppilaat käyttivät itse oivaltamiaan kei-

noja oppimisen apuvälineenä (esimerkki 15). Jotkut taas olivat opettaneet oppilailleen 

erilaisia selviytymisstrategioita, joilla nämä voisivat selviytyä kielenkäyttötilanteissa 

silloinkin, kun eivät esimerkiksi ymmärrä kaikkea, mitä kuulevat (esimerkki 16). Tällai-

set keinot voidaan luokitella metakognitiivisiin strategioihin: niiden avulla oppija pyrkii 

ohjaamaan ja kontrolloimaan omaa toimintaansa. Bachmanin ja Palmerin (1996) kom-

munikatiivisessa kielitaitomallissa ovat mukana juuri metakognitiiviset strategiat (stra-

teginen kompetenssi), ja jaottelu on pääpiirteissään samanlainen kuin esimerkiksi Ox-

fordin tekemä. Buck (2001) sen sijaan pitää myös kognitiivisia strategioita osana strate-

gista kompetenssia. Hän kuitenkin painottaa kognitiivisissakin strategioissa kielen käy-

tön eikä oppimisen puolta. Vaikka Buck määrittelee strategisen kompetenssin sisällön 

hieman eri tavoin kuin Bachman ja Palmer, yhteistä näkemyksille on se, että molempien 

mukaan testiin tulisi saada ne strategiat, joita käytetään myös todellisissa kielenkäyttöti-

lanteissa. Opettajien strategiakäsityksistä voi siis löytää yhtäläisyyksiä kommunikatiivi-

sen teorian kanssa, vaikka niissä näkyy myös oppimisstrategiatutkimuksen vaikutus.  

 

 

 

 



 49 

 

3.2.6 Kielitaidon olemuksesta ja puheen ymmärtämisestä 

     

D-kohdan teemana oli Kike-tehtävien laatiminen. Opettajat pohtivat, miten erillisiä kie-

litaidon osa-alueet ovat ja miten ne vaikuttavat toisiinsa. Heidän mukaansa osa-alueita 

arvioidaan usein erikseen. Ne eivät kuitenkaan saisi jäädä opetuksessa irrallisiksi toisis-

taan eivätkä varsinkaan kielenkäytöstä (väittämä 3b). Osa-alueet ovat siis monin tavoin 

toisiinsa integroituneita ja kehittyvät toistensa kautta.             

(17) - - et ykshän on niinku se ettei ees jaeta edes mitenkää kielitaitoa eri 
osa-alueisiin - - mut kyllähän se rakenne on semmone minkä mun mielest 
niinku kyllä pystyis yhdistämään niin esimerkiks kirjottamiseen tai sitte 
suulliseen tuottamiseen - - (kysymys D2) 
 
(18) - - olis tosi hyvä jos vaikka joku rakenne saatais mahollisimman hy-
vin ympättyä siihen kielen käyttöön - - (kysymys D1) 

 
(19) - - kirjottamiseen siihen semmoseen kirjalliseen tuottamiseen - - vai-
kuttaa - - että kuinka hyvin hallitsee niitä kielen rakenteita ja sitte toisaalta 
taas pitää olla jotakin mistä kirjottaa eli pitää olla sanastoa - -  aika iso 
alue on se ymmärtäminen eli et kuullunymmärtämisen kauttahan se puhe 
kehittyy - - (kysymys D2) 

  

Toisen kielen oppimisessa integratiivisuus tuntuu haastateltujen mielestä korostuvan. 

Kieltä opitaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa kohdekielisen ympäristön ja natiivien 

kielenpuhujien kanssa (väittämät 3a ja 4), jolloin eri osa-alueiden oppimista ja opettelua 

ei voi erotella toisistaan samalla tavalla kuin vieraita kieliä opiskeltaessa.  

(20) - - et eihän kieltä voi sillä tavalla ihan puhtaasti erotella enkä sitte tiä 
et jos aattelee maahanmuuttajan kielen kehitystä että jos vaikka sieltä nyt 
erotteliski jonku asia ni onko se opeteltavissa sitte irrallisina kokonaisuu-
tena tavallaan että kuitenki kielen luonne on niin sosiaalinen että se opi-
taan semmosena möykkynä - - jos nyt ajatellaan meikäläistä vieraitten 
kielten opiskelua ni totta kai sillon kun ei sitä puhu missää ympäristössä 
sitä kieltä ni sitä opetellaa aika lailla sillä tavalla että kieliopissa näin ja 
sanastossa näin mut sillo ku sitä oikeesti puhuu ympäristössä ehkä enem-
män ku sitä omaa kieltänsäki ni se ei tapahdu noin - - (kysymys D2)  

 

Kike-tehtävien laadinnasta keskusteltaessa hahmottui myös jossain määrin 

se, millainen käsitys opettajilla on kielitaidon rakenteesta. Moni totesi, että arvioitaessa 

kielitaito usein jaetaan osa-alueisiin, joita sitten arvioidaan kutakin erikseen. Kognitiivi-

sessa suuntauksessa on ajateltu, että kielitaidosta voidaan erottaa osa-alueita, jotka ke-

hittyvät hieman eri tahtiin ja joilla on omat erikoistuneet tehtävänsä (Carroll 1983: 82). 

Kielitaitoa on kuitenkin pidetty osana yleisiä kognitiivisia taitoja (Mitchell – Myles 
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1998: 73). Esimerkiksi Carrollilta (1983) on peräisin paljon käytetty malli, jossa 

kielitaidosta erotetaan ainakin puhumisen, kirjoittamisen, lukemisen ja kuuntelun osa-

taidot sekä niihin kuuluvat komponentit, esimerkiksi rakenne ja sanasto. Näitä on pyrit-

ty myös arvioimaan ja testaamaan toisistaan erillään (Huhta 1993: 79). Malli on ollut 

helppo ottaa ohjeeksi eikä sitä juurikaan ole kyseenalaistettu. Myöhemmin Canalen ja 

Swainin (1980), Bachmanin (1990) sekä Bachmanin ja Palmerin (1996) vaikutuksesta 

kielitaidossa on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota pelkän rakenteen lisäksi myös 

niihin kielitaidon puoliin, jotka vaikuttavat taidon toteutumiseen kielen käyttönä eri 

viestintätarkoituksissa. Kommunikatiivisissa malleissa kielitaitoa ei niinkään jaotella 

osataidoiksi, vaan se nähdään monipuolisena kokonaisuutena, jonka eri osat ovat monin 

tavoin yhteydessä toisiinsa. Kielitieto ei ole pelkästään kieliopillista tietoa, vaan siihen 

kuuluu sekä organisatorista että pragmaattista tietoa. Jotta kielellä voitaisiin viestiä, tar-

vitaan myös kielitaidon strategista kompetenssia.   

Haastattelun aikana opettajat alkoivat pohtia kielitaidon tutun nelijaon 

mielekkyyttä arvioinnin ulkopuolella, ja arvioivat sen sopivuutta opetukseen ja todelli-

siin kielenkäyttötilanteisiin. Käsitystä kielitaidon olemuksesta rakennettiin osittain haas-

tattelijan ja haastateltavan vuorovaikutuksessa. Kun opettajilta kysyttiin, millä perus-

teella Kike-tehtäväsarja on jaettu kuuteen osaan ja olisiko jokin muu jaottelu ollut he i-

dän mielestään mahdollinen, he joutuivat tietoisesti miettimään, mikä heidän oma käsi-

tyksensä kielitaidosta oikeastaan on. Useimmat päätyivät toteamaan, että vaikka taitoja 

on usein helpointa arvioida erikseen, muitakin mahdollisuuksia voisi olla (esimerkit 17–

20). Esimerkiksi rakenteen ja sanaston arviointi olisi heistä luontevaa kytkeä muihin 

tehtäväsarjan osiin.  

Kommunikatiivisessa arvioinnissa suositellaan integroivia testejä, koska 

todellisessakin kielenkäytössä viestinnän eri kanavat ja tavat ovat usein käytössä sa-

manaikaisesti (Weir 1990: 31). Myös opettajat mielsivät kielitaidon eri puo let toisiinsa 

monin tavoin kietoutuviksi: ne vaikuttavat toisiinsa sekä kielen käytössä että oppimises-

sa. Tämän vuoksi niitä ei opetuksessakaan tulisi pitää toisistaan ja todellisesta kielen-

käytöstä irrallisina. Varsinkin toisen kielen oppijalla kielitaidon oppiminen integroituu 

vahvasti kielen käyttöön, koska hän on jatkuvasti vuorovaikutuksessa kohdekielisen 

ympäristön kanssa. Tällöin kielitaidon eri puolet myös kehittyvät toistensa kautta ja 

avulla. Yksi haastateltu kyseenalaistikin kielitaidon jaottelun psykologisen todenmukai-

suuden (esimerkki 20). Vaikka haastateltujen käsityksissä oli havaittavissa vaikutuksia 

useammista kielitaitomalleista, heijastivat vastaukset kaiken kaikkiaan kommunikatii-
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vista näkemystä, koska niissä korostui kielitaidon integratiivinen luonne ja kielen 

käytön merkitys.   

 Puheenymmärtämistehtävien suunnittelu oli saanut opettajat miettimään 

ymmärtämistaidon eri puolia. Ymmärtämisprosessissa käytettyjä strategioita (väittämä 

8a3) tulisi testata monipuolisesti. Haastatelluista oli kuitenkin vaikea laatia sellaisia 

osioita, jotka vaativat esimerkiksi laajempien diskurssijaksojen ymmärtämistä (väittämä 

5). Puheen ymmärtämiseen kuului haastateltujen mielestä myös kielen rekisterien ja 

puhetilanteen arviointi. 

(21) - - että sais sellasia  kysymyksiä joissa olis tätä joka edellyttäis päätte-
lyä et joka ei niinku tu ihan suoraan sieltä vastaus niinku jonku repliikistä 
- - (kysymys D5) 

 
(22) - - jossain määrin pitäis esimerkiks hahmottaa - - puhekielen ja tälla-
sen huolittelemattoman ja huolitellun puhekielen eroja noin niinku sellasta 
sävyä et minkälaisesta tilanteesta on kysymys siinä niinku jotenki et jos - - 
siellä olis sellanen tilanne että joku niinku puhuis sillee niinku sopimatto-
malla tavalla siihen niinku radio-ohjelmaan kuuluen tai siis sillai et kiroilis 
tai siis sillai jotenki puhuis jotenkin korostetun slangia tai jotai tälläst näi 
joka niinku pomppais sielt korvaa nii se on mun mielest semmost joka 
niinku pitäis jotenki pystyy hahmottamaa - - (kysymys D3) 
 
Kommunikatiivisessa arvioinnissa kielitaidosta tulisi testissä huomioida ne 

puolet, jotka ovat mukana todellisessakin kielenkäytössä. Testitehtävän interaktiivisuus 

voi toteutua vain, jos testattava prosessoi kieltä kuten vastaavassa kohdetilanteessakin. 

Puheen ymmärtämistä arvioitaessa pelkkä fonologinen erottelu ja tunnistaminen eivät 

siis riitä, vaan testitehtävien on vaadittava myös kielenkäytölle olennaisten strategioiden 

hyödyntämistä. Haastatellut kertoivat, että Kike-tehtäviin oli pyritty laatimaan myös 

päättelyä vaativia tehtäviä (esimerkki 21). Buckin (2001) mukaan kommunikatiivisessa 

testissä olisi hyödyllistä olla juuri tällaisia tehtäviä, joissa prosessoitu lingvistinen tieto 

liitetään laajempaan kokonaisuuteen. Tällöin testi mittaa puheen ymmärtämistä moni-

puolisemmin. Toisaalta opettajien käsitykseen siitä, millaista ymmärtämistä testissä 

tulisi arvioida, on varmasti osaltaan vaikuttanut heidän hankkeen aikana saamansa kou-

lutus ja palaute. Haastatteluhetkellä oli kulunut vasta vähän aikaa siitä, kun työryhmälle 

oli annettu arvioinnin asiantuntijapalautetta, minkä yhteydessä oli muun muassa keskus-

teltu erilaisten tehtävätyyppien mahdollisuuksista ja tarpeellisuudesta puheen ymmär-

tämisen mittaajina. Haastateltujen vastauksia ei kuitenkaan tarvinne pitää sloganin 

omaisina: ajatus päättelystä ymmärtämisen osana on voinut kuulua opettajien käyttöteo-

riaan jo aiemminkin, mutta nyt keskustelu herätti haastatellut pohtimaan tietoisesti sitä, 

miten tällaista ymmärtämisen prosessia voi testissä käytännössä mitata. 
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Opettajien mielestä varsinkin edistyneempien oppijoiden tulisi kyetä 

tunnistamaan myös kulloinenkin kielenkäyttötilanne sekä siihen sopiva kieli ja ymmär-

tämään muun muassa kielen eri rekistereitä (esimerkki 22). Tällaiset kommentit osoitta-

vat käyttöteorian kommunikatiivista luonnetta: niissä voi havaita monia yhtäläisyyksiä 

Bachmanin ja Palmerin (1996) kielitaitomalliin, jossa kielitietoon kuuluu myös prag-

maattinen ja sen osana sosiolingvistinen tieto. Lisäksi kommunikatiivisuus näkyy siinä, 

mitä kaikkea kielitaitoon ajatellaan kuuluvan. Haastateltujen mukaan kielenkäyttöön 

vaikuttaa konteksti, ja kielenkäyttäjän pitäisi pystyä metakognitiivisten strategioiden 

avulla arvioimaan viestintätilanne ja toimimaan siinä tarkoituksenmukaisesti. Myös 

Buck (2001) suosittelee näiden puolien huomioimista ymmärtämistestissä. Kohdetilan-

teiden piirteiden soveltaminen testitehtäviin mahdollistaa myös tällaisten ymmärtämis-

prosessien arvioinnin. 

D-kohdassa pohdittiin myös kielitaidon kehittymistä (väittämä 12). Opet-

tajat kertoivat käyttäneensä opetussuunnitelman perusteita ja viitekehystä apuna määri-

tellessään tehtävien vaikeustasoa ja erityisesti valitessaan sopivia aihepiirejä.  

(23) - - eurooppalaisissa viitekehyksissä siinä sanotaan just et ja sit opsis-
saki eli että oppilaalta voi vaatia tutun ympäristön sanaston tuntemista ja 
siitä se etenee niinku kauemmas ja sitte loppujen lopuks tutusta asiasta 
vieraassa ympäristössä pitää pystyä puhumaan tai ymmärtämään että ihan 
täysin vieraita asioita ei vielä tossa vaiheessa voi olettaa et esimerkiks jo-
tai ihan no niinku on radiossa ja televisiossa monia juttuja jotka ei liity mi-
tenkään koululaisen elämään ja muuhun - - vaan et se jotenki liittys niiden 
omaan maailmaan ja et se niinku lähtee siitä ihan koulusta mut sit siin on 
tää valtuuston kokous ni siinä sitte puhutaa ehkä jo vähä eri tavalla ja asi-
oilla on erilainen ympäristö - - (kysymys D3) 

 

 

3.2.7 Kommunikatiivisuuden määritelmästä 

 

Kun opettajia pyydettiin kysymyksessä G2 määrittelemään suoraan kommunikatiivi-

suus-käsitettä, vastaukset olivat melko vaihtelevia. Määritelmiä yhdisti kuitenkin seu-

raava ajatus: Kielellä pitää pystyä toimimaan todellisissa kielenkäyttötilanteissa. Ope-

tuksessa ja arvioinnissa tärkeintä on muistaa tämä kielen oppimisen ensisijainen tarkoi-

tus.  

(24) - - semmone käytön puoli mutta tota siis se kommunikatiivisuus on 
mun mielestä just sitä semmosta että mihin niinku ilmaisutarpeisiin sitä 
kieltä opiskellaan - - kommunikatiivisuutta on myös se ymmärtämispuoli 
et millasiin vuorovaikutustilanteisiin kielitaitoa tarvitaan niinku jotenki 
koko ajan pitäis mielessä sen että mihin oppilas tarvitsee tätä asiaa mitä 
opiskellaan et ei sillen että no niin nyt meidän kuuluu opiskella värit tai 
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nyt kuuluu opiskella partitiivi vaan se et millasissa yhteyksissä 
värejä tarvitaan ja - - et partitiivia tarvitaan vaikka kun pitää kertoa asio i-
den määristä tai pitää vaikka kertoa tai pitää vaikka kuvailla jotain ainesa-
noja - - että pitäis sen niinku mielessään koko ajan opettajana ja - - kielen 
käyttäjän kannalta ehkä se kommunikatiivisuus on sitä se mun mielest 
monesti lapsilla tuleeki ihanasti että ne nimenomaan niinku oppii kieltä si-
tä varten että ne sit pystyis saamaan itteänsä niinku asiansa selvitetyksi ei 
niinku eihän ne rupee lukemaan mitään sanalistoja jos ei niille opeteta että 
nyt sun pitää lukea jotain sanalistoja vaa et  ku käyttää sitä kieltä ja niinku 
haluaa tietää sanojen merkityksiä siks et ne ymmärtäis et mitä joku just 
äsken sano tai mitä jossain luki (kysymys G2)              
 
(25) ehkä niinku pelkistetyimmillään sitä että tota ne opiskeltavat asiat ei 
jäis irtonaisiks vaan ne kytkettäis jotenki siihen kielen käyttötarkoitukseen 
joka on niin kun kommunikointi ja informaation siirtäminen - - kieliop-
piasiat tai sanasto et ne ei jäis niinku semmosiks irtonaisiks ja erillisiks - - 
(kysymys G2)           

 
(26) - - kykenee niinku ottaan viestejä vastaan ja reagoimaan niihin eli ky-
kenee niinku että se viestintä tapahtuu molempiin suuntiin sekä puhuen et-
tä kirjoittaen että kykenee kykenee toimimaan niin että pystyy saamaan 
viestejä omia viestejään ymmärretyks ja sitte toisaalta vastaanottamaa ym-
päristöstä viestejä ja ymmärtämään niitä (kysymys G2) 
 
(27) - - kieli pitäs niinku tietysti opetuksessaki pyrkiä siihen että sitä kieltä 
nimenomaan käytetään siinä kommunikaatiossa ja että se kieli on toimiva 
siinä että ihan niinku pelkät drillit ni ne ei niinku kauheen pitkälle kanna 
ketään - - se on mun mielestä aika tuhannen taalan kysymys että miten sen 
opetuksen sais sellaseksi että se se oikeesti sitte siinä elämässä palvelis ja 
oppimisessa - - (kysymys G2)    

 

Yhdessä haastattelussa kommunikatiivisuus-termi tuli haastateltavan aloitteesta esille 

kaksi kertaa jo ennen viimeistä kysymystä.  

(28) - - tavallaan tää kommunikatiivinen kielitaito on se mikä täällä kou-
lussa merkkaa enemmän tai vähemmän nimenomaan tää niinku viestintä ja 
ylipäätään tiedonhankinta - - (kysymys B4) 
 
(29) olis varmaa kannattanu jollaki tavalla just kehittää sitä puolta et miten 
niist ois saanu - - kommunikatiivisempia niitä tehtäviä - - (kysymys D2) 

 

Haastattelun lopuksi opettajia pyydettiin vielä määrittelemään kommunika-

tiivisuus-käsite eli tässä vaiheessa haastattelija toi ensimmäisen kerran termin keskuste-

luun. Tätä ennen tosin yksi haastatelluista oli jo käyttänyt sanaa oma-aloitteisesti (esi-

merkit 28 ja 29). Haastatteluyhteydestä ei kuitenkaan selvinnyt, mitä kaikkea hän käsit-

teeseen sisällytti. Viimeisessä kysymyksessä opettajien vastaukset olivat hyvin eritasoi-

sia. Jotkut lähestyivät käsitteen tieteellistä määritelmää (esimerkki 24), jotkut hahmotti-

vat kommunikatiivisuuden kommunikaatio-sanan ja siten lähinnä viestinnän kautta 
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(esimerkki 26). Kaikissa nousi kuitenkin jälleen esille se, että olennaista on, mihin 

tarkoitukseen kieltä opitaan. Esimerkkiä 24 voi pitää kommunikatiivisen kielitaitokäsi-

tyksen arkikielistyneenä tai arkistuneena kuvauksena: vastauksen keskeinen sisältö vas-

taa kommunikatiivisuuden määritelmän peruslähtökohtaa, mutta mukana on haastatel-

lun oman kokemuksen tuoma käytännönläheinen näkökulma. Tieto on jo jäsentynyt 

osaksi käyttöteoriaa.  

Myös esimerkeissä 25 ja 27 näkyy kommunikatiivisuuden ydinajatus siitä, 

että kielen käyttötarkoitus on toimia kommunikoinnin välineenä. Vastaajat kokivat kui-

tenkin kommunikatiivisen opetuksen haasteelliseksi. Sen sijaan esimerkissä 26 näkö-

kulma kommunikatiivisuuteen on suppeampi. Sanat kommunikatiivisuus ja kommuni-

kaatio assosioituvat toisiinsa, ja vastauksessa ilmenee viestintäteorioista tuttu lähettäjä–

vastaanottaja-malli. Määritelmästä ei selviä tarkemmin, miten malli suhteutuu kieleen, 

sen oppimiseen, opetukseen ja arviointiin. Esimerkeistä 24 ja 27 voi myös selkeästi ha-

vaita, että haastateltujen oma kanta määriteltävään käsitteeseen on positiivinen. Toinen 

rinnastaa kommunikatiivisen oppimisen lasten tapaan omaksua kieltä ja pitää tätä tapaa 

tavoiteltavana. Toinen taas ilmaisee arvostuksensa käyttämällä ilmausta tuhannen taa-

lan kysymys miettiessään kommunikatiivisuuden soveltamista opetukseen.     

 Kaikkia analyysilistan kommunikatiivista kieltä ja kielenkäyttöä kuvaavia 

ominaisuuksia ei esiintynyt haastatteluissa lainkaan, ja jotkut mainittiin vain kerran. 

Opetussuunnitelmasta (teema E) keskusteltaessa väittämiä tuli esille vain muutama, ja 

ne olivat joko 1 tai 7. Opettajien mielipiteet uusista opetussuunnitelman perusteista oli-

vat vaihtelevia. Yllättävintä oli, että tässä kohdassa ei juurikaan tullut kommunikatiivi-

suutta kuvaavia väittämiä, vaikka uudessa opetussuunnitelmassa on varsin toiminnalli-

nen ja funktionaalinen lähestymistapa ja opettajien muut mielipiteet osoittivat heidän 

monilta osin kannattavan tällaista näkökulmaa. Tulosta saattaa selittää se, että opetus-

suunnitelmatyö oli haastatteluhetkellä vielä kesken eivätkä kaikki haastatellut kerto-

mansa mukaan olleet vielä ehtineet kunnolla perehtyä uuteen versioon. Osa taas totesi 

kaipaavansa opetussuunnitelmaan konkreettisempia tavoite- ja sisältökuvauksia. To i-

saalta tässä kohdassa esiintyi kommunikatiivisuutta laajasti määritteleviä väittämiä 1 ja 

7, kun opettajat kertoivat, mikä heidän mielestään oli opetussuunnitelmassa hyvää.  

Haastatteluaineistossa väittämiä 3c, 6 ja 11 ei esiintynyt kuin kerran. Väit-

tämä 10, puhunnosten merkitys vaihtelee kontekstin mukaan, puuttui kokonaan. Näissä 

väittämissä kieltä ja kielenkäyttöä kuvataan kuitenkin jo hieman toisenlaisesta näkö-

kulmasta kuin muissa: niistä saatettaisiin keskustella luontevammin, jos haastattelun 

aihepiiri ei olisi ollut niin tarkasti rajattu kouluun ja arviointiin. Esimerkiksi kielen re-
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dundanssi ja merkitysneuvottelut voisivat tulla esille todennäköisemmin puhuttaessa 

luonnollisista kielenkäyttötilanteista ja niiden piirteistä kuin kielen oppimis- ja opetusti-

lanteista. Haastatteluissa ei varsinaisesti edes pyritty siihen, että opettajat analysoisivat 

esimerkiksi kielen piirteitä tai merkitysten muodostumista kielenkäytössä. 

 

Kaiken kaikkiaan opettajien haastattelujen perusteella näyttäisi siltä, että Kikeä laatine i-

den opettajien käyttöteorioissa on paljonkin aineksia kommunikatiivisesta kielitai-

tonäkemyksestä. Myös eri haastateltujen käsitykset olivat siis keskenään samansuuntai-

set. Vaikka tutkimuksen tarkoituksena oli yrittää löytää juuri mahdollisia yhtäläisyyksiä 

sekä eri haastateltujen että haastateltujen ja kommunikatiivisen teorian välillä, on muis-

tettava, että yksilöiden käsityksissä on aina myös eroja. Käsitysten erot saattavat johtua 

muun muassa siitä, että opettajat olivat eri- ikäisiä ja opiskelleet eri aikoina, jolloin esi-

merkiksi kielenoppimisteorioissa on saattanut olla erilaisia painotuksia. Joidenkin haas-

tateltujen käsityksissä saattoi selvästi havaita vaikutteita myös kognitiivisista teorioista. 

Perusopetuksen opettajalle tämä on luontevaa siksikin, että hän on työssään jatkuvasti 

tekemisissä eri- ikäisten ja kognitiiviselta kehitykseltään eritasoisten oppilaiden kanssa. 

Lapsilla ja nuorilla oppiminen ja yleinen kognitiivinen kehitys tapahtuvat rinnakkain. 

Toisaalta opettajan ammattitaidon kannalta ei välttämättä muutenkaan olisi hyödyllistä 

tukeutua vain yhteen teoreettiseen suuntaukseen. Kielitaito- ja kielenoppimisteoriat ei-

vät ole kaikenkattavia, vaan yksi teoriamalli saattaa keskittyä hyvinkin kapean ilmiön 

kuvaamiseen ja selittämiseen. Näin ollen eri teoriat voivat useimmiten olla pikemmin-

kin toisiaan täydentäviä kuin täysin vastakkaisia.  

Eri teorioiden näkemys kielitaidon keskeisistä komponenteista ja piirteistä 

vaihtelee. Jotkut mallit pyrkivät vain kuvaamaan kielitaidon rakennetta, kun taas toisis-

sa otetaan huomioon myös kielen prosessit ja funktiot (ks. esim. Huhta 1993). Opettaji-

en haastatteluista oli löydettävissä vastaavia kielitaidon puolia kuin Bachmanin ja Pal-

merin (1996) kielitaitomallissa. Tämä ei vielä tarkoita sitä, että opettajat jäsentäisivät 

nämä kielitaidon osat samoin kuin Bachman ja Palmer.  

 

Kommunikatiivisuuden kannalta olennaisempaa kuitenkin on, että opettajat toivat esille 

käsityksiään kielitaidosta sen rakenteen, prosessien ja funktioiden näkökulmasta: kom-

munikatiiviset teoriatkaan eivät keskity vain kielitaidon rakenteen kuvaamiseen, vaan ne 

pyrkivät selittämään, mitkä kaikki seikat vaikuttavat kielitaitoon ja miten kielitaito toi-

mii kielenkäytössä.  
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Kun käsityksiä tutkitaan haastattelujen avulla, on luonnollista, että 

tarkasteltavassa aineistossa on hyvin monenlaista puhetta: suoria mielipiteitä ja kom-

mentteja, reflektoivaa pohdintaa ja epäsuorasti ilmaistuja arvostuksia. Haastateltujen 

kertomasta voidaan tehdä tulkintoja, mutta konkreettisesti käsitykset tulevat esille siinä, 

miten yksilö toimii. Kommunikatiivisuus ilmeni kaikissa haastatteluissa monipuolisesti 

sekä ajattelun että toiminnan kuvauksissa. Siksi Kiken puheenymmärtämistehtävien 

taustalla voidaankin päätellä olevan siinä määrin kommunikatiivinen kielitaitokäsitys, 

että tehtävien käsitteeksi voidaan määritellä kommunikatiivinen puheen ymmärtämi-

nen. Tehtäviä on siis mielekästä tarkastella kommunikatiivisen arviointiteorian näkö-

kulmasta, ja näin teemme luvussa 4.2.        

 

 

3.3 Haastattelututkimuksessa käytettyjen menetelmien arviointia 

 

Tutkimuksen ja siitä saatavien tulosten luotettavuuteen vaikuttavat aina myös käytetyt 

menetelmät. Seuraavaksi pohdimme haastattelututkimuksessa käytettyjen aineiston ke-

ruu- ja analyysimenetelmien onnistuneisuutta.  

 

Teimme tutkimuksen aineistoksi kerätyt haastattelut puhelimitse ja nauhoitimme ne. 

Kuten Hirsjärvi ja Hurme (2000: 34–37) toteavat, haastattelumenetelmällä on joissakin 

tapauksissa selviä etuja esimerkiksi kyselylomakkeeseen ja havainnointiin verrattuna. 

Toisin kuin kyselylomaketta käytettäessä haastattelija saattoi puhelinkeskustelussa esit-

tää tarvittaessa tarkentavia lisäkysymyksiä, joiden avulla haastattelua voitiin suunnata ja 

syventää. Suullisessa haastattelussa vastaaja myös reagoi spontaanimmin, jolloin hän 

todennäköisesti tuotti informatiivisempia vastauksia kuin jos olisi joutunut vastaamaan 

kirjallisesti. Kirjoitettaessa vastaukset olisivat saattaneet jäädä lyhyiksi. Puhelimessa 

asiat sen sijaan täytyi kielentää eikä haastateltava voinut turvautua liiaksi ei-kielelliseen 

viestintään, jonka mahdollisimman objektiivinen tulkinta olisi voinut olla tutkijalle va i-

keaa. Haastattelussa vastaajalla oli myös mahdollisuus kertoa käsityksistään vapaammin 

ja rakentaa merkityksiä haastattelutilanteessa. Tässä tutkimuksessa halusimme tarkastel-

la käsityksiä pikemminkin dialogisesti muodostuvina kuin yksilön sisäisinä, muuttuma t-

tomina ajatusrakenteina. Tällöin haastattelu on luonteva ja vuorovaikutuksellinen ai-

neistonkeruumenetelmä. Puhelin taas säästi niin haastattelijan kuin vastaajankin aikaa ja 

voimavaroja.  
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 Haastattelu on kuitenkin aina aikaa vievä menetelmä, ja siihen liittyy 

myös tiettyjä virhelähteitä. Meiltä esimerkiksi puuttui haastattelijakoulutus ja aikaisem-

pi kokemus haastattelututkimuksesta. Pyrimme lisäämään tutkimuksen luotettavuutta 

kuitenkin sillä, että kaikkia opettajia haastatteli sama henkilö. Vaikka teemahaastatte-

luun kuului paljon kysymyksiä, haastateltavat jaksoivat vastata kaikkiin kysymyksiin 

ilmeisen keskittyneesti. Tähän vaikutti varmasti se, että haastattelun teemat olivat opet-

tajille läheisiä ja merkityksellisiä. Teemoista keskusteltiin nimenomaan opettajien hen-

kilökohtaisen kokemuksen ja asiantuntemuksen sekä ajankohtaisen Kike-hankkeen nä-

kökulmasta. Aiheet olivat siis motivoivia. Opettajat ovat lisäksi tottuneet reflektoimaan 

omaa toimintaansa, minkä vuoksi haastatteluista kertyi runsaasti monipuolista aineistoa. 

Tutkimuksen tulosten luotettavuutta lisää se, että opettajat eivät ainoastaan kertoneet, 

mitä ajattelevat eri teemoista, vaan kuvasivat lisäksi sitä, miten toimivat. Kun ajattelun 

ja toiminnan kuvaukset tukevat toisiaan eli yksilö toimii sen mukaan, mitä on sanonut 

kannattavansa, tutkija voi päätellä, että kyseessä on yksilön sisäistämä käsitys eikä 

pelkkä ulkoa opittu, fraasinomainen mielipide. Vastaukset olivatkin pikemminkin poh-

diskelevia kuin suoria ja toteavia. Siksi saatoimme myös pitää niitä opettajien omakoh-

taisina näkemyksinä. Lisäksi voidaan ajatella, että vähäinen haastattelukokemuksemme 

ja opiskelijastatuksemme tekivät vuorovaikutustilanteesta haastatelluille helpomman. 

Haastattelutilanne ei tuntunut liian viralliselta, jolloin haastatellut pystyivät keskitty-

mään ennen muuta haastattelun teemoihin ja sisältöön eivätkä tilanteen tarkkailuun.  

 Haastatteluaineiston analyysimenetelmällä pyrimme löytämään aineistosta 

ne puhejaksot, joissa opettajat puhuivat kysytyistä teemoista kommunikatiivisesta näkö-

kulmasta. Käytimme analyysissa ominaisuuslistaa, jossa oli kaksitoista kommunikatiivi-

suutta kuvaavaa väittämää. Listan avulla pystyimmekin varsin hyvin löytämään ja luo-

kittelemaan kommunikatiivisuudesta kertovat kohdat, vaikka väittämät eivät olleet esi-

merkiksi tietyssä tärkeysjärjestyksessä. Toisaalta tulosten esittämistä ja tarkastelua olisi 

saattanut helpottaa ja selkeyttää, jos vaikkapa kommunikatiivisuutta laajasti määrittele-

vät väittämät 1, 7 ja 9 olisivat olleet listassa ensimmäisinä. Tällöin olisi jo etukäteen 

nostettu jotkin väittämät tärkeämmiksi, mikä olisi saattanut kuitenkin vaikuttaa analyy-

sin objektiivisuuteen kielteisesti. Huomio olisi ehkä kiinnittynyt liiaksi näihin keskei-

simpiin väittämiin, jolloin muut väittämät olisivat voineet jäädä helposti toisarvoisiksi 

tai analyysissa olisi ollut ylitulkintojen vaara.  

 Kvalitatiivista analyysia varten tekemämme luokittelun ongelma oli, että 

haastatellut puhuivat tutkittavasta ilmiöstä monitahoisesti ja -tasoisesti. Luokittelussa ei 

näy, kuinka suoraan tai epäsuorasti väittämän sisältö on puheessa ilmaistu, vaan kaikkia  
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samaa kommunikatiivisuuden ominaisuutta ilmentäviä, keskenään hyvinkin erilaisia 

kommentteja merkitsee taulukossa sama ominaisuuslistan numero. Lisäksi on muistet-

tava, että käsitysten tutkimuksessa lopullinen tulkinta on aina tutkijan näkemys. To i-

saalta tutkimuksen tarkoituksena ei edes ollut vertailla sitä, miten eri tavoin haastatellut 

mahdollisesti puhuivat kommunikatiivisuudesta. Olennaista oli selvittää, löytyykö haas-

tatteluista kommunikatiivisuutta ylipäänsä, ja jos, niin kuinka monipuolisesti.  

 Vaikka pyrimme saamaan ominaisuuslistaan mukaan useita, eritasoisia 

kommunikatiivisuuden puolia, lista ei ole kaikenkattava kuvaus. Toisaalta väittämissä 

oli päällekkäisyyttä, toisaalta jokin kommunikatiivisuutta kuvaava ominaisuus saattoi 

puuttua. Tästä huolimatta ominaisuuslistaa voi pitää tarkoitukseensa riittävän tarkkana 

ja monipuolisena analyysin välineenä. Sen avulla haastattelujen läpikäyminen ja analy-

soiminen oli melko vaivatonta, ja aineistosta oli mahdollista hahmottaa yhtäläisyyksiä 

opettajien käyttöteorioiden ja tieteellisen teorian välillä.  

 Tarkastelimme haastattelujen tuloksia lähinnä Bachmanin ja Palmerin 

(1996) sekä Buckin (2001) teorioiden pohjalta. Nämä antavat tietysti vain yhden mallin 

kommunikatiivisuuden hahmottamiseen. Alun perin Bachmanin (1990) kehittämä kieli-

taitomalli on kuitenkin paitsi tunnettu myös tutkijoiden laajasti kannattama. Bachman ja 

Palmer ovat kehittäneet kielitaitomallia arvioinnin ja testaamisen tarpeisiin. Buck puo-

lestaan on tehnyt uraauurtavaa tutkimusta kommunikatiivisesta puheenymmärtämisen 

arvioinnista. Koska tarkastelemme tässä tutkimuksessa nimenomaan puheen ymmärtä-

misen arvioinnin kommunikatiivisuutta, oli luontevaa valita teoria, jossa yhdistyvät nä-

kemys sekä arvioinnista että sen taustalla olevasta kielitaitokäsityksestä. Jotta haastatte-

lututkimus voisi pohjustaa Kiken puheenymmärtämistehtävien sisältöanalyysia, haastat-

teluja oli tarkasteltava samaa teoreettista taustaa vasten kuin Kike-tehtäviä. Bachmanin 

ja Palmerin mallia on kritisoitu, koska se pyrkii olemaan niin laaja ja kattava, että sen 

hyödyntäminen kaikkine puolineen on lähes mahdotonta. Malli on kuitenkin tämän-

tyyppisessä tutkimuksessa ilmeisen hyödyllinen, sillä se auttaa huomaamaan ja muista-

maan kaikki arviointiin vaikuttavat eri tekijät. Arvioinnin kulloisestakin tarkoituksesta 

riippuu, mitkä puolet mallissa painottuvat. 
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4. PUHEENYMMÄRTÄMISTEHTÄVIEN SISÄLTÖANALYYSI 

 

4.1 Sisältöanalyysin toteutus  

 

4.1.1 Aineiston kuvaus  

 

Tutkimuksemme toisen vaiheen aineistona oli Kike-tehtäväsarjan puheenymmärtämisen 

tehtävien käsikirjoitukset (liitteet 5–7, s. 123–136), sillä testinauhoja ei ollut vielä saa-

tavilla. Käytämme puheenymmärtämistehtävien yhteydessä nimitystä teksti tarkoitta-

maan puhuttua tekstiä eli tehtäviin kuuluva nauhoite, josta tässä vaiheessa on olemassa 

vasta kirjoitetut versiot. Käytössämme olleet tehtäväversiot olivat tammikuulta 2004, 

jolloin Kike-työryhmä lähetti tehtävät nähtäväksi myös Opetushallitukselle. Tämän jäl-

keen ne ovat siis saattaneet vielä muuttua jonkin verran, minkä vuoksi tässä tutkimuk-

sessa esille tuomamme tulokset eivät välttämättä kaikilta osin sovi kuvaamaan lopullis-

ta, Opetushallituksen julkaisemaa Kike-versiota.      

 Kiken puheenymmärtämisen tehtävät on tarkoitettu perusopetuksen suomi 

toisena kielenä -oppimäärää suorittavan oppilaan kielitaidon diagnostiseen arviointiin. 

Oppilasryhmä on todennäköisesti varsin heterogeeninen, jolloin samoja tehtäviä voi olla 

tekemässä hyvin eri- ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia maahanmuuttajaoppilaita. 

Opettaja sekä valitsee testitason että pitää testin. Puheenymmärtämistehtävissä erotetaan 

kolme vaikeustasoa: alin, keski- ja ylin taso. Alimmalla tasolla on kaksi tehtävää eli 

kaksi eri tekstiä ja niihin liittyvät osiot. Ensimmäisessä tehtävässä testattava saa piirros-

kuvan olohuoneesta, joka hänen tulee täydentää nauhalta kuulemiensa ohjeiden mukaan. 

Oppilas kuulee ohjeet vain kerran. Täydennettäviä kohtia on viisi. Toisessa tehtävässä 

oppilas kuulee nauhalta kertomuksen Rosson perheestä. Oppilaat tutustuvat ensin ky-

symyksiin ja kuuntelevat sitten tekstin kokonaan katsomatta kysymyksiä. Tämän jäl-

keen teksti kuunnellaan uudelleen kahdeksassa jaksossa ja oppilas vastaa kunkin tauon 

aikana yhteen monivalintakysymykseen.  

 Keskitasolla tekstejä on yhteensä neljä, ja ne kaikki ovat lyhyitä, eri tilan-

teisiin liittyviä dialogeja. Kaksi ensimmäistä tekstiä ovat välituntikeskusteluja. Ensim-

mäisessä tekstissä kaksi tyttöä tutustuu ja leikkii välitunnilla. Toisessa tekstissä puo-

lestaan tyttö ja poika juttelevat käytävässä historian kokeesta ja seuraavista tunneista. 

Kolmannessa viidesluokkalainen poika kyselee koulusihteeriltä kansliassa tietoja liikun-
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takerhosta. Viimeinen dialogi on puhelinkeskustelu, jossa sairaana ollut 

tyttö soittaa toiselle kysyäkseen läksyjä ja kuulumisia. Tekstit tauotetaan, ja tauon aika-

na oppilas vastaa tekstijakson kysymykseen tai kysymyksiin. Sekä ensimmäiseen että 

neljänteen tekstiin liittyy viisi oikein–väärin-osiota ja yksi avoin kysymys. Toisessa ja 

kolmannessa tehtävässä on kummassakin viisi monivalintaosiota sekä avoin kysymys. 

 Ylimmällä tasolla on vain yksi pitkä teksti: radio-ohjelma. Ohjelman ai-

heena on kunnassa toteutettava projekti, jossa koulut kilpailuttavat oppilaidensa toiveita 

ja ideoita oman kouluympäristönsä kehittämiseksi. Ohjelmassa on toimittajan puheen-

vuoroja, sekä opettajan että oppilaan haastattelu ja kouluaan edustavan oppilaan puhe. 

Teksti on jaettu viiteen osaan, ja kunkin tauon aikana oppilas vastaa yhteen oikein–

väärin-osioon, yhteen monivalintaan ja yhteen avokysymykseen.         

 

  

4.1.2 Aineiston analyysimenetelmä 

 

Työmme toisen vaiheen eli puheenymmärtämistehtävien sisältöanalyysin tarkoituksena 

oli tutkia, missä määrin kommunikatiivisuus toteutuu Kiken puheen-

ymmärtämistehtävissä. Aineiston analyysissa selvitimme siis sitä, miltä osin pu-

heenymmärtämisen tehtävät eli tehtäväsarjassa olevat tekstit ja niihin liittyvät osiot 

noudattavat kommunikatiivisen arvioinnin periaatteita. Analyysimenetelmän lähtökoh-

tana on Bachmanin ja Palmerin (1996) malli testin hyödyllisyydestä. Jotta malli sove l-

tuisi paremmin juuri tämän tutkimuksen tarpeisiin, täsmensimme omaa analyysikehik-

koamme Buckin (2001) näkemyksillä puheenymmärtämisen arvioinnista.  

Laadimme lähdekirjallisuuden pohjalta analyysikehikon Kiken sisältöana-

lyysia varten. Analyysikehikossa on kysymyksiä, joiden avulla tarkastelimme erikseen 

tehtäväsarjan tekstejä ja tehtäviä. Käytimme hyödyllisyys-mallia sisältöanalyysiin sel-

vittääksemme, kuinka merkityksellinen ja kattava sisältö on, kun sitä arvioidaan au-

tenttisuuden ja interaktiivisuuden toteutumisen perusteella. Tarkoitukseensa sopiva, 

merkityksellinen ja kattava testi mittaa määritellyn käsitteen olennaisia puolia riittävän 

monipuolisesti ja laajasti. Valitsimme analyysikehikkoomme hyödyllisen testin ominai-

suuksista autenttisuuden ja interaktiivisuuden, koska ne ovat kommunikatiivisen testin 

sisällön kannalta olennaisia piirteitä.  
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Lopullisessa analyysikehikossa on viisi testitekstejä ja kolme testitehtäviä 

kartoittavaa kysymystä. Kiken on tarkoitus olla opetuksen suunnittelua palveleva kom-

munikatiivinen puheenymmärtämisen arviointiväline. Tällöin sen tekstit ja tehtävät ovat 

autenttisia, kun valitut kohdekielen käyttötilanteet ja -tehtävät vastaavat suomi toisena 

kielenä -opetussuunnitelman (S2-OPS) perusteissa sekä yleiseurooppalaisessa viiteke-

hyksessä kuvattuja kielenkäyttötilanteita. Teksteihin liittyvillä kysymyksillä pyrimme 

selvittämään autenttisuutta, sillä autenttisuus on keskeisimmin teksteihin liittyvä omi-

naisuus. Tekstit itsessään eivät vielä paljasta mitään varsinaisesta ymmärtämisprosessis-

ta, minkä vuoksi etsimme interaktiivisuutta tehtäviä tarkastelemalla. Tehtävän avulla 

testattava pystyy osoittamaan ymmärtämisprosessinsa niiltä osin kuin tehtävä antaa sii-

hen mahdollisuuden. Kuitenkaan ero autenttisuuden ja interaktiivisuuden välillä ei ole 

täysin yksiselitteinen. Testitehtävääkin voidaan pitää autenttisena silloin, kun se vastaa 

kohdekielen käyttötehtävää. Tämä ei kuitenkaan vielä tarkoita, että testattava prosessoi-

si kieltä kuten todellisessa kohdekielen käyttötilanteessa, jolloin tehtävä olisi samalla 

myös interaktiivinen. Puheenymmärtämistehtävien analyysikehikko on kuvattuna kuvi-

ossa 8. 
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KUVIO 8 Puheenymmärtämistehtävien analyysikehikko. 

 

Analyysikehikon viiden ensimmäisen kysymyksen avulla pyrimme selvit-

tämään testitekstien kommunikatiivisuutta. Ensimmäinen kysymys on autenttisuuden 

kannalta tärkein peruslähtökohta, jota seuraavat neljä kysymystä tarkentavat. Yhteen 

testitekstiin valitun tilanteen tulisi olla sellainen, johon testattava todennäköisesti voisi 

joutua todellisessa kohdekielen käyttötilanteessa. Jotta testitaso puolestaan olisi kattava, 

tulisi eri teksteihin valittujen tilanteiden olla riittävän vaihtelevia. Kielitaitoa arvioitaes-

sa on tärkeää huomioida myös se, millaisia kielen funktioita kohdekielen käyttötilanne 

sisältää. Koska Kike on tarkoitettu diagnostiseksi tehtäväsarjaksi perusopetukseen, tes-

tin kohderyhmä on rajattu ja kohderyhmälle olennaiset ja tavoiteltavat sisällöt ja tilan-

teet on määritelty S2-opetussuunnitelman perusteissa, joita täydentää viitekehys. Näitä 

autenttisuuden eri puolia valaisee kysymys 2.  

 

 

PUHEENYMMÄRTÄMISTEHTÄVIEN ANALYYSIKEHIKKO 

 

Teksti 

1. Onko kyseessä kohdekielen käyttötilanne? 

    Ovatko tekstit tilanteiltaan vaihtelevia?  

2. Löytyykö S2-OPS:sta (S2 + viitekehys) perusteet valinnalle? 

3. Mitä funktioita tilanne sisältää ? 

4. Ovatko tekstit pituudeltaan 

a) aitoja  

b) vaihtelevia? 

5. Onko mukana kohdekielen käyttötilanteen kielelle ominaisia piirteitä? 

 - On 

 - Puuttuu 

 

Tehtävät (osio kerrallaan) 

6. Edellyttääkö tehtävä tekstin ymmärtämistä?  

 - Jos ei, niin mitä? 

7. Kuinka pitkän/laajan tekstijakson ymmärtämistä tehtävä vaatii? (NI) 

8. Onko kyseessä kohdekielen käyttötehtävä eli edellyttääkö sellaista toimintaa  

kuin kohdekielen käyttötehtäväkin. 
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Analyysikehikon kysymyksessä 3 tarkastelemme, mitä kielen funktioita 

tehtävään valittu teksti sisältää. Kommunikatiivisen näkemyksen mukaan on tärkeää 

kiinnittää huomiota siihen, miten kieltä käytetään eri tarkoituksiin ja eri tilanteissa, kos-

ka kieli on funktionaalista. Arvioinnissakin tulisi siis selvittää, osaako yksilö käyttää 

kieltä tehokkaaseen viestintään (Buck 2001: 83). Teksteistä löydettävien kielen funkti-

oiden määrittelemisessä ja luokittelussa käytämme apuna Bachmanin alun perin vuonna 

1990 esittämää jaottelua. Kike-tehtävien merkityksellisyyden selvittämiseksi vertaamme 

teksteissä esiintyviä funktioita sekä S2-opetussuunnitelman perusteisiin että viitekehyk-

seen.  

 Kysymyksellä 4 halusimme tarkastella toisaalta yksittäisen tekstin pituut-

ta, toisaalta tekstien pituutta suhteessa toisiinsa. Vertasimme siis sekä kuinka hyvin yk-

sittäisen tekstin pituus vastaa kohdekielen käyttötilanteen pituutta että kuinka paljon 

vaihtelua tehtäväsarjan kunkin tason tekstien välillä on. Eri tekstien olisi hyvä olla myös 

pituudeltaan erilaisia, jotta testi olisi kattavampi. Mitä kattavampi testi on, sitä luotetta-

vampaa tietoa kielitaidosta sillä voidaan hankkia: laaja, aihepiireiltään ja sisällöiltään 

monipuolinen testi antaa kielitaidosta tarkemman kuvan, jolloin saatuja tuloksia voidaan 

myös helpommin yleistää.   

 Puheenymmärtämistestien teksteissä tulisi käyttää sellaista kieltä, jossa on 

vastaavalle kohdetilanteelle ominaisia puhutun kielen piirteitä. Tavoitteenamme olikin 

kiinnittää viidennen kysymyksen avulla huomiota siihen, onko testiteksteihin pyritty 

saamaan valitulle tilanteelle tyypillistä kieltä. Vaikka kysymys on puheenymmärtämis-

testin kannalta olennainen, on muistettava, että tässä tutkimuksessa aineisto asetti sisäl-

töanalyysille tiettyjä rajoituksia, koska käytettävissämme ei ollut nauhoitettuja versioita 

testiteksteistä.  

 Kysymykset 6, 7 ja 8 koskevat testitehtäviä, joita analysoimme osio ker-

rallaan. Testitehtävien tärkein ominaisuus on interaktiivisuus, joten pyrimmekin kysy-

myksillä 6 ja 7 tarkastelemaan tehtäviä ymmärtämisprosessin näkökulmasta. Kysymys 8 

sen sijaan liittyy sekä autenttisuuteen että interaktiivisuuteen. Jos tehtävä vastaa kohde-

tehtävää, sitä voidaan pitää autenttisena ja samalla sellaisena, että edellytykset interak-

tiivisuudelle ovat olemassa. Puheenymmärtämistestissä interaktiivisuuden toteutumi-

seksi tärkeintä on, että tehtävään vastaamiseksi vaaditaan tekstin ymmärtämistä (kysy-

mys 6). Jos tehtävään pystyy vastaamaan esimerkiksi maailmantiedon perusteella ym-

märtämättä itse tekstiä, tehtävä ei mittaa puheen ymmärtämistä eikä näin ollen ole inter-

aktiivinen.  



 64 

  

Puheen ymmärtämisessä voidaan erottaa eritasoisia prosesseja. Kielellisen 

tiedon havaitsemisen ja ymmärtämisen lisäksi tieto pitäisi pystyä liittämään laajempaan 

kontekstiin. Jotta tehtävät saisivat testattavan prosessoimaan kieltä kuten todellisessa 

kielenkäyttötilanteessa, niiden tulisi mahdollistaa myös vastaavanlaisten kognitiivisten 

ja metakognitiivisten strategioiden käyttö. Kognitiivisia strategioita hyödynnetään ling-

vistisen aineksen prosessoinnissa, kun taas metakognitiivisten strategioiden avulla tulk i-

taan ja tehdään päätelmiä kuullusta. Siksi selvitimme kysymyksellä 7, kuinka laajan 

tekstijakson ymmärtämistä tehtävään vastaaminen edellyttää ja tuleeko vastaus melko 

suoraan tekstistä vai vaatiiko se laajempaa päättelyä. Sovelsimme tässä kohdin Buckin 

(2001: 129–130) käsitettä välttämätön tieto (necessary information; NI). Sillä tarkoite-

taan sitä tietoa, joka testattavan on ymmärrettävä tekstistä voidakseen vastata tehtävään 

oikein. Välttämätön tieto voi olla laajuudeltaan yhtä hyvin jokin lyhyt yksityiskohta 

kuin pidempään tekstikatkelmaan sisältyvä pääajatuskin. Välttämättömän tiedon määrit-

teleminen on he lppo ja käytännöllinen tapa arvioida millaisia prosesseja testitehtävä 

mittaa.  

 Analysoimme puheenymmärtämistehtävät analyysikehikon avulla taso 

kerrallaan. Tason sisällä kävimme ensin läpi kuhunkin tehtävään liittyvän tekstin ja sen 

jälkeen siihen kuuluvat osiot suhteessa tekstiin. Kysymysten 1, 2 ja 3 kohdalla ver-

tasimme Kike-tehtävien sisältöä opetussuunnitelman perusteiden suomi toisena kielenä 

-oppimäärän kuvaukseen ja kielten oppimisen ja opettamisen eurooppalaisen viiteke-

hyksen suomalaiseen sovellukseen (ks. liite 2, s. 117–119).  Vastataksemme ana-

lyysikehikon kahdeksanteen kysymykseen, etsimme tekstistä jokaiseen osioon vastaa-

miseen välttämättömän tiedon. Lisäksi pyrimme lopuksi hahmottamaan, näkyykö pu-

heenymmärtämistehtävien tasoja vertailtaessa kielitaidon kehittymisen jatkumo. Sisäl-

töanalyysissa emme tarkastele tehtävien instruktioita ja pisteitystä sisällön osana, koska 

niiden laatiminen oli tutkimusta tehdessämme vielä kesken.  

 

 

4.2 Sisältöanalyysin tulokset ja tarkastelu 

 

Seuraavaksi esittelemme ja tarkastelemme tutkimuksemme toisen vaiheen eli Kike-

tehtäväsarjan puheenymmärtämistehtävien sisältöanalyysin tulokset taso kerrallaan. 

Sisältöanalyysin tavoitteena on vastata tutkimuskysymykseen kaksi: missä määrin 

kommunikatiivisuus toteutuu Kiken puheenymmärtämistehtävissä. Pyrimme vastaa-
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maan kysymykseen tarkastelemalla tekstejä ja tehtäväosioita autenttisuuden ja 

interaktiivisuuden näkökulmasta. Ennen tasokohtaista tarkastelua käsittelemme kuiten-

kin kaikkia eri tasoille valittuja tehtävätyyppejä yhteisesti, koska samat tehtävätyypit 

toistuvat eri tasoilla eikä niiden etuja ja rajoituksia ole siksi mielekästä käydä läpi joka 

tason tarkastelussa erikseen. Lopuksi pohdimme tasokohtaisten tulosten perusteella ko-

ko puheenymmärtämistä varten laaditun tehtäväkokonaisuuden kommunikatiivisuutta.     

 

 

4.2.1 Valittujen tehtävätyyppien vaikutus puheenymmärtämistehtävien 

kommunikatiivisuuteen  

 

Tässä luvussa pohdimme, miten hyvin Kiken puheenymmärtämistehtäviin valitut tehtä-

vätyypit soveltuvat puheenymmärtämisen osoittamiseen kommunikatiivisessa arvioin-

nissa. Tehtävätyypin valinta on keskeistä, koska se vaikuttaa hyödyllisyyden piirteistä 

erityisesti interaktiivisuuteen. Kun halutaan arvioida puheen ymmärtämistä, on varmis-

tettava, että onnistutaan laatimaan sellaisia, kulloisenkin tehtävätyypin mukaisia osioita, 

joihin ei voi vastata ymmärtämättä tekstiä. Tämän lisäksi interaktiivisuus edellyttää, että 

osio on vuorovaikutuksessa testiä tekevän oppilaan kanssa ja saa tämän prosessoimaan 

kieltä kuten luonnollisessa kielenkäyttötilanteessa.  

Kommunikatiivisessa arvioinnissa tavoitellaan tehtäviä, jotka vastaavat 

mahdollisimman hyvin valittuun kohdetilanteeseen liittyviä kohdetehtäviä; jos kohdeti-

lanteeksi on valittu esimerkiksi puhelinkeskustelu, mahdollinen kohdetehtävä testissä 

voisi olla viestin kirjoittaminen puhelun perusteella. Osio voi kuitenkin olla kommuni-

katiivinen, vaikka jokin tehtävätyyppi ei näyttäisi olevan kohdetilanteessa kohdetehtävä. 

Olennaista on, että osio on interaktiivinen. Siksi mitään tehtävätyyppiä ei sinänsä voi 

pitää hyvänä tai huonona, vaan on mietittävä, kuinka tarkoituksenmukaisesti sitä vo i-

daan käyttää arvioimaan kulloistakin käsitettä.    

Kiken puheenymmärtämistehtävissä on neljää eri tehtävätyyppiä. Moniva-

lintaosioita on joka tasolla. Lisäksi keski- ja ylimmällä tasolla on oikein–väärin-

väittämiä sekä avoimia kysymyksiä ja alimmalla tasolla toimintatehtävä. Toimintatehtä-

vä soveltuukin hyvin kommunikatiiviseen puheen ymmärtämisen arviointiin etenkin 

alkeistasolla. Tehtävä, jossa piirretään ja väritetään ohjeiden mukaan, ei vaadi oppilaalta 

kohdekielen tuottamistaitoja, minkä lisäksi se on kohdetehtävä pienimmille koululaisil-

le. Myös avoimet kysymykset ovat usein luontevia kohdetehtäviä ja saavat testiä teke-

vän todennäköisemmin hyödyntämään juuri puheenymmärtämiselle ja kyseiselle kohde-
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tilanteelle ominaisia strategioita. Avointen kysymysten käyttöä puoltaa lisäksi se, että 

oppilas voi osoittaa osittaisenkin ymmärtämisen. Kiken tehtävissä avoimiin kysymyk-

siin on vastattava suomeksi, joten oppilaan pitää pystyä tuottamaan kohdekielistä teks-

tiä. Voi kuitenkin olettaa, ettei tämä enää keski- ja ylimmällä tasolla rajoita vastaamista. 

Vastauksen kielelliset puutteet tai epätarkkuudet eivät saisi vaikuttaa ymmärtämisen 

arviointiin, ja ne otetaan huomioon vain, jos tarkoituksena on arvioida samalla myös 

tuottamistaitoja. 

Oikein–väärin-väittämien ja monivalinnan kommunikatiivisuus sen sijaan 

jakaa mielipiteet. Näitä tehtävätyyppejä vastustetaan, koska ne harvoin täyttävät kohde-

tehtävän kriteerit, minkä lisäksi niihin vastaaminen saattaa suosia muita kuin pu-

heenymmärtämisen strategioita. Monet tutkijat (ks. esim. Weir 1990) ovatkin sitä mie l-

tä, että monivalinnoilla on vahva metodinen efekti, sillä ne voivat pakottaa testiä teke-

vän arvioimaan tulkintaansa uudelleen ja mukauttamaan sitä, jos ensimmäinen oivallus 

tekstistä on ristiriidassa väittämien kanssa. Vaihtoehdot voi myös tulkita väärin tai vali-

ta oikean vaihtoehdon vääristä syistä. Osio ei näin ollen ole interaktiivinen ja kommuni-

katiivinen, jos siihen voi vastata esimerkiksi vain arvaamalla tai sulkemalla epätoden-

näköiset vaihtoehdot pois.  

Useimmissa luonnollisissa kommunikaatiotilanteissa kielenkäyttäjä ei 

joudu osoittamaan ymmärtämistään valitsemalla monesta ennalta annetusta vaihtoeh-

dosta yhden. On lisäksi työlästä yrittää muistaa monta vaihtoehtoa samalla, kun proses-

soi kuulemaansa. (Weir 1990: 44, 53.) Tämän vuoksi oikein–väärin-väittämät voivatkin 

olla monivalintoja autenttisempia: on helpompaa kuvitella tilanne, jossa kuullun perus-

teella pyritään selvittämään, pitääkö jokin oletus tai ajatus paikkansa vai ei. Toisaalta 

sekä oikein–väärin-väittämillä että monivalinnoilla voidaan saada monipuolista tietoa 

ymmärtämisestä, mikäli ne osataan laatia oikein. Kun osiot perustuvat tekstiin ja ne on 

laadittu siten, että vastaamiseen tarvitaan myös päättelyä ja pidempien tekstijaksojen 

prosessointia, näilläkin tehtävätyypeillä voidaan saada varsin kattavaa tietoa arvioita-

vasta käsitteestä.  

    Kaiken kaikkiaan on hyvä, että Kiken puheenymmärtämistehtävissä on 

käytetty erilaisia tehtävätyyppejä, koska käsitettä on tällöin mahdollista lähestyä use-

ammasta näkökulmasta ja saada siitä kattavampaa tietoa. Tämä edellyttää kuitenkin, että 

osiot on laadittu huolellisesti. Jos esimerkiksi suuri osa kysymyksistä keskittyy yksi-

tyiskohtien ymmärtämiseen, jää kokonaiskuva taidosta kapeaksi. Joka tapauksessa 

kommunikatiivisuuden kannalta tärkeintä on, että tehtävätyypistä riippumatta tekstistä 
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kysytään olennaisia, oppilaan kielitaidon ja kohdetilanteen kannalta merkityksellisiä 

asioita.  

 

 

4.2.2 Alimman tason puheenymmärtämistehtävät 

 

4.2.2.1 Alimman tason ensimmäinen tehtävä 

 

Alimman tason ensimmäisen puheenymmärtämistehtävän (liite 5, s. 123–125) tulokset 

on esitetty taulukossa 2. Esittelemme jokaisella testin tasolla tulokset taulukoissa tehtä-

vä kerrallaan. Vasemmanpuoleisessa sarakkeessa näkyy analyysikehikon kysymyksen 

numero. Keskimmäinen sarake ilmaisee, täyttyykö tekstissä tai tehtävässä analyysikehi-

kossa kysytty kommunikatiivisuuden kriteeri. Kyllä/Ei-sarake ei vielä yksistään kerro, 

kuinka hyvin kriteeri täyttyy. Sellaisissa tapauksissa, joissa kommunikatiivisuuden edel-

lytykset täyttyvät vain osittain, on taulukkoon merkitty K:n sijasta k. Mitä?/Miksi?-

sarakkeessa on siksi lyhyesti eritelty, mihin Kyllä/Ei-sarakkeen vastaus ensisijaisesti 

perustuu ja missä määrin kriteeri täyttyy. Kysymykset 3 ja 7 eivät ole kyllä–ei-

kysymyksiä, minkä vuoksi niiden kohdalla on taulukon keskisarakkeeseen merkitty vii-

va. Kysymysten 6 ja 7 kohdalla on merkitty erikseen jokaiseen tehtävän osioon liittyvä 

tulos. Koska tekstien pituuden vaihtelevuutta ei voida arvioida yksittäistä tekstiä tarkas-

telemalla vaan tietyn tason eri tekstejä vertaamalla, kaikissa saman tason tulostaulukois-

sa on tässä kohtaa merkittynä sama tulos. Tämän vuoksi taulukkoon on lukijan muistu-

tukseksi merkitty tähti (*) osoittamaan, että vertailu on kyseisessä kohdassa tehty koko 

tason sisällä. Tulosten esittämisessä ja tarkastelussa käytämme kirjoitettuun kieleen viit-

taavia termejä lause ja virke, koska aineistona on nimenomaan käsikirjoitus. Ne ovat 

käyttökelpoisia yksikköjä hahmottaa välttämätön tieto kirjoitetusta tekstiversiosta. 

Kaikki puheen ymmärtämisen eri tasojen tehtävät ovat liitteinä 5–7, ja niihin on merkit-

ty alleviivaamalla osioihin vastaamiseksi tarvittava välttämätön tieto.  
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TAULUKKO 2 Alimman tason ensimmäisen tehtävän tulokset. 

 

Kysymys Kyllä/Ei Mitä?/Miksi? 
1. Kohdetilanne? K - toimiminen ohjeiden mukaan 
2. Perusteet S2-OPS:sta/ 
    viitekehyksestä (vk)? 

 
K 

 
- S2-OPS/sisällöt: aihepiirit koti ja asuminen 
- vk/ky.A1.3: jokapäiväisten ohjeiden 
  ymmärtäminen   

3. Funktiot?  ------ - saada oppilas toimimaan ohjeiden mukaan  
4. Tekstin pituus 

      - aitous 
      - vaihtelevuus*? 

 
K 
K 

 
- kielitaidon tason ja kohdetilanteen kannalta 
- lyhyt vrt. tason toinen tehtävä  

5. Kohdetilanteen 
    kielen piirteet? 

 
K (k) 

 
- viitekehyksen mukaan alkeistasolla yleiskieli käy 

6. Vaatiiko tekstin 
    ymmärtämistä? 

 
1) K 
2) K 
3) K 
4) K 
5) K 

 
 

7. Tekstijakson pituus/ 
     laajuus? 

 ------ 1) yksi käskymuotoinen ohje 
2) -//- 
3) kehysten piirtämisen voi päätellä taulusta 
4) yksi käskymuotoinen ohje 
5) -//- 

8. Kohdetehtävä?  K - nuorelle oppilaalle 
  ohjeidenymmärtämistilanteena interaktiivinen 

 

Alimman tason ensimmäisessä tehtävässä (ks. liite 5, s. 123–125) toteutuu monia kom-

munikatiivisuuden näkökulmasta keskeisiä piirteitä. Sekä autenttisuuteen että interaktii-

visuuteen liittyvissä kohdissa tehtävä näytti monelta osin noudattavan kommunikatiivi-

sen puheenymmärtämisen arvioinnin periaatteita. Ohjeiden ymmärtäminen ja niiden 

mukaan toimiminen on kouluikäiselle hyvin autenttinen kohdetilanne, sillä perusope-

tuksen ensimmäisillä luokilla erilaiset piirtämis- ja värittämistehtävät ovat tavallisia. 

Siinä mielessä tilannevalinta on nimenomaan tätä kohderyhmää ajatellen perusteltu. 

Ongelmia voi kuitenkin tuottaa se, että alimman tason testiä suorittavat monenikäiset 

oppilaat: kielitaidon taso ei ole sidoksissa ikään tai luokka-asteeseen, ja oppilaat ovat 

voineet tulla suomalaiseen kouluun hyvinkin eri- ikäisinä. Piirtämis- ja värittämistilanne 

ei välttämättä ole kovin autenttinen jo hieman vanhemmalle oppilaalle.  

Bachman (1990: 244) muistuttaa, että kommunikatiivisessa arvioinnissa 

testin sisällön on oltava testattavan kannalta merkityksellinen. Koska Kike on diagnos-

tinen, opetussuunnitelman perusteisiin sidottu tehtäväsarja, tulisi sisältöjen ja aihepiirien 

näin ollen vastata opetussuunnitelman perusteissa ja viitekehyksessä merkityksellisiksi 

määriteltyjä   sisältöjä  ja   aihepiirejä.   Piirrostehtävän  aihevalinnalle  löytyy  perusteet   
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POPS:sta. S2-opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2003: 61) mainitaan sisältöjen 

kohdalla tilanteissa ja aihepiireissä koti ja asuminen. Viitekehyksen (POPS 2003: 183) 

tasolla A1.3 osaksi toimivaa alkeiskielitaitoa määritellään jokapäiväisten ohjeiden ym-

märtäminen. Tekstin kielen funktio onkin manipulatiivinen (ks. esim. Bachman – Pal-

mer 1996: 69–70; Huhta 1993: 90) eli ohjeiden tarkoituksena on saada oppilas toimi-

maan halutulla tavalla, mikäli hän ymmärtää ohjeet. Tekstiä voidaan siis pitää tilanteen 

valinnan, aihepiirin ja funktion suhteen autenttisena.  

 Teksti on melko lyhyt. Pituus on kuitenkin aito ja luonteva, kun otetaan 

huomioon kohdetilanne ja testattavan kielitaidon taso. Useimmiten opettaja pyrkii oh-

jeistamaan oppilaita mahdollisimman tiiviisti ja selkeästi, eikä samassa tilanteessa anne-

ta liian monta ohjetta kerralla. Varsinkin kielitaidon alkuvaiheessa ymmärrettävän teks-

tin prosessointi vie oppijalta paljon aikaa ja energiaa. Ei siis voida olettaa, että oppija 

vielä tässä vaiheessa jaksaisi keskittyä ja pystyisi prosessoimaan pidempää syötöstä. 

Tekstin pituus tuntuukin perustellulta ratkaisulta. 

 Puheenymmärtämistä arvioitaessa teksteissä olisi pyrittävä käyttämään 

puhutulle kielelle ominaisia piirteitä (Buck 2001: 113). Ensimmäisen tehtävän käsikir-

joituksen perusteella teksti on yleiskielinen, ja kielitaidon kehityksen alussa ymmärtä-

minen yleensä edellyttääkin selkeää ja melko hidasta syötöstä. Viitekehyksessä tasolla 

A1.3 (POPS 2003: 183) mainitaan, että kuulija ymmärtää lähinnä hänelle kohdennettua 

yleiskielistä puhetta. Näin ollen tekstin yleiskielisyyttä voidaan pitää tarkoitukseen so-

pivana, varsinkin kun kuunneltavat ohjeet ovat lyhyet eikä tekstiin siten mahdu kovin 

paljon luonnollista kielellistä vaihtelua. Jos tekstiä verrataan kohdetilanteeseen, jossa 

opettaja antaa luokassa ohjeita aloitteleville kielenoppijoille, yleiskielen käyttö on au-

tenttinen valinta. Toisaalta voidaan miettiä, olisiko tekstiin mahdollista saada mukaan 

enemmän puheelle ominaisia piirteitä. Esimerkiksi ennen piirrosohjeita kuunneltavassa 

tehtävään johdattelevassa tekstikatkelmassa olisi hyvä tehdä ero puhutun ja ääneen lue-

tun yleiskielen välille. Tekstin autenttisuutta lisää, jos mukaan saadaan muun muassa 

puheelle ominaiset rytmi ja paino sekä puhetta tyypillisesti jäsentäviä diskurssipartikke-

leita.      

 Kaikki tehtävän osiot edellyttävät tekstin ymmärtämistä eli tehtävää ei 

pysty suorittamaan ymmärtämättä tekstiä. Buckin (2001: 126) mukaan tämä on pu-

heenymmärtämistehtävässä interaktiivisuuden toteutumisen ehdoton edellytys.  Alim-

man tason ensimmäisessä tehtävässä on myös visuaalinen osa: täydennettävä kuva ohjaa 

omalta osaltaan ymmärtämisprosessia. Kuvasta ei kuitenkaan voi suoraan ilman tekstiä 
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päätellä tai arvata, miten sitä tulisi täydentää. Sen sijaan esimerkiksi osiossa 

3, jossa tauluun pitää piirtää kehykset, kuva saattaa tarjota kontekstivihjeen ymmärtämi-

sen varmistamiseksi. Piirroksessa huoneen seinällä on kehyksetön kuva. Jos oppilas 

tunnistaa taulu- lekseemin sen kuullessaan, hän voi kenties onnistua päättelemään, mitä 

seinäkuvalle on tehtävä, vaikka kehykset olisikin vieras lekseemi. Tämän vuoksi kolmas 

osio on myös ainoa, johon vastaamiseksi vaadittu välttämätön tieto on vähimmillään 

vain nomini ja siihen liittyvä suuntaa ilmaiseva illatiivi (tauluun).  

Muissa osioissa välttämättömään tietoon kuuluu sanaa pidempi ohjejakso. 

Oppilaan pitää ymmärtää, mitä on piirrettävä tai väritettävä ja useimmiten myös millai-

seksi ja mihin. Esimerkiksi ensimmäisessä osiossa avain on osattava piirtää pöydän alle, 

vaikka johdantojakson (Auta perhettä laittamaan tavarat paikoilleen.) ja yleisiin toi-

mintatapoihin liittyvän aihetiedon perusteella olisi odotuksenmukaista piirtää avain 

esimerkiksi pöydälle. Oppilaan on siis todellakin ymmärrettävä teksti ja lisäksi luotetta-

va kuulemaansa kielelliseen informaatioon. Tehtävän suorittamiseksi oppilaan tulee 

ymmärtää ohjeiden kirjaimellinen merkitys. Koska tehtävä ei vaadi pitkien tekstijakso-

jen prosessointia tai päättelyä, tehtävä mittaa lähinnä alemman tason puheenymmärtä-

misprosesseja (ks. esim. Buck 1990: 394 ).   

Piirrostehtävä on kohdetehtävä, koska siinä oppilas joutuu reagoimaan oh-

jeisiin, kuten vastaavassa kohdetilanteessa. Tältä kannalta tehtävä on interaktiivinen. 

Kun tehtävä edellyttää samanlaista toimintaa kuin kohdetehtäväkin, on todennäköisem-

pää, että oppilas prosessoi kieltä samoin kuin todellisessa kielenkäyttötilanteessakin. 

Kuuntelemisella on selkeä kommunikatiivinen tarkoitus, jolloin tehtävän tekeminen on 

Buckin (2001: 89) mukaan myös motivoivampaa. 

Tehtävävalintaan liittyy kuitenkin sama ongelma kuin tilanteen valintaan-

kin: vanhempi oppilas voi kokea piirros- ja väritystehtävän lapselliseksi. Tällöin on 

mahdollista, että affektiivinen skeema vaikuttaa tuloksiin eikä oppilas pysty osoitta-

maan testissä todellista osaamistaan. On kuitenkin muistettava, että arviointivälineitä 

laadittaessa joudutaan aina tekemään kompromisseja. Buck (2001: 168–169) toteaa, että 

alkeistason kommunikatiivisissa puheenymmärrystesteissä voidaan painottaa joko au-

tenttisuutta tai interaktiivisuutta. Jos valitaan autenttisempi ja runsaasti kohdetilanteen 

piirteitä sisältävä teksti, joudutaan tehtävien interaktiivisuudesta tinkimään. Muuten 

tehtävästä tulee alkeistasolle liian haastava ja vaikea. Vaativasta, autenttisesta tekstistä 

ei voida tehdä kuin pintatason sisältöä mittaavia tehtäviä. Interaktiivisemmat tehtävät 

vaikeasta tekstistä ylittävät alkeisoppijan kielenprosessointikyvyn. Vastaavasti voidaan 

valita helpompi, alkeistasolle sopivammaksi muokattu teksti, josta sitten laaditaan mah-
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dollisimman interaktiivisia tehtäviä. Toisin sanoen tehtävistä pyritään saamaan 

sellaisia, että ne vaativat oppilasta prosessoimaan tekstiä verrattain todenmukaisella 

tavalla. Interaktiivisuutta pidetään kuitenkin kommunikatiivisen puheenymmärtämistes-

tin käsitevalidiuden kannalta ensisijaisena hyödyllisen testin ominaisuutena (ks. esim. 

Buck 2001: 126). Alimman tason ensimmäisen tehtävän voidaankin ajatella olevan on-

nistuneen kommunikatiivinen, koska siinä on huomioitu tarkoituksenmukaisesti alkeis-

oppijan kielitaidon taso. Vaikka teksti ei ole autenttisin mahdollinen, on tehtävä hyvin 

interaktiivinen, mikä taas on puheenymmärtämisen arvioinnissa olennaista.  
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4.2.2.2 Alimman tason toinen tehtävä 

 

Alimman tason toisen tehtävän sisältöanalyysin tulokset näkyvät taulukossa 3.  

 

TAULUKKO 3 Alimman tason toisen tehtävän tulokset.  

Kysymys Kyllä/Ei Mitä?/Miksi? 
1. Kohdetilanne? K - muuttopäivä ja naapureihin tutustuminen 

TAI 
- pienelle lapselle tarinan kuunteleminen 

2. Perusteet S2-OPS:sta/ 
    viitekehyksestä (vk)? 

 
K 

 
- S2-OPS/sisällöt:  
  aihepiirit: perhe, koti ja  asuminen; tapakulttuuri 
  kertomusperinne ja kirjallisuus: ikäkauden ja kielitaidon  
  mukaiset kertomukset  

3. Funktiot?  ------ - tietojen ja tunteiden välittäminen 
JA  
- tarina osana kuvittelun funktiota  

4. Tekstin pituus 
      - aitous 
      - vaihtelevuus*? 

 
K 
K 

 
- kielitaidon tason huomioon ottaen mielekäs 
- pidempi vrt. tason ensimmäinen tehtävä 

5. Kohdetilanteen 
    kielen piirteet? 

 
E 
 
TAI 
k 

 
- yleiskielinen, luetun tarinan mu otoinen versio 
  puhetilanteesta 
TAI 
- yleiskieli alkeistasolla periaatteessa perusteltua, mutta  
  erottuuko riittävästi kirjoitetusta kielestä 

6. Vaatiiko tekstin 
    ymmärtämistä? 

 
1) K  
2) K 
3) K 
4) K  
5) K 
6) K 
7) k 
8) K 

 
 

7. Tekstijakson pituus/ 
     laajuus? 

 ------ 1) yksi lause  
2) kaksi lausetta 
3) kaksi lausetta 
4) pidempi tekstijakso (muutama lause) 
5) käsky (pari sanaa) 
6) yksi virke (päättely)   
7) yksi lause 
8) yksi lause  

8. Kohdetehtävä? E  - monivalinta ei yleensä ole kohdetehtävä 
 

Vaikka tehtävä (ks. liite 5, s. 123, 125) näyttää taulukon perusteella pohjautuvan pää-

osin kommunikatiivisuuden kriteereihin, ne eivät kuitenkaan toteudu yksiselitteisen 

ongelmattomasti. Tehtävän tekstinä on kertomus Rosson perheestä, joka on juuri muut-

tanut uuteen asuntoon. Tekstin analysoiminen kohdetilanteena on hankalaa, koska siitä 

nousee esiin kaksi erilaista tulkintatapaa. Jos kohdetilanteena pidetään muuttopäivää ja 

naapureihin tutustumista, tilannevalintaa voidaan pitää autenttisena, sillä S2-
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opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2003: 61) mainitaan sisällöissä aihepiirit 

perhe, koti ja asuminen. Voidaan myös ajatella, että oppilas joutuu tai on joutunut elä-

mässään vastaavanlaiseen tilanteeseen. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että vaikka 

tekstin sisältö vastaa kohdetilannetta, tilanne ei tekstissä toteudu sellaisena kuin todelli-

sessa kohdetilanteessa: monologinmuotoinen kertomus ei vastaa arjen kielenkäyttöti-

lannetta, jossa tapahtumat etenevät perheen ja naapureiden vuoropuheluna. Tästä näkö-

kulmasta tarkasteltuna kuuntelun tarkoitus ei selviä ja motivoidu oppilaalle. Koska koh-

detilanne ei todellisessa tilanteessa toteudu tarinamuotoisena, muodon valinta pitäisi 

perustella tai sitoa muoto johonkin mielekkääseen kontekstiin. Esimerkiksi äänipäivä-

kirja tai äänikirje, jossa perheenjäsen kertoo muuttopäivän tapahtumista, olisi tässä mie-

lessä autenttisempi ja perustellumpi valinta sille, että kohdetilanne kerrotaan tarinana.  

Tekstin kohdetilanteen määrittelyssä muoto nousee sisältöä ratkaisevam-

maksi piirteeksi. Koska sisältö ei muuten toteudu autenttisesti, kohdetilanteena vo i-

daankin pitää kertomuksen seuraamista eikä muuttopäivän tapahtumia. Lapsille luetaan 

ja kerrotaan satuja ja tarinoita. Pienelle lapselle tarinan kuunteleminen on siis merkityk-

sellinen ja siksi autenttinen kohdetilanne. Lisäksi valintaa puoltaa se, että kertomuksen 

rakennetta voidaan pitää jossain määrin universaalina ja yksilön tietorakenteisiin kuulu-

vana maailmantietona. Kulttuurinen aihetieto ei näin ollen aseta alkeistasollakaan ym-

märtämiselle rajoituksia: koska juonellisen tarinan rakenne on tuttu, tekstin ymmärtä-

minen vaatii pääasiassa uuden kielen kielellistä kompetenssia eli kielitietoa. Kohdetilan-

teen valintaa perustelee myös S2-opetussuunnitelman perusteet (POPS 2003: 62), jossa 

osana kertomusperinteen ja kirjallisuuden tuntemusta mainitaan ikäkauden ja kielitaidon 

mukaiset sadut, lorut ja kertomukset. Tason ensimmäisen tehtävän tavoin kohdetilan-

teen autenttisuutta heikentää kuitenkin tässäkin se, jos tehtävää tekevä oppilas on jo 

hieman vanhempi. Affektiivinen skeema voi tällöin estää kielitaidon osoittamisen, mi-

käli oppilas kokee tarinan kuuntelemisen lapselliseksi.  

Jos kohdetilanteena pidetään kertomuksen seuraamista, tehtävän yhdeksi 

tärkeäksi funktioksi määrittyy kielen käyttö kuvittelun tarkoituksessa ja tässä tapaukses-

sa nimenomaan juonellisen tarinan muodossa. Tarinan kielestä voi havaita kuitenkin 

myös ideationaalisia ja heuristisia funktioita. Tekstissä kerrotaan perheen tun-

temuksista, esimerkiksi kun pikkuveli katoaa tai kun naapurin rouva tarjoaa erikoista 

syötävää. Rouva Virtasen selitystä karjalanpiirakoista voidaan pitää joko tiedon välittä-

misenä (ideationaalinen funktio) tai jopa jonkinlaisena uuden asian opettamisena (heu-

ristinen funktio). (Ks. esim. Huhta 1993: 90.) 
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Kun tarkoituksena on arvioida alkeistason kielenoppijan ymmärtämistai-

toa, tekstin pituus vaikuttaa sopivalta. Tekstin pituus on siis siinä mielessä aito. Kerto-

mus Rosson perheestä on kuitenkin pidempi kuin tason ensimmäisen tehtävän teksti, 

minkä vuoksi tason sisälle tulee myös kattavuuden kannalta tarvittavaa vaihtelua.  

 Tekstistä on vaikea löytää kohdetilanteelle ominaisia kielen piirteitä. Jos 

kohdetilanteena pidetään muuttopäivää ja naapureihin tutustumista, yleiskielisestä, lue-

tun tarinan muotoisesta versiosta puuttuvat vastaavan todellisen tilanteen puhutulle kie-

lelle ominaiset piirteet. Tekstin sisältämien dialogien tulisi olla esimerkiksi syntaksil-

taan ja morfologialtaan puhekielen mukaisia, vaikka puhenopeus olisikin mukautettu 

alkeistason oppijoille sopivammaksi. Myöskään siinä tapauksessa, että kohdetilanteeksi 

ajatellaan tarinan kuunteleminen, kielen piirteet vastaavat vain osin kohdetilannetta, kun 

arvioidaan nimenomaan puheen ymmärtämistä. Yleiskielen käyttö alkeistasolla on pe-

rusteltua (ks. mm. POPS 2003: 182–184), mutta olisi kuitenkin tärkeää erottaa puhuttu 

kieli ääneen luetusta kirjoitetusta tekstistä (Buck 2001:113). Jotta tarinasta saataisiin 

kielen piirteiden osalta autenttisempi, se voisi olla pikemminkin kerrottu kuin luettu 

tarina. Kerrotussa tarinassa esimerkiksi syntaksi noudattaa puhekielen sääntöjä ja mu-

kana saattaa olla myös vääriä aloituksia ja toistoa.  

 Alimman tason toisessa tehtävässä on kahdeksan monivalintaosiota. Mo-

nivalinta ei valitussa kohdetilanteessa ole kohdetehtävä, mikä heikentää interaktiivisuu-

den toteutumista. Interaktiivisuuden kannalta tärkeämpää on kuitenkin se, että kaikkiin 

osioihin vastaaminen näyttäisi edellyttävän tekstin ymmärtämistä.  

 Ensimmäiseen osioon vastaaminen edellyttää käsikirjoituksessa yhden 

lauseen ymmärtämistä. On tunnistettava lekseemit isä, äiti, isoveli ja pikkuveli sekä 

ymmärrettävä niiden merkitykset, jotta tietää, mitkä niistä viittaavat lapsiin. Osio saattaa 

kuitenkin osoittautua ongelmalliseksi: Rosso voidaan tulkita yhtä hyvin etu- kuin su-

kunimeksi. Mikäli oppilas päättelee, että kyseessä on etunimi, hän laskee perheessä ole-

van kolme lasta eli Rosso, isoveli ja pikkuveli. Monivalintaosion vastauksesi olisi näin 

hyväksyttävä kaksi vaihtoehtoa, a ja b.  

Toisessa osiossa välttämättömäksi tiedoksi voidaan määritellä kaksi lau-

setta: ensimmäisessä todetaan, että kaikki alkavat etsiä pikkuveljeä ja toisessa kerrotaan 

mistä isoveli etsii. Vaikka lekseemi kurkistaa voi olla vieras, edellinen lause kertoo, että 

kysymys on etsimisestä, jolloin oppilas voi olettaa tai päätellä uuden sanan liittyvän 

etsimiseen. Kun oikea vastaus on vaihtoehto a, huonekalujen takaa, on ymmärrettävä, 

että sohva ja nojatuoli ovat huonekaluja. Osiossa on ilmeisesti pyritty siihen, että vasta-
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us ei tule suoraan samoin sanoin kuin tekstissä, minkä vuoksi kohdassa on 

käytetty kahta eri verbiä, joihin liittyy eri suuntaa ilmaisevat sijat (kurkistaa + illatiivi, 

etsiä + elatiivi).  

 Kolmanteen osioon vastaaminen edellyttää vähimmillään kahden lauseen 

ymmärtämistä: isoveli sanoo, ettei enää huvita. Oikea vastausvaihtoehto on b, kyllästyt-

tää. Tähän voi siis päätyä, jos tietää, että kyllästyttää ja ei huvita ovat kielenkäytössä 

yleensä synonyymisina ilmauksina. Muuten oikean vastauksen voi onnistua valitsemaan 

sulkemalla väärät vaihtoehdot pois. C-vaihtoehdon poissulkemiseksi riittää, että saa 

poimittua kuulemastaan kieltomuodon verbistä huvittaa. Jotta ei valitse vastaukseksi a-

vaihtoehtoa, pitää edellisten lisäksi ymmärtää, että huolestujina ovat vanhemmat eikä 

isoveli.  

 Neljännen osion vastausta ei saa tekstistä suoraan, vaan sen joutuu päätte-

lemään hiukan pidemmästä tekstijaksosta. Oppilaan on osattava tulkita tekstin tilanne 

siten, että pikkuveljen kurkistelu naapurin selän takaa tarkoittaa sitä, että täti on löytänyt 

kadoksissa olleen pikkuveljen. Ovenavaajan kerrotaan olevan äiti, mikä sulkee a-

vaihtoehdon pois. Vaihtoehto c taas ei ole mahdollinen, koska tekstijaksossa ainoa mai-

nittu poika on pikkuveli. Kommunikatiivisesta näkökulmasta tällainen päätelmien tekoa 

vaativa osio on suositeltava. Esimerkiksi Buck (2001: 113) pitää tärkeänä, että testi 

edellyttää muutakin kuin pelkän kirjaimellisen merkityksen ymmärtämistä, kunhan ote-

taan huomioon, että vastaus todellakin yhä perustuu tekstiin. 

 Jotta voisi vastata osioon viisi, on vähimmillään ymmärrettävä käskylause, 

jossa kehotetaan ottamaan omat hanskat mukaan. Vastausvaihtoehdoista on lisäksi tun-

nettava lekseemi käsineet, ja tiedettävä, että se on hanskojen synonyymi. Sekä tekstissä 

että osion kysymyksessä on sama sanavalinta ottaa : ota mukaan, mikä auttaa oikean 

kohdan hahmottamista tekstistä. A-vaihtoehdon voi sulkea pois, jos ymmärtää, että ruo-

kaa tarjotaan talkoissa. Ilmaus tarjolla voi tosin olla alkeistasolla vaativa. Kutsun mu-

kaan ottaminen on ajatuksena looginen, mutta kutsu mainitaan vain, kun kerrotaan sen 

saapuneen. Näin ollen viidennessä osiossa voi päätyä oikeaan vastaukseen, vaikka ei 

ymmärtäisikään lekseemien hanskat ja käsineet synonyymisyyttä. Osiota voi pitää on-

nistuneen interaktiivisena, sillä kaikki vaihtoehdot ovat yleisen tietämyksen perusteella 

mahdollisia ja oikean valinnan voi tehdä vain tekstin perusteella. Vaikka yksittäisen 

sanan ymmärtäminen vaikuttaa ensisilmäyksellä nousevan osiossa keskeisimmäksi, vää-

rien vaihtoehtojen poissulkemiseen vaaditaan kuitenkin koko tekstijakso.  

 Kuudennessa osiossa välttämätön tieto löytyy käsikirjoituksen virkkeestä, 

jossa kerrotaan, että pikkuveli ehdottaa asian kysymistä naapurin rouvalta. Vastaami-
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seen tarvitaan hieman päättelyä, sillä tekstissä ei suoraan kerrota perheen 

lähtevän naapuriin. Lisäksi ehdotuksen toteuttamiseen viittaava idiomaattinen tuumasta 

toimeen voi olla vieras ilmaus, minkä vuoksi se ei välttämättä auta oppilasta. Tekstissä 

mikään ei viittaa b-vaihtoehtona annettuun perheen suuttumiseen. C-vaihtoehto eli piha-

talkoisiin lähteminen voi tuntua mahdolliselta vaihtoehdolta, jos poimii tekstistä lek-

seemin pihatalkoot.  

 Sen sijaan seitsemäs osio, jossa välttämätön tieto on yhdessä lauseessa, ei 

vaadi päättelyä vaan oikea vastaus on ilmaistu osiossa lähes samoin kuin tekstissä. Jak-

sossa ei enää mainita talkoita, joten b-vaihtoehto ei luultavasti ole oppilaastakaan to-

dennäköinen. A-vaihtoehto taas karsiutuu melko helposti pois, koska tekstissä ilmais-

taan, että perhe seisoo jo valmiiksi eteisessä. Lauserakenne on yksinkertainen ja sanat 

todennäköisesti tuttuja jo alkeistasolla, joten harhautuminen ei ole luultavaa. Väärät 

vaihtoehdot ovat siis osiossa melko ilmeisiä, mikä entisestään vahvistaa oikean vaihto-

ehdon valintaa. Tässä osiossa onkin kyse lähinnä tunnistamisesta eikä siinä vaadita mo-

nimutkaisempaa kielellisen aineksen prosessointia. Osio ei näin ollen varsinaisesti pal-

jasta, onko tekstijakson sisältö ymmärretty. Osioon ei voi vastata ilman tekstiä, mutta 

kylläkin ymmärtämättä tekstiä: riittää, kun onnistuu poimimaan kysytyn ilmauksen ja 

yhdistämään sen osioon. 

 Tehtävän viimeistä eli kahdeksatta osiota edeltää tehtävän pisin yhtenäise-

nä kuunneltava jakso. Vastaamisen kannalta välttämättömänä tietona voidaan kuitenkin 

pitää yhtä lausetta, jossa kerrotaan naapurin kantavan pöytään vaaleankeltaista tahnaa ja 

ryppyisiä piirakoita. Oikea, c-vaihtoehto on siis valittavissa melko suoraan. Jaksossa ei 

mainita leivoksia, minkä vuoksi a-vaihtoehto ei tule kysymykseen. Sen sijaan vaihtoeh-

to b sisältää tekstissä esiintyviä sanoja. Lekseemi piirakat toistuu kuitenkin jaksossa 

useasti ja siinä selitetään myös sanan sisältöä, minkä vuoksi oikea vastaus on varsin 

ilmeinen. Vaikka osioon vastaaminen ei ole mahdollista tekstiä kuulematta, aihetieto 

voi osaltaan auttaa vastaamisessa. Oppilaalla saattaa olla esimerkiksi omia kokemuksia 

ja aiempaa tietoa suomalaisesta ruokakulttuurista.         

 Kuten taulukosta 3 näkyy, alimman tason toisessa tehtävässä on kommu-

nikatiivisia elementtejä. Tehtävän kommunikatiivisuutta heikentää kuitenkin se, että 

siihen liittyvässä tekstissä on tehty myönnytyksiä autenttisuuden osalta. Tällöin tehtä-

vän tulisi alkeistasollakin olla vastaavasti interaktiivisempi, jotta se täyttäisi vahvemmin 

kommunikatiivisen arvioinnin kriteerit. Vaikka tehtävä on siinä mielessä interaktiivi-

nen, että osioihin ei pääsääntöisesti voi vastata ymmärtämättä tekstiä, teksti vaatisi kui-



 77 

tenkin monivalintaa interaktiivisemman tehtävätyypin, jotta tehtävä toden-

näköisemmin saisi oppilaan prosessoimaan kieltä kuten vastaavassa kohdetilanteessa. 

 

Kokonaisuutena alin taso tavoittelee kommunikatiivista kielitaidon arviointia eli siinä 

voi havaita kommunikatiivisuudelle keskeisten autenttisuuden ja interaktiivisuuden piir-

teitä. Lisäksi tason kommunikatiivisuutta vahvistaa se, että molemmat tehtävät liittyvät 

samaan teemaan (ks. esim. Bachman 1991: 677–678). Toisaalta teeman yhteneväisyys 

ei ole ongelmatonta, sillä vaarana on, etteivät samaan teemaan liittyvät tehtävät tuota 

tarpeeksi kattavaa tietoa (ks. esim. Buck 2001: 120). Jos tasoa analysoidaan määritellyn 

käsitteen pohjalta tarkemmin, se herättääkin joitakin ajatuksia siitä, miten kommunika-

tiivinen käsite voisi toteutua vielä selkeämmin. Arvioitavaksi käsitteeksihän määritte-

limme puheen ymmärtämisen merkityksellisissä kohdetilanteissa. Koska alimmalla ta-

solla on vain kaksi tehtävää, niiden tulisi yhdessä tuottaa riittävän kattavaa ja yleistettä-

vää tietoa oppilaan taidosta. Siksi tarinan valitsemiseen tason pidemmäksi ja hallitse-

vammaksi tekstiksi voidaan suhtautua kahdella tavalla. S2-opetussuunnitelman perus-

teiden (POPS 2003: 62) sisällöissä mainitaan kertomukset, mutta viitekehyksessä 

(POPS 2003: 183–185) ymmärtämisessä painotetaan A-tasolla keskustelun ymmärtä-

mistä. Keskustelu tai sen seuraaminen on varmasti yleisempi kohdetilanne kuin kerto-

muksen seuraaminen. Tämän vuoksi alimman tason tehtäviin olisikin ollut hyvä saada 

mukaan myös keskustelutilanne: joko toista tehtävää muokkaamalla tai omana, kolman-

tena tehtävänään. Tällainen yleisempi tilannevalinta olisi luultavasti helpompi myös 

yleistää, ja tasosta saataisiin hieman kattavampi.  
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4.2.3 Keskitason puheenymmärtämistehtävät 

 

4.2.3.1 Keskitason ensimmäinen tehtävä 

 

Keskitasolla on kaiken kaikkiaan neljä tehtävää, joista ensimmäisen (ks. liite 6, s. 126) 

tulokset näkyvät taulukossa 4.  

 

TAULUKKO 4 Keskitason ensimmäisen tehtävän tulokset. 

Kysymys Kyllä/Ei Mitä?/Miksi? 
1. Kohdetilanne? K - välituntikeskustelu (tutustuminen ja leikit) 
2. Perusteet S2-OPS:sta/ 
    viitekehyksestä (vk)? 

 
K 

 
- S2-OPS/tavoitteet: käytännön puhetilanteet koulussa,  
   suomalaisessa kulttuurissa viestiminen ja toimiminen 
- S2-OPS/sisällöt: aihepiirit koulu ja koulutoverit, 
   tapakulttuuri (leikit); kulttuurisidonnaiset  
   puheviestintätilanteet 
- vk/ky A2.1–B1.1:  itseään kiinnostavien ja itselle   
   tärkeiden keskustelujen ymmärtäminen; keskustelun 
   aiheen tunnistaminen; tutut aiheet ja yleistieto  
   tilannesidonnaisessa puheessa; pääajatusten ja  
   tärkeimpien yksityiskohtien ymmärtäminen  
   kouluteemasta 

3. Funktiot?  ------ - tervehtiminen, puhutteleminen ja esittäytyminen 
- tietojen esittäminen ja toiminnasta neuvotteleminen   

4. Tekstin pituus 
      - aitous 
      - vaihtelevuus*? 

 
K 
E 

  
- välituntitilanteena aidon mittainen 
- tason tekstit melko samanmittaisia 

5. Kohdetilanteen 
    kielen piirteet? 

 
K 

 
-käsikirjoitus  ikäkaudelle ominaista puhekieltä  

6. Vaatiiko tekstin 
    ymmärtämistä? 

 
1) K  
2) K 
3) K 
4) K 
5) K 
6) K 
7) k 

 
 
 
 
 
 
 
- osiot 1 ja 6 voivat osittain ohjata vastaamista 

7. Tekstijakson pituus/ 
     laajuus? 

 ------ 1) 4 repliikkiä 
2) kysymys ja vastaus 
3) yksi lause  
4) ??? 
5) yksi lause 
6) yksi lause 
7) koko tekstin pääsisältö 

8. Kohdetehtävä? E 
K 

- oikein–väärin -tehtävä ei ole tilanteessa kohdetehtävä 
- avoin kysymys, jossa on tiivistettävä välitunnin  
  tapahtumat 
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Kuten voi havaita, tason ensimmäinen tehtävä vaikuttaa varsin kommunikatiiviselta. 

Tekstin kohdetilanteena on välituntikeskustelu, jossa oppilaat tutustuvat toisiinsa ja so-

pivat pihaleikeistä. Varsinkin perusopetuksen ensimmäisillä luokilla tällainen välitunt i-

tilanne on hyvin autenttinen. Kohderyhmälle tilanne on merkityksellinen myös siksi, 

että siinä keskustelun osapuolista ainakin toinen on selvästi maahanmuuttajataustainen. 

Ensivaikutelman perusteella tekstin merkityksellisyys vanhemmalle oppilaalle voi tun-

tua vähäiseltä. Kuitenkin jos ajatellaan koulun välituntitilanteita, on todennäköistä, että 

myös vanhemmat oppilaat kuulevat koulun pihalla vastaavanlaisia nuorempien oppilai-

den keskusteluja. Tilannetta voi siis pitää siinä mielessä autenttisena heidänkin näkö-

kulmastaan.   

 Kohdetilanteen valintaa tukevat vahvasti sekä S2-opetussuunnitelman pe-

rusteet (POPS 2003: 60–63) että siinä sovellettu viitekehys (POPS 2003: 184–186). 

Valittu teksti on opetussuunnitelman perusteiden tavoitteissa (POPS 2003: 61) mainittu 

käytännön puhetilanne kouluelämässä: on helppo kuvitella tilanne, jossa uudet luokka-

toverit esittäytyvät ja tutustuvat. Leikeistä ja niiden säännöistä sopiminen taas on tyypil-

linen osa välituntia. Kaikkiin näihin puhetilanteisiin liittyy myös suomalaiselle kulttuu-

rille ja viestinnälle ominaisia piirteitä. Esittäytymisessä ja välituntikaveriksi pyytämi-

sessä käytetään tiettyjä, kouluikäisille tyypillisiä ilmauksia, kuten käsikirjoituksen ky-

symys ootsä mun kans. Tekstistä ilmenee samalla esimerkiksi, millainen on tavallinen 

suomalainen koulunpiha ja mitä välitunnilla yleensä tehdään ja leikitään. Myös S2-

opetussunnitelman perusteiden sisällöissä mainitaan aihepiireissä koulun ja koulutove-

reiden lisäksi tapakulttuuri. 

 Viitekehyksen (POPS 2003: 184–186) taitotasot A2.1–B1.1 perustelevat 

niin ikään kyseisen kohdetilanteen valintaa tekstiksi. Näillä tasoilla korostuu oppilaalle 

keskeisten ja läheisten arkipäiväisten keskustelujen ymmärtäminen. Vaikka puhe sisäl-

täisi hyvinkin idiomaattisia ilmauksia, oppilas voi ymmärtää ne, kun aihe on tuttu ja 

puhe on selvästi tilannesidonnaista. Kun oppilas esimerkiksi pystyy tunnistamaan väli-

tuntitilanteen, hänen on helpompi ymmärtää siinä käytävää keskustelua. Oppilas voi siis 

hyödyntää ymmärtämisessä strategista kompetenssiaan: metakognitiivisen arviointistra-

tegian avulla oppilas arvioi aiemmat tietonsa tilanteesta ja aiheesta, mikä auttaa häntä 

valmistautumaan puheen ymmärtämiseen (Buck 2001: 104).  

Tekstistä löytyy monia S2-opetussuunnitelman perusteissakin (POPS 

2003: 61–62) mainittuja kielen funktioita, mikä osaltaan vahvistaa tehtävän merkityk-

sellisyyttä oppilaalle. Bachmanin (1990: 93) mukaan tervehtiminen, esittäytyminen ja 
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puhutteleminen ovat manipulatiivisia funktioita, sillä niillä pyritään 

muodostamaan, ylläpitämään tai muuttamaan interpersonaalisia suhteita. Ideationaali-

nen funktio esiintyy tekstissä muun muassa tyttöjen kertoessa toisilleen taustoistaan. 

Kuten Bachman ja Palmer (1996: 69–70) toteavat, kielenkäytössä eri funktiot toimivat 

kuitenkin usein samanaikaisesti eikä niitä siksi voi aina erottaa toisistaan. Keskitason 

ensimmäisessä tekstissäkin leikin sääntöjen selittäminen voidaan tulkita toisaalta tietoja 

välittäväksi ideationaaliseksi funktioksi, toisaalta uutta opettavaksi heuristiseksi funkti-

oksi.  

 Käsikirjoituksen perusteella tekstin pituus vaikuttaa kohdetilanteeseen 

verrattuna aidolta. Lisäksi tekstin sisällä puheenaiheet vaihtuvat hyvin luontevassa ryt-

missä, minkä vuoksi keskustelu vaikuttaa autenttiselta. Myös käsikirjoituksessa käyte-

tyssä kielessä on huomioitu kyseisen tilanteen puhekielelle ominaiset piirteet. Dialogis-

sa lapset puhuvat kuten heidän voisi olettaa puhuvan vastaavassa kohdetilanteessa: esi-

merkiksi Mitä te alatte? ja Okei, kuka jää? ovat leikeistä sovittaessa idiomaattisia ilma-

uksia, joiden merkityksen oikeaan tulkintaan tarvitaan tietoa kontekstista. Teksti on 

muutenkin hyvin puhekielistä. Henkilöistä puhuttaessa käytetään pronomineja se ja ne 

ja monikon ensimmäistä persoonaa ilmaistaan puhekielelle ominaisella tavalla verbin 

passiivimuodoilla (Mennäänkö kiipeilytelineille?). Sanasto noudattaa pitkälti puhekielen 

järjestelmää, jossa sanoilla on taipumus muun muassa tiivistyä ja lyhentyä kirjoitetun 

kielen variantteihin verrattuna esimerkiksi välitunnin sijaan ollaan välkällä. Tekstissä 

on siis tavoitettu keskeiset näkökulmat kommunikatiivisen puheenymmärtämisen arvi-

oinnin käsitteestä. Kun kieli noudattaa valitun kohdetilanteen puhekielelle ominaisia 

piirteitä, autenttisuuden kriteerit toteutuvat tekstissä hyvin. (Ks. esim. Buck 2001: 111–

114.) 

 Kuten taulukosta 4 käy ilmi, kaikki kuusi oikein–väärin-väittämää vaativat 

periaatteessa tekstin ymmärtämistä, joten tehtävä on niiden osalta interaktiivinen. Kol-

men ensimmäisen väittämän interaktiivisuutta saattavat heikentää niihin liittyvät tes-

taamisen ja testitekniikan ongelmat, jotka voivat estää oppilasta prosessoimasta kiele l-

listä ainesta luonnollisella tavalla. Ensimmäisessä osiossa väitetään oppilaiden leikkivän 

välitunnilla ensimmäiseksi väriä. Tähän osioon vastaamiseksi vaadittavassa tekstikat-

kelmassa ei kuitenkaan mainita väri- leikkiä ollenkaan eikä siinä myöskään esiinny mi-

tään äänneasultaan samantapaista lekseemiä tai ilmausta. Se, että väittämä on väärin, 

tuntuu siis hieman liian ilmeiseltä. Testiä tekevä oppilas todennäköisesti olettaa väittä-

män nähtyään kuulevansa osioon liittyvässä katkelmassa jotain väri- leikistä. Väri maini-

taan tekstin loppuosassa, jonka oppilas on kuullut ensimmäisellä kuuntelukerralla. 
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Yleensä periaatteena kuitenkin pidetään, että osio liittyy nimenomaan kulloiseenkin 

katkelmaan. Osio voikin tuntua oppilaasta jossain määrin hämäävältä. On pakko miettiä, 

mikä ylipäänsä saisi oppilaan vastaamaan, että väite on oikein. Voi myös pohtia, mit-

taako tällainen osio muuta kuin tunnistamistason prosessointia. Oppilaan kuun-

teleminen keskittyy yhden sanan poimimiseen tekstistä, mutta kun sitä ei syötöksessä 

tule, kuultua ei välttämättä tarvitse sen tarkemmin prosessoida. Vastaus siihen, mitä 

tekstin lapset päättävät tehdä välitunnilla ensimmäiseksi, tulee neljästä repliikistä. Jos 

ymmärtää ne, pystyy varmasti vastaamaan osioon oikein, mutta oikeaan vastaukseen voi 

siis päätyä vähemmälläkin prosessoinnilla. 

Toisen ja kolmannen väittämän edellyttämä tieto taas tulee tekstissä päin-

vastaisessa järjestyksessä kuin vastaaminen vaatisi: tekstissä tulee siis ensin kolmanteen 

väittämään vaadittava tieto ja vasta tämän jälkeen toiseen väittämään vaadittava. Yleis-

ten arvioinnin periaatteiden mukaan osioissa tulisi kysyä tietoa siinä järjestyksessä, mis-

sä se esiintyy tekstissä (Buck 2001: 138). Tämän järjestyksen rikkominen voi suotta 

hämmentää testiä tekevää henkilöä ja vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. Vastatakseen 

toiseen osioon, oppilaan on ymmärrettävä kysymys ja yksisanainen vastaus ei. Vastaus 

tulee hyvin suoraan tekstistä ja prosessoitava tekstijakso on hyvin lyhyt. Kolmannessa 

osiossa välttämätön tieto on repliikin sisällä yhden lauseen mittainen. Asia on ilmaistu 

väittämässä ja tekstissä hyvin samoin sanoin eli osiosta selviää alemman tason prosesse-

ja käyttämällä.    

Saamiimme tehtäväversioihin oli jäänyt epäselvä kohta: osiossa neljä on 

ilmeisesti harkittu väittämävaihtoehtoja Ifrah on juuri muuttanut Suomeen ja Ifrah on 

juuri vaihtanut koulua. Valitettavasti emme pyynnöstämme huolimatta saaneet vahvis-

tusta siihen, kumpaan vaihtoehtoon työryhmä oli päätynyt. Tekstissä Anna on vaihtanut 

koulua eikä vielä muista Ifrahin nimeä. Oppilaiden nimistä saattaisi tehdä sen päätel-

män, että Ifrah on juuri tullut kouluun tai jopa Suomeen. Teksti on siis kuunneltava tar-

kasti, jotta ei vastaa pelkän oletuksen perusteella. Ongelmia voi kuitenkin tuottaa, että 

puhujina on kaksi samanikäistä tyttöä, jolloin äänet ja puheenvuorot voivat helposti 

mennä sekaisin.    

Viidenteen osioon vastaamiseksi tulee ymmärtää yksi lyhyt lause replii-

kistä. Vastaus on löydettävissä tekstistä hyvin suoraan. Vaikka väri ja peili ovat leikkei-

nä samantapaisia, lekseemit väri ja peili eivät muistuta toisiaan äänneasultaan. Jos teh-

tävää tekevä oppilas ei entuudestaan tunne leikkien sisältöä, sekaantumisen vaaraa tus-

kin on. Näin ollen vastaamiseksi riittää todennäköisesti sanan tunnistaminen tekstistä. 

Myös kuudennessa osiossa välttämätön tieto on lauseen mittainen repliikki. Ratkaisevaa 



 82 

oikeaan vastaukseen päätymisessä on luultavasti ajanilmausten joskus ja 

ennenkin ymmärtäminen ja suhteuttaminen toisiinsa.   

Tehtävän viimeiseksi osioksi on valittu avoin kysymys, jossa pyydetään 

kertomaan kaksi asiaa siitä, mitä tytöt tekivät välitunnilla. Näin ollen osio vaatii koko 

tekstin pääajatuksen ymmärtämistä ja tiivistämistä: pelkkä tunnistaminen ei riitä, vaan 

oppilas joutuu käyttämään myös ylemmän tason ymmärtämisprosesseja. Pääajatuksen ja 

tärkeimpien yksityiskohtien ymmärtäminen mainitaan myös viitekehyksessä (POPS 

2003: 186). Viidessä ensimmäisessä oikein–väärin-väittämässä oikeaan vastaukseen 

saattaa päätyä pelkän tunnistamisen avulla. Siksi avoin kysymys tuo monipuolisuutta ja 

näin kattavuutta ymmärtämisprosessien mittaamiseen keskitason ensimmäisessä tehtä-

vässä. Yleensä testattaessa kuitenkin vältetään kysymästä samaa tietoa useammassa 

osiossa (Buck 2001: 138). Oikein–väärin-väittämät 1 ja 6 käsittelevät samaa asiaa kuin 

avoin kysymys, mikä saattaa ainakin osin ohjata ja auttaa oppilasta vastaamaan viimei-

seen osioon.  

Keskitason ensimmäisessä tehtävässä on siis käytetty kahta eri tehtävä-

tyyppiä. Oikein–väärin-väittämää ei voi pitää kohdetehtävänä valitussa kohdetilantees-

sa, vaikka se muuten saattaa olla interaktiivisempi kuin esimerkiksi monivalintatehtävä. 

Avoin kysymys sen sijaan on kohdetehtävä: oppilas saattaa kertoa välituntitapahtumista 

joko toiselle oppilaalle tai opettajalle, jolloin hän joutuu tiivistämään ja kuvaamaan ti-

lanteen omin sanoin. Osio on interaktiivinen, sillä se todennäköisesti saa oppilaan pro-

sessoimaan kieltä kuten vastaavassa kohdetilanteessa.   
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4.2.3.2 Keskitason toinen tehtävä 

 

Keskitason toisen tehtävän tulokset ovat taulukossa 5. 

 

TAULUKKO 5 Keskitason toisen tehtävän tulokset. 

Kysymys Kyllä/Ei Mitä?/Miksi? 
1. Kohdetilanne? K - välituntikeskustelu (historian kokeesta ja eri 

  oppiaineista) 
2. Perusteet S2-OPS:sta/ 
    viitekehyksestä (vk)? 

 
K 

 
- S2-OPS/tavoitteet: ymmärtäminen eri oppiaineiden 
  tunneilla; suomalaisen kulttuurin ymmärtäminen 
- S2-OPS/sisällöt: oppitunnit ja eri oppiaineiden sanasto 
- vk/ky B1.1: pääajatusten ja keskeisten yksityiskohtien 
   ymmärtäminen koulussa toistuvista teemoista; yhteiseen 
   kokemukseen tai yleistietoon perustuvan puheen 
   seuraaminen 

3. Funktiot?  ------ -  tietojen esittäminen ja vaihtaminen 
4. Tekstin pituus 

      - aitous 
      - vaihtelevuus*? 

 
K 
E 

  
- välituntitilanteena aidon mittainen 
- tason tekstit melko samanmittaisia 

5. Kohdetilanteen 
    kielen piirteet? 

 
K 

 
-  tilanteen ja aiheen kannalta luontevaa puhekieltä 

6. Vaatiiko tekstin 
    ymmärtämistä? 

 
1) K  
2) E 
3) k 
4) K 
5) K 
6) K 

 
 
- aihetieto 
- aihetieto mahdollinen 
 
 
 

7. Tekstijakson pituus/ 
     laajuus? 

 ------ 1) hissan koe 
2) yksi virke repliikissä   
3) -//- 
4) -//-  
5) pelataan pesistä 
6) yksi repliikki (muutama virke) 

8. Kohdetehtävä? E 
K 

- monivalinta ei ole tilanteessa kohdetehtävä 
- avoin kysymys 

 
Myös keskitason toisen tehtävän (ks. liite 6, s. 127) kohdetilanteeksi on valittu välitun-

tikeskustelu. Tässä keskustelussa osallistujat ovat kuitenkin jo hiukan vanhempia oppi-

laita ja keskustelun aiheena on historian koe sekä liikunnan ja luonnontiedon tunnit. 

Tilanne- ja aihevalinnaltaan teksti on hyvin merkityksellinen ja autenttinen. Oppilaat 

kohtaavat koulussa nimenomaan eri oppiaineisiin liittyvää puhetta, minkä vuoksi tällai-

sen aineksen ymmärtämisestä on tarpeellista saada tietoa.  

 Tekstin kohdetilannevalinta on onnistunut, sillä S2-opetussuunnitelmn 

perusteissa ja viitekehyksessäkin (POPS 2003: 61; 186) määritellään vastaavanalaisia 

tavoitteita ja sisältöjä. On keskeistä, että suomi toisena kielenä -opetus tukee kielen ke-

hittymistä myös opiskelun välineeksi. Koska oppilaan on pystyttävä opiskelemaan suo-
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men kielellä, on tarkasteltava, miten hyvin hän ymmärtää esimerkiksi eri oppi-

aineisiin liittyvää sanastoa. Ymmärtäminen eri oppiaineiden tunneilla ja eri oppiaine i-

den sanasto on kirjattu tavoitteeksi ja sisällöiksi myös opetussuunnitelman perusteisiin 

(POPS 2003: 61). Tekstissä yhdistyvät sekä koulun arkeen liittyvät teemat kuten kokeet, 

esitelmät ja oppituntien sisällöt, että yhteiseen kokemukseen ja yleistietoon perustuvat 

aiheet. Dialogissa oppilaat juttelevat niistä asioista, jotka heille koulun kautta ovat yh-

teisiä. Oppiainekohtaisen sanaston lisäksi myös yleistieto auttaa historiaa ja luonnontie-

toa käsittelevän puheen ymmärtämisessä. 

 Tekstissä kieltä käytetään lähinnä tietojen välittämiseen ja vaihtamiseen. 

Näin ollen hallitsevin funktio on ideationaalinen. Historian kokeesta ja luonnontiedon 

tunneista keskustellessaan oppilaat samalla täsmentävät ja vahvistavat omia tietojaan. 

Tekstissä on runsaasti tiedollista sisältöä, etenkin Aleksein kertoessa kaskiviljelystä ja 

säätyjaosta, mutta teksti säilyy kuitenkin luontevan keskustelun omaisena. Keskustelulle 

tyypillisiä piirteitä tulee myös tervehdyksissä ja keskustelun lopettamista ilmaisevissa 

fraaseissa (Joo, munkin pitää mennä. Nähään ens välkällä!). Näissä toteutuu kielen ma-

nipulatiivinen funktio.             

 Keskitason ensimmäisen tehtävän tekstin tavoin myös toisen tehtävän 

teksti on välituntikeskusteluksi luonnollisen mittainen. Käsikirjoituksen kielen piirteissä 

voi havaita vaihtelua sekä tekstin sisällä että verrattuna tason ensimmäiseen tekstiin. 

Kieli on puhekielistä, mutta puhekielisyyden aste vaihtelee puheenaiheen mukaan. Ter-

vehdyksissä ja keskustelua jäsentävissä puheenvuoroissa kuten aloituksissa, lopetuksis-

sa ja aiheenvaihdoissa käytetään morfologialtaan, sanastoltaan ja syntaksiltaan epämuo-

dollista puhekieltä. Sen sijaan silloin, kun puhujan huomio keskittyy puheenaiheena 

olevien historian ja luonnontiedon asiasisältöihin, kieli muuttuu hiukan muodollisem-

maksi ja esimerkiksi syntaksi lähestyy yleiskieltä (Siis kaski tarkoittaa sitä peltoa, joka 

on saatu metsää polttamalla.; Suutarithan korjaavat vanhoja kenkiä). Tällainen kielen 

vaihtelu on luonnollista ja johdonmukaista, sillä kieli mukautuu aina tilanteessa tapah-

tuviin muutoksiin kuten tässä puheenaiheen vaihtumiseen kuulumisista asiatietoon. 

Näin ollen teksti vastaa kielenpiirteiltään kohdetilannetta onnistuneesti ja tekstiä vo i-

daan pitää autenttisena.  

   Toisen tehtävän tekstiin liittyy kuusi osiota, joista viisi on monivalintoja 

ja yksi avoin kysymys. Osioista neljä (1, 4, 5 ja 6) vaikuttaa sikäli interaktiivisilta, että 

niihin vastaaminen edellyttää tekstin ymmärtämistä. Sen sijaan etenkin osioon 2 ja jos-

sain määrin myös osioon 3 voi vastata aihetiedon perusteella ymmärtämättä tekstiä. Ku-

ten ensimmäisessä tekstissä myös tässä ongelmia voi tuottaa se, että osiot 2 ja 3 ovat 
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tekstiin nähden väärässä järjestyksessä. Osiossa 2 kysytään, mitä suutari tekee 

työkseen. Oikean vastauksen voi tietää, vaikkei ymmärtäisikään tekstiä. Suutari ei sinä l-

lään ole kovin frekventti lekseemi, mutta kyseistä ammattia harjoitetaan nykyäänkin 

yleisesti, minkä vuoksi ammattinimike saattaa varsin todennäköisesti olla testiä tekevä l-

le oppilaalle tuttu. Osiossa 3 kysyttävä kaski taas on selvästi oudompi ja harvinaisempi 

lekseemi, mutta senkin voi joku sattumalta tietää.  

Jos oppilas ei tunne sanoja, hänen on ymmärrettävä teksti voidakseen vas-

tata. Osioihin 2 ja 3 vaadittava välttämätön tieto tulee suurin piirtein yhdestä repliikin 

virkkeestä. Osiossa 2 vastaus ilmaistaan tekstissä jokseenkin suoraan ja melko samoin 

sanoin kuin osiossa, joten se on lähinnä osattava tunnistaa ja poimia. Kolmas osio on 

haastavampi, koska kaskiviljelyä selitetään useammassa virkkeessä melko monisana i-

sesti. Lisäksi kaikissa monivalinnan vaihtoehdoissa esiintyy joko samoja lekseemejä tai 

vastaavia käsitteitä ja ilmiöitä kuin tekstissä. Tämän takia osiossa voi helposti harhautua 

vastaamaan väärin ellei ymmärrä täsmälleen, mitä jaksossa sanotaan. Osio voi siis näin 

ollen olla interaktiivinen, ja se myös mittaa ymmärtämistä pintatason prosessointia sy-

vemmin, koska kaskiviljelyä käsitellään tekstissä melko laajasti jo ennen välttämätöntä 

tietoa ja aiheeseen liittyvä, vastaamisen kannalta tarpeeton tieto on osattava sulkea pois.  

 Ensimmäisen osion välttämätön tieto tulee kahdesta sanasta (hissan koe). 

Jos puhekielinen muoto hissa on oppilaalle vieras, hänen pitäisi pystyä päättelemään 

yhteys historia- lekseemiin äänteellisen yhtäläisyyden perusteella. Muut vastaus-

vaihtoehdot eivät esiinny missään muodossa kyseisessä tekstikatkelmassa. Luonnon-

tieteestä puhutaan tekstin loppuosassa, jonka oppilas on kuullut ensimmäisellä kuunte-

lukerralla, mutta äidinkieltä ei mainita lainkaan. Jotta osio varmemmin mittaisi teksti-

katkelman ymmärtämistä eikä yksittäisen sanan tai käsitteen poimimista syötöksestä, 

väärienkin vaihtoehtojen tulisi jollain tavoin liittyä kuunneltuun tekstijaksoon. Moniva-

lintatehtävissä kaikkien vastausvaihtoehtojen tulisi olla jollain tavoin todennäköisiä tai 

uskottavantuntuisia (Buck 2001: 146). Nyt oikeaan vastausvaihtoehtoon voi päätyä he l-

posti jo pelkän tunnistamisen avulla.  

 Sen sijaan osion 4 kaikissa vastausvaihtoehdoissa esiintyy samoja sanoja 

kuin katkelmassakin, ja näin ollen myös harhauttajat ovat uskottavan tuntuisia. Välttä-

mätön tieto ilmaistaan yhdessä lauseenmittaisessa virkkeessä, jonka sanamuoto on mel-

ko lailla sama kuin oikeassa vastausvaihtoehdossakin. Vaikka oikean vastaus-

vaihtoehdon voi poimia melko suoraan, vastaaminen edellyttää kuitenkin puheen ym-

märtämistä: ymmärtämättä tekstiä saattaa harhautua vastaamaan väärin, koska on kuul-

lut tekstissä muihin vaihtoehtoihin liittyviä sanoja.  
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 Osio 5 on samantapainen kuin 1. Siinäkin on osattava yhdistää 

puhekielinen muoto pesis lekseemiin pesäpallo, ja välttämättömäksi tiedoksi riittää pari 

sanaa. Osion kaikki vastausvaihtoehdot ovat uskottavia ja myös muodoltaan yhtenevä i-

siä (jalkapalloa, pesäpalloa, lentopalloa), mutta kuunneltavassa katkelmassa ei puhuta 

muista urheilulajeista kuin pesiksestä, joten sen tunnistamalla voi päätyä oikeaan vasta-

ukseen. Jos taas ei erota sanaa tekstistä, mikä tahansa vaihtoehto voi tuntua houkuttele-

valta.  

 Kuudes osio on avoin kysymys, johon vaadittava välttämätön tieto sisältyy 

muutaman virkkeen mittaiseen repliikkiin tekstin keskivaiheilla. Toisin kuin monivalin-

taosiot, avoin kysymys on tilanteessa mahdollinen kohdetehtävä ja sikäli interaktiivinen. 

Usein esimerkiksi keskustelun perusteella tai se aikana selvitetään ja perustellaan syy-

seuraussuhteita. Vaikka oppilas olisikin ymmärtänyt tekstin, hän ei kuitenkaan välttä-

mättä muista, miksi Aleksei tietää historiasta. Avoimeen kysymykseen vastataan vii-

meiseksi, mutta kysytty tieto on tullut tekstissä jo selvästi aikaisemmin. Tällöin muisti 

kuormittuu melkoisesti, mitä tulisi testitilanteessa välttää.    
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4.2.3.3 Keskitason kolmas tehtävä 

 

Keskitason kolmannen tehtävän (ks. liite 6, s. 128) tekstissä oppilas asioi kansliassa. 

Tehtävän tulokset näkyvät taulukossa 6. 

 

TAULUKKO 6 Keskitason kolmannen tehtävän tulokset. 

Kysymys Kyllä/Ei Mitä?/Miksi? 
1. Kohdetilanne? K - oppilas asioi kansliassa 
2. Perusteet S2-OPS:sta/ 
    viitekehyksestä (vk)? 

 
K 

 
- S2-OPS/sisällöt: aihepiirit opettajat ja muu henkilökunta, 
  vapaa-aika, kulttuuri ja urheilu, suomalainen 
  elämänmuoto 
  puheviestintä ja vuorovaikutustaidot:   
  kulttuurisidonnaiset puheviestintätilanteet,  
  tietojen esittäminen  
- vk/ky B1.1: koulussa ja vapaa-aikana säännöllisesti 
  toistuvia teemoja käsittelevä puhe 

3. Funktiot?  ------ - tietojen hankkiminen  
4. Tekstin pituus 

      - aitous 
      - vaihtelevuus*? 

 
K 
E 

  
- asiointitilanteena aidon mittainen  
- tason tekstit melko samanmittaisia 

5. Kohdetilanteen 
    kielen piirteet? 

 
K 

 
- tilanteen ja puhujien roolien kannalta luontevaa  
  puhekieltä 

6. Vaatiiko tekstin 
    ymmärtämistä? 

 
1) K 
2) K 
3) K 
4) K 
5) K 
6) ? 

 
 
 
 
 
 
 

7. Tekstijakson pituus/ 
     laajuus? 

 ------ 1) koulusihteeri  
2) yksi lause   
3) yksi virke 
4) lajeja ja kolme repliikkiä   
5) yksi lause 
6) ?   

8. Kohdetehtävä? E/k 
 
? 

- monivalinta ei useimmiten ole tilanteessa kohdetehtävä 
- 4. monivalintaosio voi olla kohdetehtävä 
- avoin kysymys 

 

Tekstiin valittu tilanne on autenttinen kohdetilanne, sillä oppilas kohtaa koulussa opetta-

jan ja toisten oppilaiden lisäksi koulun muuta henkilökuntaa ja hänen täytyy myös pys-

tyä selviytymään erilaisista asiointitilanteista. Näin ollen teksti on oppilaalle merkityk-

sellinen. Se myös eroaa keskitason ensimmäisestä ja toisesta tehtävästä siten, että siinä 

keskustelevat kahden saman ikäisen koululaisen sijaan kanslisti ja oppilas. Puhujien 

välinen suhde ja roolit poikkeavat aiemmista teksteistä, mikä lisää tason kattavuutta. 

Tekstien merkityksellisyys ja kattavuus puolestaan vahvistaa testitason sisällön validiut-

ta.  
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Opettajat  ja   koulun  muu   henkilökunta,  vapaa-aika,  kulttuuri  ja  ur-

heilu sekä  suomalainen   elämänmuoto  mainitaan  aihepiireinä    suomi  toisena   kiele-

nä -opetussuunnitelman perusteiden (POPS 2003: 61) sisällöissä. Esimerkiksi liikunta-

kerhotoiminta, nuorisotalot ja urheilulajeista suunnistus kuvaavat suomalaista elämän-

muotoa. Tekstissä on niin ikään huomioitu puheviestintä ja vuorovaikutustaidot: mikä 

on suomalaiselle puhekulttuurille ominainen tapa toimia asiointitilanteessa kohteliaasti 

ja tarkoituksenmukaisesti. Kun testi pohjautuu huolella valittuun kohdetilanteeseen, 

siihen saadaan mukaan kommunikatiivisuudelle olennaiset konteksti, ja pragmaattinen 

sekä sosiolingvistinen tieto (Buck 2001: 114–115). Myös viitekehys (POPS 2003: 186) 

tukee koulussa ja vapaa-aikana säännöllisesti toistuvien teemojen käyttämistä pu-

heenymmärtämisen arvioinnissa. Kerhotoiminta ja liikuntaharrastukset kuuluvat koulu-

laisten arkeen, ja niihin liittyy monenlaisia arkipäivän kielenkäyttötilanteita, joissa sel-

viytyminen on oppilaalle tärkeää.  

 Selvimmin kolmannen tehtävän tekstissä näkyy kielen ideationaalinen 

funktio: oppilas haluaa tietää enemmän liikuntakerhosta ja tiedustelee asiaa koulu-

sihteeriltä. Tietojen hankkimisen ja välittämisen lisäksi tilanteessa käytetään kieltä 

myös manipulatiivisessa tarkoituksessa, koska mukana ovat tilanteelle tyypilliset tavat 

tervehtiä sekä aloittaa ja päättää keskustelu. Teksti vaikuttaa aidon mittaiselta. Oppilaal-

la ei ole välitunnilla kovin paljon aikaa asioiden hoitamiseen ja dialogissa oppilas saa 

tarvitsemansa tiedot kerhosta selville. 

  Käsikirjoituksen perusteella tekstissä käytetään puhekieltä, joka on kui-

tenkin ensimmäisen ja toisen tekstin kieltä muodollisempaa. Tämä onkin tilanteeseen 

sopivaa, sillä osallistujille tärkeintä on tiedon hankkiminen ja välittäminen eikä esimer-

kiksi puhujien välisten sosiaalisen suhteen luominen ja vahvistaminen. Puhujat ovat 

selkeästi eri- ikäisiä, ja heillä on toisiinsa nähden tietyt instituutioon kuuluvat roolit, op-

pilas ja koulusihteeri. On siis tilanteeseen sopivaa ja tarkoituksenmukaista, että tekstin 

kieli on erilaista kuin kahden oppilaan keskustellessa keskenään. Vaikka kolmannen 

tehtävän teksti on selvästi puhekieltä (Mä oon Pekka Virtanen 5b:ltä.), tilanteen muo-

dollisuus näkyy esimerkiksi tervehdyksissä (päivää ja näkemiin) ja koulusihteerin anta-

essa oppilaalle tietoja ja ohjeita (Tässä lukee, että koska ohjaaja on nuorisotalolta, pitää 

jokaisella osallistujalla olla nuorisotalokortti, joka maksaa 4 euroa). Virallinen asioin-

titilanne vaikuttaa puhuttuun kieleen muokaten sitä muodollisempaan suuntaan, minkä 

huomioiminen parantaa tekstin autenttisuutta.  
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 Tekstiin liittyvät viisi monivalintaosiota edellyttävät tekstin ymmärtämistä 

ja ovat siten interaktiivisia puheenymmärtämistä arvioivia tehtäviä. Ensimmäisessä osi-

ossa pitää valita, kenen kanssa oppilas keskustelee. Vastaamiseksi välttämätön tieto on 

substantiivi koulusihteeri, joka ei kuitenkaan esiinny varsinaisessa keskustelussa vaan 

tekstin alussa kertojaäänen sanomana. Hieman ongelmalliseksi osion tekee se, että har-

hauttajiksi tarkoitetuista vaihtoehdoista toinen, rehtori, ei esiinny tekstissä lainkaan ja 

toinen, kerhon ohjaaja, mainitaan tekstissä toisaalla kuin kyseisessä katkelmassa. Siksi 

oikeaan vastaukseen voi päätyä pelkän tunnistamisen varassa. Lisäksi vaihtoehto, joka 

tekstin perusteella ei ole mahdollinen tai edes todennäköinen (rehtori), vinouttaa koko 

osion antamia tuloksia: vastaukset saattavat jakautua ainoastaan kahden vaihtoehdon 

välille, jolloin kolmas vaihtoehto on täysin merkityksetön eikä osio erottele oppilaita 

riittävästi (Buck 2001: 146).  

 Toiseen osioon vastaamiseksi on ymmärrettävä yksi lause, ja kysytty asia 

on ilmaistu tekstissä ja osiossa samoin sanoin. Näin ollen osio mittaa lähinnä alemman 

tason ymmärtämisprosesseja. Muissa vaihtoehdoissa käytettyjä urheilulajeja (jalkapallo, 

urheilu) esiintyy tekstissä, mutta ei kyseisessä katkelmassa. Kolmas osio sen sijaan 

edellyttää selkeästi sitä, että oppilas hallitsee ajanilmauksia. Pelkkä tunnistaminen ei siis 

riitä, vaan oppilaan on ymmärrettävä joka tiistai ja tiistaisin samaa tarkoittaviksi. Vält-

tämätön tieto ilmaistaan repliikin yhdessä virkkeessä. Koska harhauttajat joka tiistai ja 

torstaisin voisivat niin ikään sopia oikeaksi vastaukseksi ja ne muistuttavat äänne-

asultaan tekstistä kysyttyä ilmausta, osiota voi pitää onnistuneena.         

   Neljännessä osiossa testiä tekevä oppilas joutuu prosessoimaan kuule-

maansa kieltä monipuolisesti. On olennaista, että osio perustuu nimenomaan tekstin 

kielelliseen sisältöön ja että kielellistä informaatiota on testissä prosessoitava myös pin-

tatasoa syvemmin ja laajemmin, kuten esimerkiksi tekemällä päätelmiä ja yhteenvetoja 

tekstikatkelmasta (Buck 2001: 114). Kun testin taustalla olevaksi käsitteeksi on määri-

telty kommunikatiivinen puheenymmärtäminen, ymmärtämisestä olisi mitattava ennen 

kaikkea niitä puolia, joita oppija tarvitsee todellisissa kielenkäyttötilanteissa. Mitä use-

ampia eri prosesseja tehtävä mahdollistaa, sitä kattavampaa tietoa se antaa puheenym-

märtämisestä. Neljännen osion välttämätön tieto on kolmen repliikin mittainen, ja osi-

oon vastaamiseksi oppilaan täytyy tehdä siitä yhteenveto. Oikean vastausvaihtoehdon 

löytämiseksi on todellakin ymmärrettävä tekstin sisältö: on tiedettävä mainitut urheilu-

lajit (sähly, koripallo, telinevoimistelu, suunnistus, jalkapallo, pesäpallo ja yleisurheilu) 

ja osattava luokitella ne palloilu- sekä sisä- ja ulkolajeihin. Jos oppilas ymmärtää vält-
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tämättömän tiedon vain osittain, kaikki vastausvaihtoehdot voivat vaikuttaa 

todennäköisiltä. Kaiken kaikkiaan neljäs osio on interaktiivinen, sillä se aiheuttaa to-

dennäköisesti samanlaista prosessointia kuin vastaava kohdetilanne. Esimerkiksi asioin-

titilanteessa saadusta tiedosta tulee osata poimia ja koota itselle merkityksellinen infor-

maatio. Näin ollen neljäs osio on myös kohdetehtävä. 

 Tehtävän viimeiseen monivalintaosioon pystyy vastaamaan, jos ymmärtää 

yhden lauseen mittaisen välttämättömän tiedon. Tekstin välttämätön tieto toistuu oike-

assa vastausvaihtoehdossa samoin sanoin, joten osiosta voi selvitä pelkällä tunnistami-

sella. Vaikka harhauttajat ja oikea vaihtoehto ovat melko samanlaiset, harhautumisen 

mahdollisuutta tuskin on, mikäli oppilas suinkin kuulee tarvittavan informaation. 

 Tehtävän avoin kysymys on hieman ongelmallinen. Tekstin perusteella 

näyttäisi siltä, että välttämätön tieto tulee melko suoraan yhdessä virkkeessä kanslistin 

kertoessa, miksi kerholaiset tarvitsevat nuorisotalokortin (Tässä lukee, että koska ohjaa-

ja on nuorisotalolta, pitää jokaisella osallistujalla olla nuorisotalokortti, joka maksaa 4 

euroa.). Testin laatijat ovat kuitenkin määritelleet oikeaksi vastaukseksi selityksen ker-

ho on nuorisotalon järjestämä tai kerhoa pidetään vain nuorisotalon jäsenille. Osiossa 

on kenties pyritty päättelyä vaativaan kysymykseen, mutta kumpaakaan vastausvaihto-

ehtoa ei voi saada selville tekstin kielellisestä informaatiosta. Se, että tekstissä todetaan 

kerhon ohjaajan olevan nuorisotalolta, ei sinällään sisällä implisiittistä tietoa, josta oikea 

vastaus kävisi selville. Oikeaan vastaukseen päätyminen edellyttää aihetietoa ja aiempaa 

kokemusta vastaavanlaisesta toiminnasta. Kun vastaus ei perustu tekstin ymmärtämi-

seen, osio ei ole interaktiivinen. Jos oikeaksi vastaukseksi taas hyväksytään tekstin an-

tama informaatio, interaktiivisuus toteutuu.  

 Monivalintaosioista ainoastaan neljäs on kohdetehtävä, koska se vaatii 

päätelmän tekemistä tilanteessa, johon päättely yleensäkin luontevasti kuuluu. Muut 

monivalinnat sen sijaan eivät valitussa kohdetilanteessa ole kohdetehtäviä. Avoin ky-

symys, jossa haetaan syytä tai perustelua, on mahdollinen kohdetehtävä, jos vastaus 

perustuu tekstiin eikä aihetietoon.         
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4.2.3.4 Keskitason neljäs tehtävä 

 

Keskitason neljäs tehtävä (ks. liite 6, s. 129) on kahden oppilaan välinen puhelin-

keskustelu, jossa sairaana ollut oppilas soittaa luokkatoverilleen ja kysyy läksyjä. Teh-

tävän tulokset on merkitty taulukkoon 7.  

 

TAULUKKO 7 Keskitason neljännen tehtävän tulokset. 

Kysymys Kyllä/Ei Mitä?/Miksi? 
1. Kohdetilanne? K - oppilaiden välinen puhelinkeskustelu 
2. Perusteet S2-OPS:sta/ 
    viitekehyksestä (vk)? 

 
K 

 
- S2-OPS/sisällöt: aihepiirit oppitunnit ja koulutoverit; 
  puheviestintä: puhelinkäyttäytyminen   
- vk/ky B1.1: koulussa ja vapaa-aikana säännöllisesti 
  toistuvia teemoja käsittelevä puhe; selkeiden 
  puhelinviestin pääkohdat 

3. Funktiot?  ------ - tilanteelle ominaiset tervehdykset ja fraasit  
- empatian ilmaiseminen ja yhteenkuuluvaisuuden  
  rakentaminen  
- tietojen esittäminen ja vaihtaminen 

4. Tekstin pituus 
      - aitous 
      - vaihtelevuus*? 

 
K 
E 

  
- puhelinkeskusteluna aidon mittainen 
- tason tekstit melko samanmittaisia 

5. Kohdetilanteen 
    kielen piirteet? 

 
K 

 
- tilanteen ja puhujien roolien kannalta luontevaa 
  puhekieltä   

6. Vaatiiko tekstin 
    ymmärtämistä? 

 
1) K  
2) K 
3) K 
4) K 
5) K 
6) k 

 
 
 
 
 
 
- arvaaminen mahdollista 

7. Tekstijakson pituus/ 
     laajuus? 

 ------ 1) yksi lause repliikissä 
2) yksi repliikki 
3) yksi virke 
4) pari lausetta repliikissä    
5) kaksi lausetta eri repliikeissä 
6) yksi lause     

8. Kohdetehtävä? E 
K 

- oikein–väärin -tehtävä ei ole tilanteessa kohdetehtävä 
- avoin kysymys 

 

Puhelinkeskustelu on hyvin autenttinen kohdetilanne, jonka merkityksellisyyttä puheen-

ymmärtämisen arvioinnissa vahvistaa se, että niin testitilanteessa kuin todellisessa puhe-

lussa akustiselle signaalille ei ole visuaalista tukea. Kielenkäyttäjä voi siis prosessoida 

ja reagoida pelkän kuuloaistin varassa saadun tiedon perusteella. Valittu tilanne on 

myös oppilaille merkityksellinen, sillä vastaavanlaiset puhelinkeskustelut ovat koululai-

sen arkea. Keskitason neljäs tehtävä eroaa tilannevalinnaltaan edellisistä tehtävistä ja 

lisää näin koko tason kattavuutta.  
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Sekä S2-opetussuunnitelman perusteissa että viitekehyksessä (POPS 

2003 61–62; 186) mainitaan erikseen puhelinkeskustelu puheviestintätilanteena, joka 

tulisi hallita. Luontevaan ja idiomaattiseen puhelinkäyttäytymiseen kuuluu muun muas-

sa tilanteelle ominaisten aloitus- ja lopetusfraasien tunteminen. Luokkatovereiden väli-

sessä keskustelussa aihepiireiksi nousevat todennäköisesti esimerkiksi koulupäivän ta-

pahtumat ja oppitunnit, joista neljännessäkin tekstissä puhutaan. 

 Tekstissä oppilaat Linh ja Elina vaihtavat puhelimessa tietoja läksyistä, 

luovat ja pitävät yllä interpersonaalista suhdetta sekä kertovat päivän kuulumisia. Kieltä 

käytetään siis ideationaalisessa ja manipulatiivisessa funktiossa. Näitä ei ole useinkaan 

mielekästä täysin erottaa toisistaan, sillä kielenkäytössä funktiot pikemminkin limittyvät 

toisiinsa ja toimivat rinnakkain ja samanaikaisesti (Bachman – Palmer 1996: 70). Es i-

merkiksi Elinan tiedustellessa Linhin poissaolon syytä hänen repliikkinsä voi tulkita 

sekä ideationaaliseksi että manipulatiiviseksi. Toisaalta hän haluaa tietoa, toisaalta taas 

kysymys viestii empatiaa ja rakentaa näin puhujien välistä yhteenkuuluvuutta. Tason 

muiden tehtävien tavoin ne ljännenkin tekstiä voi pitää valittuun tilanteeseen aidon mit-

taisena. Se on myös hyvin samanmittainen kuin edelliset tekstit eikä siksi tuo tasolle 

vaihtelua. 

 Pelkkään akustiseen signaaliin perustuva puhelinkeskustelu tarjoaa luon-

tevasti edellytykset testitehtävälle, jossa puhutulle kielelle ominaiset piirteet pääsevät 

hyvin esiin. Kommunikatiivisessa puheenymmärtämisen arvioinnissa tavoitteena on 

saada tietoa niistä taidoista, jotka ovat ominaisia puheen ymmärtämiselle, minkä vuoksi 

kuunneltavien tekstien tulisi mahdollistaa juuri puheelle tyypillisten lingvististen piir-

teiden prosessointi (Buck 2001: 113). Neljännen tehtävän käsikirjoitus vaikuttaa tilan-

teeseen sopivalta puhekieleltä. Siinä on puhekielelle ominaisten sanasto- ja morfolo-

giapiirteiden (kuvistunnilla; me jatkettiin) lisäksi myös muita puhutun kielen erityispiir-

teitä kuten diskurssipartikkeleita (No, liikuntatunnilla oltiin salissa - - .) ja kirjoitetusta 

kielestä eroava syntaksi, jossa muun muassa lauseet ovat lyhyitä eikä sivulauseita juur i-

kaan esiinny. Koko dialogi on hyvin keskustelunomainen. Aiheet vaihtuvat sujuvasti ja 

puhujat eivät ainoastaan keskity tietojen vaihtamiseen, vaan kuljettavat keskustelua 

eteenpäin esittämällä lisäkommentteja ja kertomalla omista tunteistaan ja kokemuksis-

taan (Sit matikantunnilla harjoiteltiin jakolaskua desimaaliluvuilla. Ne on vähän hanka-

lia.). Kokonaisuutena teksti on hyvin autenttinen, joten se myös luo edellytykset inter-

aktiivisille tehtäville.      

  Kaikki viisi oikein–väärin-osiota vaativat tekstin ymmärtämistä ja ovat 

siis interaktiivisia. Sen sijaan tehtävän avoimeen kysymykseen voi vastata aihetiedon 
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pohjalta arvaamalla: sairastuminen on tyypillinen syy jäädä pois koulusta. 

Ensimmäisen oikein–väärin-osion välttämätön tieto ilmaistaan yhdessä lauseessa. Oppi-

laan on yhdistettävä matikka ja matematiikka ymmärtääkseen, mitä tunnilla oli harjoitel-

tu. Muuten oikea vastaus tulee tekstissä melko suoraan. Sen sijaan toisessa osiossa vas-

taaminen edellyttää jo kokonaisen, usean lauseen mittaisen repliikin ymmärtämistä. 

Elinan puheenvuorosta ei ilmene suoraan, että kuvataiteen tunnilla piirrettiin juuri lintu-

ja, vaan tunnin tapahtumat pitää osata tulkita repliikistä: No me harjoiteltiin mallista 

piirtämistä. Meill oli täytettyjä lintuja luokassa ja itse sai valita, mitä piirtää. Mä piir-

sin lokin. Osio mittaa selvästi ylemmän tason puheenymmärtämisprosesseja, mikä lisää 

arvioitavan käsitteen kattavuutta testissä. Kommunikatiivisessa puheenymmärtämistes-

tissä tulisi arvioida nimenomaan sellaisia ymmärtämistaitoja ja -prosesseja, joita käyte-

tään todellisissa kohdetilanteissa. Toisessa kysymyksessä osio ja teksti näyttäisivät toi-

mivan siten, että tehtävän ja testiä tekevän oppilaan välille syntyy vuorovaikutus, jolloin 

tehtävä mahdollistaa kohdetilanteen kaltaiset ymmärtämisprosessit. Oppilas joutuu siis 

päättelemään ja tekemään yhteenvetoja kuulemansa perusteella.  

 Kolmannessa osiossa keskeistä on tunnistaa ja tietää sotkea-verbi, vaikka 

välttämättömänä tietona voidaan pitää koko kyseisen verbin sisältävää virkettä. Jos op-

pilas ei tunne sotkea-verbiä, hän saattaa pitää todennäköisenä väittämää siitä, että hiilel-

lä piirtämisen kauheus johtuu juuri hiilen rikkoutuvuudesta. Tekstissä ei anneta enem-

pää vihjeitä verbin merkityksestä: Elina ei esimerkiksi kuvaile, mitä tai millä tavalla 

hiili sotkee piirrettäessä. Neljännen osion vastaus vaatii parin lauseen ymmärtämistä 

repliikistä, mutta asia ilmaistaan tekstissä melko samoin sanoin kuin väittämässä. Oppi-

laan on poimittava puheenvuorosta tieto siitä, että puheenaiheeksi vaihtuu äidinkielen 

tunti, ja ymmärrettävä, että meidän ryhmä kertoo tyttöjen kuuluvan samaan esitelmä-

ryhmään.  

 Vastatakseen viimeiseen oikein–väärin-osioon oppilaan täytyy ymmärtää 

tekstistä, että Linhin on kerrottava juonesta ja Elinan kuvailtava päähenkilöitä. Välttä-

mätön tieto on siis kahden lauseen mittainen, mutta lauseet tulevat kahdessa eri replii-

kissä. Ensimmäinen lause ei yksistään riitä, sillä vastaamiseksi tarvitaan myös tieto sii-

tä, että Linhin ei tarvitse kertoa muuta kuin kirjan juoni. Vaikka tarvittava tieto ilmais-

taan tekstissä suoraan, oppilaan on kyettävä seuraamaan koko äidinkielen tuntiin liitty-

vän keskustelun etenemistä, jotta hän voi varmistua oikeasta vastauksesta. Todennäköi-

sesti oppilas siis osioon vastatessaan joutuu prosessoimaan pelkkää välttämätöntä tietoa 

laajemman tekstijakson.  
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Mikäli oppilas vastaa tehtävän avoimeen kysymykseen tekstin perusteella, 

välttämätön tieto tulee yhdessä lauseessa tekstin alussa. Linhin poissaolon syyhyn pala-

taan vielä tekstin lopussa, kun Elina toivottaa pikaista paranemista. Näin ollen avoin 

kysymys ei kuormita vastaajan muistia. Toisaalta se ei todennäköisesti myöskään toimi 

kovin interaktiivisena ymmärtämistehtävänä, sillä oikeaan vastaukseen voi päätyä myös 

koululaiselle tutun arkisen aihetiedon perusteella. Sairaus on sen verran ilmeinen pois-

saolon syy, että tekstin tarjoama lingvistinen informaatio lähinnä vahvistaa ennakko-

oletuksen. Periaatteessa avoin kysymys on kuitenkin kohdetehtävä, sillä vastaavassa 

kohdetilanteessa on jopa tavallista, että joku kysyy poissaolon syytä. Oikein–väärin-

osiot eivät tunnu tilanteessa todennäköisimmiltä mahdollisilta kohdetehtäviltä, vaikka 

ne joissakin tapauksissa saatettaisiin tulkita sellaisiksi. Esimerkiksi jos Linh jostain 

syystä odottaa kuulevansa, että henkilöiden kuvaaminen on jätetty hänen tehtäväkseen 

(osio 5), hän varautuu kuulemaan Elinalta joko oletuksen vahvistavan tai kumoavan 

tiedon.   

    

Sisältöanalyysin perusteella koko keskitaso vaikuttaa tekstien osalta erityisen kommu-

nikatiiviselta. Sisältöön on saatu kattavuutta, koska mukaan on otettu jo useampia tehtä-

viä kuin alemmalla tasolla. Kaikki neljä tekstiä puolestaan pohjautuvat eri kohdetilan-

teisiin. Valitut tilanteet ovat koululaiselle merkityksellisiä ja myös opetussuunnitelman 

perusteiden ja viitekehyksen perusteella mielekkäitä. Vaikka teksteissä liikutaan koulu-

maailman aihepiireissä, käytetty kieli, keskustelijat ja puheenaiheet vaihtelevat. Teks-

tien pituudet eivät kuitenkaan näytä kovin vaihtelevilta ainakaan käsikirjoituksen perus-

teella. Siitä huolimatta tason tekstit ovat onnistuneen kattavia ja merkityksellisiä, joten 

niitä voidaan pitää autenttisina. Sen sijaan interaktiivisuus ei ole tasolla aivan yhtä vah-

va. Keskeinen interaktiivisuuden ehto puheenymmärtämisen arvioinnissa täyttyy siinä 

määrin, että tehtäväosiot suurimmaksi osaksi edellyttävät tekstin ymmärtämistä. Kom-

munikatiivista ymmärtämisen käsitettä olisi voinut kuitenkin päästä selvittämään moni-

puolisemmin ja syvemmin, jos tehtävissä olisi ollut enemmän osioita, jotka vaativat 

pidemmän tekstijakson prosessointia syvätasolla. Käsitettä arvioitaisiin näin kattavam-

min ja tehtävän interaktiivisuus kasvaisi, kun osioista pyrittäisiin laatimaan enemmän 

kohdetehtävien kaltaisia. Tällöin ne myös luultavammin käynnistäisivät todellisissa 

kohdetilanteissa käytettävät prosessit. Keskitason tehtävissä on siis ilmeisiä kommuni-

katiivisuuden piirteitä, etenkin autenttisuutta: monipuoliset ja merkitykselliset tekstit 

luovat edellytyksiä paremmin yleistettävien päätelmien tekemiselle testituloksista.         
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4.2.4 Ylimmän tason puheenymmärtämistehtävä 

 

Kiken puheenymmärtämistehtävien ylimmällä tasolla on yksi, joskin laaja tehtävä (ks. 

liite 7, s. 131–136). Tekstin aiheena on radio-ohjelma projektista, jossa nuoret pääsevät 

vaikuttamaan oman koulunsa kehittämiseen ja viihtyvyyteen. Teksti on jaettu viiteen 

osaan, joista jokaisen jälkeen on kolme kysymystä (oikein–väärin-, monivalinta- ja avo-

kysymys). Tehtävän tulokset näkyvät taulukossa 8. Osioiden numerointi noudattaa Ki-

ke-tehtävässä käytettyä merkintätapaa. 

 

 

TAULUKKO 8 Ylimmän tason tehtävän tulokset.  

Kysymys Kyllä/Ei Mitä?/Miksi? 
 

1. Kohdetilanne? K - radio-ohjelma oppilaalle merkityksellisestä aiheesta 
 

2. Perusteet S2- OPS:sta/ 
    viitekehyksestä (vk)? 

K 
 

- S2-OPS/tavoitteet: radio-ohjelmien ymmärtäminen 
  tutusta aihepiiristä; keskeisten puheen rekistereiden  
  erottaminen 
  
  sisällöt: aihepiirit koulu fyysisenä ympäristönä,  
  tiedotusvälineet ja suomalainen elämäntapa;  
  rakenne ja kielitieto: puhutun kielen vaihtelu sekä 
  puhutun ja kirjoitetun kielen erot; 
  viestintäkasvatus: mediatekstit ja radio; 
  puheviestintä: mm. tiedon ja mielipiteen ilmaiseminen ja 
  perusteleminen 
 
- vk/ky B1.1–B2.1:  pääkohdat radiouutisista; asiatieto 
  jonkin verran vaativissa yhteyksissä; pääkohdat ja  
 yksityiskohdat laajemmasta muodollisesta keskustelusta; 
 pääajatusten ymmärtäminen asiallisesti ja kielellisesti 
 kompleksista puheesta, jossa konkreetit tai abstraktit  
 aiheet ja yksityiskohtainen kerronta, laajan puheen ja 
 argumentoinnin seuraaminen; pääkohtien, tarkoituksen, 
 muodollisuuden ja asenteiden ymmärtäminen 
 
 

3. Funktiot?  ------ - tervehtiminen, toivottaminen, puhutteleminen ja 
  esittäytyminen 
- puheen tai keskustelun aloittaminen ja lopettaminen 
- tietojen esittäminen ja vaihtaminen 
- mielipiteiden ja ehdotusten ilmaiseminen 

 
 

4. Tekstin  - aitous 
           - vaihtelevuus*? 

K 
E 

- reportaasina aidon mittainen 
- tasolla vain yksi tehtävä 

 
 

5. Kohdetilanteen 
    kielen piirteet? 

K - pääosin luontevaa puhuttua yleis - tai puhekieltä 
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6. Vaatiiko tekstin 
    ymmärtämistä? 

 
1a) K 
1b) K 
1c) K 
2a) K 
2b) K 
2c) K 
3a) K 
3b) K 
3c) K 
4a) K 
4b) K 
4c) K 
5a) K 
5b) K 
5c) K 
 

 
 
 
 
 
 
 

7. Tekstijakson pituus/ 
     laajuus? 

 ------ 1a) yksi virke 
1b) yksi lause 
1c) yksi lyhyt ja yksi pitkä repliikki 
2a) yksi lause 
2b) yksi lause 
2c) yksi sana ja seuraava virke 
3a) yksi lause 
3b) yksi lause  
3c) kolme virkettä repliikissä 
4a) yksi lause 
4b) yksi virke 
4c) virke repliikissä 
5a) yksi virke 
5b) yksi lause 
5c) kolme virkettä  

8. Kohdetehtävä? E 
K 

- oikein–väärin tai monivalinta ei tilanteessa kohdetehtävä  
- avoimet kysymykset mahdollisia kohdetehtäviä 

 

Radio-ohjelman muotoinen teksti sopii puheenymmärtämisen arviointiin hyvin, koska 

testi- ja kohdetilanteessa hyödynnetään samaa kanavaa. Viesti välittyy molemmissa 

vain akustisen signaalin kautta ilman visuaalista tukea. Tekstin aihepiiri liittyy läheisesti 

lasten ja nuorten arkeen, joten valittu tilanne on merkityksellinen kohdetilanne. Tekstin 

merkityksellisyyttä vahvistavat S2-opetussuunnitelman perusteet ja viitekehys (POPS 

2003 61–62; 182–188), joissa tiedotusvälineet sekä yhteiskunnallinen osallistuminen ja 

vaikuttaminen todetaan tavoiteltaviksi sisällöiksi ja taidoiksi. Radioreportaasissa voi 

puhujien ja tilanteen vaihtuessa esiintyä useita rekistereitä ja aiheesta puhutaan milloin 

konkreettisemmin, milloin abstraktimmin. Vaikka koulu fyysisenä ympäristönä on oppi-

laalle läheinen ja tuttu aihepiiri, teksti on jo melko vaativa: on haasteellista seurata 

muodollista puhetta ja laajaa keskustelua, joka on esimerkiksi välituntitilannetta komp-

leksimpi niin kielellisesti kuin sisällöllisestikin. Tekstissä esitetyn kaltaisia hankkeita on 

myös oikeasti toteutettu joissain Suomen kunnissa. Kaiken kaikkiaan ylimmän tason 

teksti on puheenymmärtämistilanteena hyvin autenttinen. 
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Keskustelutilanteeseen ja haastatteluun sisältyy aina jonkinlaisia interper-

sonaalisiin suhteisiin liittyviä manipulatiivisia funktioita. Tässäkin tekstissä esiintyy 

erilaisia puheen aloittamis- ja lopettamistapoja, tervehdyksiä ja toivotuksia sekä puhut-

telemista ja esittäytymistä. Merkittävämpänä voidaan kuitenkin pitää kielen käyttöä 

ideationaalisesti tietojen esittämiseen ja vaihtamiseen sekä manipulatiivisesti mielip i-

teen ilmaisuun ja argumentointiin. Tällaisia taitoja kielenkäyttäjä tarvitsee voidakseen 

todella osallistua ja toimia kohdekielellä. Yleisimmät tervehdykset ja esittäytyminen 

opitaan kielitaidon kehityksen alkuvaiheessa, kun taas vaativammalla ja edistyneemmäl-

lä tasolla olevan oppijan on kyettävä paitsi esittämään myös perustelemaan tie tonsa ja 

mielipiteensä. Tämän vuoksi on mielekästä ja perusteltua sisällyttää kyseiset funktiot 

ylimmän tason tekstiin. 

 Ylimmän tason ainoa teksti on kokonaisuutena erittäin pitkä. Radiorepor-

taasina se lienee varsin luonnollisen pituinen, vaikka sellaisenakin kohtalaisen laaja. 

Saattaa kuitenkin olla, että tässä tapauksessa tekstin pituuden aitous ei välttämättä pa-

ranna tai tue tehtävän kommunikatiivisuutta. Viiteen osaan jaettunakin tekstikatkelmat 

jäävät pitkiksi, jolloin testiä suorittava oppilas joutuu kerralla prosessoimaan paljon 

melko yksityiskohtaistakin tietoa ja muisti saattaa kuormittua huomattavasti. Kaikista 

kuormittavimmilta vaikuttavat ensimmäinen, toinen ja viides eli viimeinen katkelma. 

Vaihtelu katkelmien pituuksissa on periaatteessa tavoiteltavaa, sillä erimittaiset kuun-

neltavat jaksot mahdollistavat erityyppisten ja erilaajuista prosessointia edellyttävien 

osioiden laatimisen. Pituuksien tulisi silti säilyä sellaisina, etteivät ne rajoita pu-

heenymmärtämisen osoittamista testissä. Varsinaista yleisten kognitiivisten taitojen mit-

taamista tulisi välttää puheenymmärtämistä arvioitaessa: testissä selviytymisen on pe-

rustuttava puhutun kielen lingvistisen aineksen prosessointiin eikä muistiin, maailman-

tietoon tai yleiseen älykkyyteen (Buck 2001: 113). 

   Tekstin viidestä katkelmasta ensimmäisessä toimittaja haastattelee pro-

jektissa mukana olevaa opettajaa. Kahdessa katkelmassa (2. ja 5.) keskustelevat toimit-

taja ja oppilas. Kolmas katkelma alkaa oppilashaastattelulla, jota seuraa saman oppilaan 

pitämä puhe. Puhe jatkuu edelleen neljännessä katkelmassa. Tekstissä on siis monta 

erilaista puhetilannetta ja erilaisia puhujia, joten kielenpiirteet vaihtelevat jonkin verran 

katkelmittain. Toimittajan haastatellessa opettajaa kieli pysyy melko muodollisena ja 

yleiskielisenä. Ainoastaan opettajan ja toimittajan käyttämät muutamat diskurssipartik-

kelit (no niin, no, niin) tekevät keskustelusta hieman puheenomaisemman. Tyylin valin-

ta on luonteva sikäli, että tilanteessa on kaksi aikuista, jotka puhuvat ennen kaikkea 
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ammattikuntansa edustajina virallisesta aiheesta virallisessa yhteydessä. Toisaalta 

lauserakenteet ovat paikoin pikemminkin kirjoitetun kuin puhutun kielen mukaisia. 

Esimerkiksi käsikirjoituksessa olevia lauseenvastikkeita ei juurikaan esiinny puhekie-

lessä: Silloin perustelujen pitää vain olla niin hyvät, että kunnan muidenkin koulujen 

oppilaat vakuuttuvat rahan menevän todelliseen tarpeeseen. On tietysti muistettava, että 

käsikirjoitus ei välttämättä toteudu sellaisenaan, vaan teksti saattaa muokkautua ääni-

tysvaiheessa puhekielisemmäksi. 

 Sen sijaan oppilaiden haastattelut ovat käsikirjoituksessa osin huomatta-

vasti puhekielisempiä. Myös toimittajan käyttämä kieli mukautuu haastateltavan ikään 

ja muuttuu tyyliltään tuttavallisemmaksi (Milläs luokalla sinä olet?). Puhekielisyyden 

asteessa on kuitenkin oppilaiden välisiä eroja. Toisessa katkelmassa puhuva viidesluok-

kalainen Anni Peltomaa on kaikista puhekielisin ja käyttää muun muassa verbien pika-

puhemuotoja (käytävillä ei oo mitään) ja puhekielistä persoonataivutusta (isommat op-

pilaat - - istuu; me ollaan kyselty). Lisäksi sanat lyhenevät puhekielelle tyypillisesti lo-

pusta (Siinä varmaan kasvais voimatkin ja virkistyis; Mut se ois tullu liian kalliiksi). 

Viimeisessä katkelmassa puhuva oppilas Kirsi Paunonen puolestaan käyttää muodolli-

sempaa puhekieltä, jossa esimerkiksi verbit taipuvat pääosin yleiskielisessä muodossa 

(Meidän ilmeisesti pitää painostaa kovasti kunnan päättäjiä, että saisimme karmeassa 

kunnossa olevat vessatkin remonttiin.).  

   Kolmannessa katkelmassa haastateltavalla Mihail Saarikylällä on vain 

yksi, kieleltään melko muodollinen puheenvuoro. Loput kolmannesta sekä koko neljäs 

katkelma muodostuvat Mihailin toisten koulujen oppilaille pitämästä puheesta. Puheen 

pitäminen on luonnollisestikin virallinen kielenkäyttötilanne, ja siksi kielenpiirteiltään 

hyvin muodollinen. Puhe saattaa olla jopa kokonaan ääneen luettua kirjoitettua tekstiä. 

Mihailinkin puhe noudattaa morfologialtaan, sanastoltaan ja syntaksiltaan yleiskieltä, 

mikä sopii katkelman tilanteeseen hyvin. Puhujan tarkoituksena on vakuuttaa toiset op-

pilaat esittelemänsä hankkeen tarpeellisuudesta ja paikalla on myös tiedotusvälineiden 

edustajia, joten puheen muodollisuus noudattaa myös tilanteen muodollisuutta.  

 Koko ylimmän tason teksti vastaa kielenpiirteiltään varsin hyvin valitun 

kohdetilanteen piirteitä, joten sitä voidaan pitää autenttisena. Kun tasolla on vain yksi 

teksti, on hyvä, että sen sisällä on jonkin verran kielellistä vaihtelua, mikä lisää tason 

kattavuutta. Kielenpiirteiltään kompleksi teksti luo onnistuneet edellytykset edis-

tyneempien oppijoiden puheenymmärtämisen arviointiin.       
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 Ylimmän tason tehtävässä tekstiin liittyy yhteensä viisitoista osiota: 

jokaisen katkelman jälkeen vastataan yhteen oikein–väärin-väittämään, yhteen moniva-

lintaosioon ja yhteen avoimeen kysymykseen. Eri tehtävätyyppien yhdistämistä samassa 

tekstikatkelmassa ei yleensä pidetä suositeltavana, koska tehtävää tekevä henkilö joutuu 

tällöin keskittymään liikaa osioiden vaatimiin erilaisiin vastaustapoihin. Kolmeen osi-

oon vastaaminen varsinkin pitkän tekstikatkelman jälkeen kuormittaa muistia, etenkin 

jos mukana on vastauksen muotoilua vaativa avoin kysymys. Usein avoimessa kysy-

myksessä edellytetään useamman tiedon mainitsemista. Muistaminen ja kirjallisen vas-

tauksen laatiminen voi tuntua raskaalta, kun ensin on täytynyt vastata oikein–väärin-

osioon ja harkita monivalintaosion vaihtoehtoja. Jos muisti tai testitekniset taidot nou-

sevat puheen ymmärtämisen prosessointia merkittävämmäksi, tehtävän interaktiivisuus 

ja samalla kommunikatiivisuus heikkenevät. Testitehtävä, joka ei mittaa arvioitavaksi 

valittua käsitettä, tässä tapauksessa kommunikatiivista puheen ymmärtämistä, ei voi olla 

interaktiivinen.  

 Vaikka useiden tehtävätyyppien yhdistäminen ja prosessoitavan informaa-

tion runsaus saattavat vaikuttaa tehtävän interaktiivisuuteen, näyttäisivät yksittäiset osi-

ot suhteessa tekstiin kuitenkin edellyttävän puheen ymmärtämistä. Osioihin ei voi vasta-

ta ymmärtämättä kuunneltua tekstiä, joten periaatteessa on mahdollista, että testiä teke-

vä oppilas ja tehtävä ovat vuorovaikutuksessa. Interaktiivisuus voi siis toteutua, mikäli 

testitekniset seikat eivät nouse tehtävässä liian hallitseviksi.  

 Ensimmäiseen tekstikatkelmaan liittyvässä a-osiossa välttämätön tieto on 

yhden virkkeen mittainen. Tekstikatkelmassa kerrotaan projektista paljon, mutta vas-

taamiseen riittää, että ymmärtää opettajan repliikissään toteaman ilmauksen ihan oikeas-

ti. Vaikka oppilas kuulee melko pitkän tekstijakson, osiossa edellytetään vain pie nen 

yksityiskohdan ymmärtämistä. Monivalintaosioon vaadittava välttämätön tieto ilmais-

taan tekstissä ennen a-kohdassa tarvittavaa välttämätöntä tietoa. Testaamisen perusperi-

aatteiden mukaan osioiden tulisi kuitenkin seurata tekstin etenemisjärjestystä. Moniva-

linnassa kysytään yhteen lauseeseen sisältyvää numerotietoa. Näin ollen b-osiokin arvi-

oi yksityiskohdan ymmärtämistä. C-osiona oleva avoin kysymys sen sijaan edellyttää 

huomattavasti laajemman tekstijakson prosessointia. Välttämätön tieto tulee toimittajan 

yhdestä lyhyestä repliikistä ja opettajan pitkästä puheenvuorosta. Oppilaan on pystyttä-

vä poimimaan useista tekstissä mainituista syistä kaksi, jotka selittävät, miksi oppilai-

den annetaan päättää rahojen käytöstä. Avoimeen kysymykseen liittyy siis paljon pro-

sessoitavaa lingvististä informaatiota, mutta kaikkea ei tarvitse muistaa eikä välttämättä 

näin ollen ymmärtääkään. Kun laajasta tekstijaksosta on jo kysytty kahta yksittäistä tie-
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toa, on hyvä, että arvioidaan lisäksi laajemman kokonaisuuden ymmärtämistä, 

joka edellyttää myös ylemmän tason ymmärtämisprosessien hyödyntämistä.  

 Toisessa tekstikatkelmassa oikein–väärin-osioon vastaaminen edellyttää 

vähimmillään yhden lauseen ymmärtämistä. Valitakseen oikean vastausvaihtoehdon 

oppilaan on tunnettava lekseemi ankea ja ymmärrettävä sen kuvaavan käytävien epä-

viihtyisyyttä. Vastaus ei siis tule samoin sanoin suoraan tekstistä. Myös monivalinnan 

välttämätön tieto tulee yhdessä lauseessa, jossa oppilas kertoo, että kiipeily olisi muka-

vaa. Tämän lauseen ymmärtäminen riittää, mutta väärien vaihtoehtojen poissulkemises-

sa auttavat myös edellinen ja seuraava lause. Harhauttajat keinut ja koripallotelineen 

esiintyvät niin ikään kuunneltavassa katkelmassa, jossa oppilas kertoo koulunsa pihasta 

ja siitä, mitä siellä tehdään tai haluttaisiin tehdä. Sekä a- että b-osiossa ymmärrettävä 

tieto on varsin lyhyessä tekstijaksossa. Avoimessa kysymyksessä pyydetään kertomaan 

kaksi syytä, miksi oppilaiden alkuperäinen toive kiipeilylaivasta hylättiin. Tekstistä on 

ensin erotettava sana merirosvolaivaa ja ymmärrettävä sitä seuraava virke, jossa oppi-

laiden ratkaisulle mainitaan kolme perustetta. Kaikki toisen katkelman osiot on muotoil-

tu tehtävätyypin kannalta mielekkäiksi: oikein–väärin-väittämässä käytetään eri sanoja 

kuin tekstissä, monivalinnassa kaikki vaihtoehdot ovat mahdollisia tai todennäköisiä ja 

miksi-kysymys soveltuu hyvin avoimeksi kysymykseksi, koska syy-seuraussuhteiden 

ymmärtäminen on kommunikaatiotilanteissa olennaista. Jos jokin osioista vielä vaatisi 

laajemman tekstijakson ymmärtämistä, käsitettä arvioitaisiin monipuolisemmin ja kat-

tavammin.   

 Tehtävän kolmannesta tekstikatkelmasta tulee a-osiossa ymmärtää vä-

himmillään yksi lause. Oppilaan on ymmärrettävä tekstissä oleva ilmaus valmistautunut 

huolellisesti kyseisessä kontekstissa synonyymiseksi ilmauksen suunnittelut - - hyvin 

kanssa. B-osion monivalinta edellyttää päätelmän tekemistä tavasta, jolla Mihail Saari-

kylä puhuttelee kuulijoitaan. Puheen aloituksen perusteella on tulkittava, että yleisönä 

ovat toisten koulujen oppilaat eivätkä opettajat tai kunnanvaltuusto, jota ei edes mainita 

tekstikatkelmassa. Oikea tieto on poimittava puhetilanteessa käytetystä vakiintuneesta 

fraasista, jossa se ilmaistaan eri sanoin kuin vastausvaihtoehdossa. Testiä tekevän oppi-

laan on siis ymmärrettävä, että kyseessä on tilanne, jossa joku pitää puhetta ja toiset 

ovat kuulijoina. On oivallettava, että puheen alussa puhuttelussa ilmaistaan, kenelle tai 

keille puhutaan. Näiden perusteella on osattava tehdä oikea päätelmä, sillä tietoa ei ker-

rota tekstissä suoraan. Tällainen osio ottaa huomioon kontekstin ja kommunikaation 

tarkoituksen, joita pidetään kommunikatiivisessa arvioinnissa tärkeinä. Avoimessa ky-

symyksessä pyydetään kertomaan Kirkkopuiston koulun kaksi suurinta ongelmaa. Vält-



 101 

tämätön tieto on kolmen virkkeen mittainen, ja vastauksen voi poimia 

tekstistä varsin suoraan. 

        Neljännessä katkelmassa oikein–väärin-osiolla arvioidaan jälleen sa-

maa tarkoittavien ilmausten ymmärtämistä ja välttämätön tieto on yksi lause virkkeessä. 

Samassa virkkeessä kerrotaan myös monivalintaosioon vastaamiseksi välttämätön tieto: 

rahat käytettäisiin käytävien muuttamiseen viihtyisiksi oleskelutiloiksi. Lisäksi katkel-

man alussa puhutaan vessojen ja luokkien huonosta kunnosta, joten kaikki annetut vas-

tausvaihtoehdot tuntuvat mahdollisilta. Avoimeen kysymykseen vaaditaan kaksi perus-

telua koulun hankkeelle, jolloin testiä tekevän oppilaan on vähimmillään ymmärrettävä 

yksi virke koko laajasta, useita perusteluja sisältävästä repliikistä. Kyseisessä virkkeessä 

mainitaan tiivistetysti vaaditut kaksi perustelua, mutta ympäröivässä tekstissä esitetään 

myös paljon muita. Oppilas joutuu näin ollen tekemään yhteenvedon kuulemastaan ja 

prosessoimaan melko pitkän tekstijakson. Voi olettaa, että oppilas ei välttämättä selviä 

osiosta käyttämällä pelkkiä alemman tason ymmärtämisprosesseja.  

 Ylimmän tason viimeisestä eli viidennestä katkelmasta tulisi ensin saada 

selville, hylättiinkö kolmen koulun ehdotus äänestyksessä. Jotta a-osioon voisi vastata, 

olisi ymmärrettävä yksi virke, jossa todetaan vain Hämeenniemen peruskoulun hävin-

neen äänestyksen. Välttämätöntä tietoa edeltää melko monimutkainen selostus äänestys-

tuloksesta, mikä saattaa tehdä osiosta vaikeamman kuin pelkän välttämättömän tiedon 

perusteella vaikuttaa. Monivalinnassa oikeaan vaihtoehtoon päätymiseksi riittää, että 

ymmärtää lauseen, jossa kerrotaan kullekin koululle varatun summan ylittyvän kyseisen 

koulun kohdalla liikaa. Oppilaan täytyy käsittää sen tarkoittavan samaa, kuin että kou-

lun esittämä hanke olisi tullut liian kalliiksi. Oikein–väärin- ja monivalintaosioissa pu-

heenymmärtämisen käsitteestä arvioidaan varsin suppeaa ymmärtämistä. Avoimeen 

kysymyksen vastaukseksi vaaditaan jälleen kaksi asiaa. Oppilas Kirsi Paunosen replii-

kin muutamasta virkkeestä on koottava ja tiivistettävä ne keinot, joilla koulun hanke 

saataisiin toteutetuksi. Tiedot eivät tule tekstissä aivan peräkkäin, vaan mukana on myös 

muuta, osion kannalta ylimääräistä informaatiota, joka on osattava sulkea pois. Osio 

vaikuttaa interaktiiviselta, sillä se saa todennäköisesti oppilaan hyödyntämään myös 

ylemmän tason ymmärtämisprosesseja.  

 Kaikkia tekstiin liittyviä avoimia kysymyksiä voi pitää tilanteessa mahdol-

lisina kohdetehtävinä. Kohdetilanteessa oppilas saattaisi esimerkiksi koulunsa edustaja-

na tehdä muistiinpanoja kokouksen kulusta tai joutua kokoamaan tiedot päätöksistä toi-

sia oppilaita varten. Oikein–väärin- ja monivalintaosiot sen sijaan eivät tunnu tilanteen 

kannalta yhtä luontevilta kohdetehtäviltä. Toki voi ajatella, että joku radio-ohjelmaa 
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kuunteleva jää pohtimaan, onko oppilailla oikeasti ollut mahdollisuus vaikuttaa 

kouluviihtyvyyden parantamiseen vai onko kyseessä kenties jokin varjoprojekti, jossa 

vaikuttamista on harjoiteltu (osio 1a). Tällainen kohdetehtävä ei kuitenkaan ole niin 

selkeän todennäköinen kuin avoimet kysymykset. 

 

Ylimmän tason tehtävän tekstissä toteutuu monia kommunikatiivisuuden piirteitä. Teks-

tin sisältö on aiheeltaan oppilaalle merkityksellinen ja kielenpiirteiltään kattava, sillä 

siinä on huomioitu eri rekisterit ja kielen tilanteinen vaihtelu. Näin ollen teksti on au-

tenttinen ja siten kommunikatiivinen. Tekstin sisäinen kattavuus ei kuitenkaan riitä 

varmistamaan tarpeeksi yleistettävän ja monipuolisen tiedon saamista kielitaidosta. Ta-

solle olisikin ollut hyvä saada useampia, erilaajuisia tehtäviä. Vaikka tehtävässä on jo 

joitakin osioita, joihin vastaaminen edellyttää pidemmän tekstijakson prosessointia, täl-

laisia osioita olisi tarpeellista ja tarkoituksenmukaista olla enemmänkin, etenkin kun 

kyseessä on tehtäväsarjan ylin taso. Tällöin ymmärtämistä arvioitaisiin kattavammin. 

Ylintä tasoa tekevä oppilas on jo edistyneempi kielenoppija, jonka puheen-

ymmärtämistaidot ovat siinä määrin kehittyneet, että on mielekästä arvioida ylemmän 

tason ymmärtämisprosesseja, jotka vaativat myös pragmaattisen tiedon ja strategisen 

kompetenssin eri puolien hyödyntämistä.       

     

 

4.3 Kommunikatiivisuuden toteutuminen Kiken puheenymmärtämistehtävissä 

 

Tässä luvussa kokoamme sisältöanalyysin tulokset siitä, missä määrin kommunikatiivi-

suus toteutuu Kiken puheenymmärtämistehtävissä eli miltä osin tehtävät ovat autenttisia 

ja interaktiivisia.   

 

Analysoituamme kaikkien tasojen puheenymmärtämistehtävät näyttää siltä, että niissä 

toteutuu kommunikatiivisen puheenymmärtämisen arvioinnin periaatteita, kun lähtö-

kohtana on Bachmanin ja Palmerin (1996) sekä Buckin (2001) näkemys arvioinnin 

kommunikatiivisuudesta. Sisältöanalyysissa tarkastelimme tehtävien hyödyllisyyttä ja 

määritellyn käsitteen toteutumista autenttisuuden ja interaktiivisuuden näkökulmasta. 

Kaiken kaikkiaan tekstit täyttävät monia autenttisuuden kriteereitä: Tekstit ovat oppi-

laille merkityksellisiä, koska ne ovat kohdetilanteita, joiden valintaa tukevat myös suo-

mi toisena kielenä -opetussuunnitelman perusteet ja eurooppalainen viitekehys. Tekstien 

aihepiirit liikkuvat kodista kouluun ja edelleen yhteiskuntaan, mikä tuo testiin katta-



 103 

vuutta. Kielitaidon kehittyessä tekstit vaikeutuvat, kun esimerkiksi sanasto 

muuttuu aihepiirin vaihtuessa abstraktimmaksi. Kielitaidon kehittymisen jatkumo näkyy 

tehtävissä myös siten, että testitasot etenevät eurooppalaiseen viitekehykseen verrattuna 

taitotasolta A1.3 tasolle B2.1.  

Teksteissä käytetään kohdetilanteissa tarkoituksenmukaista kieltä, jolloin 

niissä on tilanteelle ominaisia kielenkäytön funktioita. Käytetty kieli vastaa käsikirjoi-

tuksen perusteella kohdetilanteen kielen piirteitä esimerkiksi siinä, että samanikäisten 

oppilaiden epämuodollisessa välituntikeskustelussa puhutaan sellaista puhekieltä, jota 

oppilaiden voisi ajatella puhuvan oikeastikin. Tekstien pituus vaikuttaa perustellulta 

sekä valittujen kohdetilanteiden että kunkin testitason kannalta. On hyvä, että tekstit 

pitenevät tasolta toiselle edettäessä, joskin myös tasojen sisällä voisi olla enemmän 

vaihtelua, jotta tasokohtaiseen arviointiin saataisiin kattavuutta. Vaihtelevan pituiset 

tekstit mahdollistavat monipuo lisemman tiedon saamisen puheenymmärtämisestä. Kie-

lenoppija joutuu kohtaamaan monenlaista kieltä erilaisissa kohdetilanteissa. Esimerkiksi 

lyhyen kuulutuksen kuunteleminen ja siihen reagoiminen edellyttää varmasti toisenlais-

ta prosessointia kuin laajan, aiheeltaan abstraktin luennon seuraaminen.   

 Toinen analysoitu piirre eli interaktiivisuus ei sen sijaan toteudu tehtävissä 

yhtä vahvasti kuin autenttisuus. Puheenymmärtämisessä keskeisin interaktiivisuuden 

edellytys kuitenkin täyttyy, sillä osioihin ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta voi 

vastata ymmärtämättä kuunneltavaa tekstiä. Kommunikatiivisessa arvioinnissa olennais-

ta olisi pyrkiä siihen, että testiä tekevä henkilö prosessoi kieltä luonnollisen kielenkäyt-

tötilanteen tavoin. Tällöin testissä tulee huomioida myös metakognitiiviset strategiat ja 

pragmaattinen tieto, joita pidetään osana kommunikatiivista kielitaitoa ja joita kielen-

käyttäjä todella hyödyntää viestintätilanteessa. Kun nämäkin kielitaidon puolet otetaan 

osaksi arvioitavaa käsitettä, testin kommunikatiivisuus vahvistuu.  

Kiken puheenymmärtämistehtävissä interaktiivisuutta heikentää se, että 

vastaamiseen vaadittava välttämätön tieto on useimmiten melko lyhyt tekstijakso, josta 

on ymmärrettävä yleensä kirjaimellinen merkitys. Tällainen osio vaatii pääasiassa vain 

lingvistisen aineksen prosessointiin käytettäviä kognitiivisia strategioita eikä pu-

heenymmärtämistä arvioida täysin määritellyn käsitteen mukaisesti, vaan ymmärtämi-

sestä saadaan yksipuolinen kuva. Jotta käsitettä arvioitaisiin kattavammin, osioiden pi-

täisi edellyttää myös laajempien tekstikatkelmien prosessointia ja metakognitiivisten 

strategioiden hyödyntämistä. Osioissa kannattaisi hyödyntää tekstin autenttisuutta esi-

merkiksi niin, että voidakseen vastata osioon oppilaan olisi ensin arvioitava kuunneltava 

puhetilanne, siihen sopiva kieli ja keskusteluun osallistujat. Ylimmän tason tehtävässä 
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oppilas voisi esimerkiksi joutua päättelemään, millaisesta ohjelmasta tai 

keskustelutilanteesta on kyse. Kattavuutta parantaisi myös se, että varsinkin alimmalla 

ja ylimmällä tasolla olisi useampia, erimittaisia tehtäviä. Yhden tai kahden tehtävän 

perusteella ei voi vielä tehdä kovin yleistettäviä johtopäätöksiä oppilaan kielitaidosta, 

etenkin kun testiä on tarkoitus käyttää diagnostisena arviointivälineenä. Oppilaan kieli-

taidon kehittymisen arviointiin tarvitaan todennäköisesti enemmän ja tarkempaa tietoa. 

Interaktiivisuutta voisi kehittää myös laatimalla enemmän kohdetehtäviä, jotka edellyt-

tävät vastaavanlaista toimintaa kuin kohdetilannekin. Tällä hetkellä selkeitä kohdetehtä-

viä ovat alimman tason piirrostehtävän lisäksi monet avoimista kysymyksistä. 

Tutkimuksemme toisen vaiheen perusteella voimme siis todeta Kiken pu-

heenymmärtämistehtävien olevan siinä määrin kommunikatiivisia, että teksteissä toteu-

tuu hyvin autenttisuus ja osioissa täytyy interaktiivisuuden perusedellytys sekä osittain 

näkemys kohdetehtävistä. Sen sijaan kommunikatiivisessa puheenymmärtämisen arvi-

oinnissa olennainen pyrkimys saada testiä tekevä oppilas hyödyntämään samoja proses-

seja kuin aidoissa kielenkäyttötilanteissa voisi toteutua varmemmin, jos tehtävien inter-

aktiivisuuteen kiinnitettäisiin enemmän huomiota. Ymmärtämisen voi osoittaa vain epä-

suorasti. Laatimalla interaktiivisia tehtäviä pyritään siihen, että oppilas hyödyntää niitä 

prosesseja, jotka on käsitteessä määritelty arvioinnin kohteeksi.   

 

 

4.4 Sisältöanalyysissa käytetyn menetelmän arviointia  

 

Käytimme sisältöanalyysissa välineenä Bachmanin ja Palmerin (1996) hyödyllisyys-

mallin sekä Buckin (2001) näkemysten pohjalta laatimaamme analyysikehikkoa, jonka 

kahdeksan kysymyksen avulla selvitimme puheenymmärtämistehtävien kom-

munikatiivisuutta autenttisuuden ja interaktiivisuuden näkökulmasta. Koska kehitimme 

analyysimenetelmän nimenomaan tätä tutkimusta varten, oli analyysikehikon testaami-

nen samalla osa tutkimusta. Tavoitteenamme oli luoda tarpeeksi informatiivinen väline, 

joka olisi kuitenkin selkeä ja helppokäyttöinen sekä tutkimuksen tarkoituksiin riittävän 

tiivis.  

Näyttää siltä, että analyysikehikkomme sopi testin sisällön analysointiin 

varsin hyvin. Se antoi olennaista tietoa autenttisuudesta ja interaktiivisuudesta tehtävien 

kommunikatiivisuuden määrittämiseen. Autenttisuuden selvittämisessä tuntui toimivalta 

ratkaisulta valita kehikkoon kysymyksiä, joilla pystyimme tarkastelemaan kohdetilan-

teen ja testitekstin eri piirteiden vastaavuutta. Sisällön merkityksellisyydelle taas oli 
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mielekästä etsiä vastaavuuksia suomi toisena kielenä -opetussuunnitelman 

perusteista sekä eurooppalaisesta viitekehyksestä, koska Kikeä käytetään oppilaiden 

kielitaidon tason määrittämiseen koulussa, vaikka saatua tietoa voivat hyödyntää opetta-

jien lisäksi muutkin oppilaiden kanssa työskentelevät henkilöt. Puheen-

ymmärtämistehtävien interaktiivisuutta oli välttämätöntä arvioida ensimmäiseksi siitä 

näkökulmasta, testaako osio ylipäänsä puheen ymmärtämistä. Lisäksi vastaamiseksi 

välttämättömän tiedon määritteleminen oli hyvä tapa selvittää, millaista ymmärtämistä 

ja millaisia prosesseja tai strategioita osiot edellyttävät.  

Vaikka analyysikehikko tuntui kokonaisuutena mielekkäältä ja tiiviiltä, on 

sisältöanalyysi kuitenkin työläs ja aikaa vievä, kun siinä tarkastellaan tehtävät osio ker-

rallaan. Toisaalta on tarpeellista analysoida yksittäiset osiot, jotta tiedettäisiin, mitä ne 

mittaavat. Työvaiheena hitaan sisältöanalyysin tulosten luotettavuutta lisää se, että kä-

vimme kaikki tehtävät ja analyysikehikon kohdat läpi yhdessä. Tutkimusta on siis ollut 

tekemässä ja arvioimassa kaksi henkilöä, jolloin analyysi on luultavasti tarkempi ja asi-

oista on tullut esille useampia näkökulmia. Tutkimuksen reliaabeliutta tosin olisi voinut 

parantaa, jos olisimme analysoineet tehtävät ensin kumpikin erikseen ja vasta sitten yh-

dessä neuvotellen.       

      Bachmanin ja Palmerin (1996) hyödyllisyys-mallin valitseminen ana-

lyysivälineen lähtökohdaksi tuntui järkevältä, koska malli on kehitetty erityisesti kieli-

taidon arvioinnin arviointia varten ja se perustuu Bachmanin (1990) laatimaan kommu-

nikatiiviseen kielitaitomalliin. Bachmanin malli on tällä hetkellä tunnetuimpia kommu-

nikatiivisen kielitaidon kuvauksia, mutta sitä on pidetty jopa liian laajana ja siksi va i-

keana soveltaa käytäntöön. Samoin malli kommunikatiivisen testin hyödyllisyydestä on 

kattava, mutta sitä on harvoin mahdollista käyttää sellaisenaan testin hyödyllisyyden 

arviointiin. Tutkimuksen tekijän on siis valittava, mitkä hyödyllisyyden kriteerit on kul-

loisenkin testin tarkoituksen kannalta tärkeintä nostaa esiin. Kuitenkin kaikkien hyödyl-

lisyyden kriteerien tulisi aina olla mukana testissä ja sen kehittämisessä, mikä on otetta-

va huomioon, vaikka tutkimuksessa painotettaisiin tiettyjen kriteerien täyttymistä. 

Omassa tutkimuksessamme saatoimme tarkastella ainoastaan sisällön ominaisuuksia eli 

autenttisuutta ja interaktiivisuutta, jotka omalta osaltaan rakentavat testin käsitevalidiut-

ta. Muiden hyödyllisyyden kriteereiden varmistaminen jää testin laatijoiden, mahdolli-

sen jatkotutkimuksen tekijöiden sekä testiä käyttävien opettajien vastuulle.  

Meistä oli haasteellista paitsi kehittää analyysiväline myös käyttää sitä 

johdonmukaisesti. Analyysin luotettuutta voisi lisätä, jos kunkin tekstin kielenpiirteet 

analysoitaisiin kohdetilanteesta etukäteen määriteltyjen kielenpiirteiden mukaan. Muu-
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ten kehikon käyttäjästä riippuu, mitkä piirteitä hän pitää tarkastelussa olen-

naisina. Esimerkiksi jokin näkyvä yksittäinen kielenpiirre saattaa saada kokona isuuden 

kannalta turhan paljon huomiota. 

 Analyysikehikkoa voi pitää tämän tutkimuksen tarkoitukseen riittävänä ja 

toimivana. On kuitenkin otettava huomioon, että se on kehitetty juuri tämän tutkimuk-

sen tarpeisiin eikä sitä voi välttämättä soveltaa suoraan jossakin toisessa yhteydessä. 

Analyysiväline on tuskin koskaan valmis, vaan sitä on syytä kehittää ja muokata kullo i-

senkin tutkimuksen vaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi välttämättömän tiedon määrit-

teleminen on tarpeellista, mutta samalla on harkittava tarkkaan, kuinka pitkälle meneviä 

tulkintoja ymmärtämisprosessista sen perusteella vo idaan tehdä.     
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5. YHTEENVETO 

 

Tässä luvussa pohdimme, miten tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tehtyjen haastat-

telujen tulokset ja toisen vaiheen puheenymmärtämistehtävien sisältöanalyysin tulokset 

suhteutuvat toisiinsa. Lopuksi tuomme esille joitakin työmme herättämiä ajatuksia tut-

kimusprosessista ja jatkotutkimusmahdollisuuksista.   

 

 

5.1 Kommunikatiivisesta käyttöteoriasta puheenymmärtämistehtävien sisällön 

kommunikatiivisuuteen 

  

Tutkimuksemme ensimmäinen ja toinen vaihe on ajateltava toisiaan täydentävinä arvi-

oinnin jatkumon osina, joista muodostuu testin laatimisvaihetta tukeva kokonaisuus. 

Ensimmäinen vaihe ei siis ainoastaan perustele kommunikatiivisuuden valintaa sisältö-

analyysin näkökulmaksi, vaan sen avulla saatoimme määritellä puheenymmärtämisteh-

tävien taustalla olevan käsitteen, jonka toteutumista testin sisällössä tarkastelimme tut-

kimuksen toisessa vaiheessa.  

Opettajien haastatteluissa esille tuomissa kommunikatiivisessa käyttöteo-

riassa ja Kike-tehtäviin liittyvissä ajatuksissa vo i havaita selkeän yhtäläisyyden laadit-

tuihin puheenymmärtämistehtäviin. Käyttöteorian mukainen kommunikatiivisuus näytti 

operationaalistuvan tehtävissä monin paikoin varsin onnistuneesti. Opettajat kokivat 

tärkeäksi sen, että opittava ja arvioitava kieli on oppilaan elämänpiirin kannalta merki-

tyksellistä ja kytkeytyisi niihin, kullekin ikäkaudelle tyypillisiin tilanteisiin, joissa oppi-

las todellisuudessakin puhuttua kieltä kohtaa ja käyttää. Tämä tavoite toteutuu hyvin 

tehtävien teksteissä, jotka ovat pääosin puhekielisiä kohdetilanteita. Teksteistä saami-

amme tuloksia arvioitaessa on kuitenkin muistettava, että analyysi on tehty täysin käsi-

kirjoituksen pohjalta ilman äänitteitä. Tekstejä nauhoitettaessa seurataan toivottavasti 

käsikirjoituksesta havaittavaa luontevaa puhekieltä. Kielitaidon kehittyminen sekä teh-

tävien sitominen opetussuunnitelman perusteisiin ja viitekehykseen näkyy tasolta toisel-

le siirryttäessä. Nämä asiat opettajat mainitsivatkin keskeisiksi pyrkimyksikseen.  

Haastateltujen mielestä oppilaiden tulisi ymmärtää puheen eri rekistereitä 

sekä kyetä tekemään tulkintoja ja päätelmiä puhetilanteesta ja siihen sopivasta kielestä. 

Teksteihin oli saatu tilanteiden ja kielen variaatiota, mutta niitä ei ollut kyetty riittävästi 
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hyödyntämään tehtävissä. Opettajat myönsivät itsekin, että esimerkiksi päät-

telyä vaativien tehtävien tekeminen on hankalaa ja niitä pitäisi olla enemmän. Tehtävien 

interaktiivisuutta olisi parantanut, jos olisi laadittu enemmän sellaisia osioita, joissa ar-

vioidaan ymmärtämisen eri puolia ja metakognitiivisten strategioiden käyttöä. On kui-

tenkin muistettava, että opettajat eivät olleet saaneet varsinaista arviointikoulutusta, 

jolloin esimerkiksi erilaisia testiteknisiä seikkoja ei välttämättä tule ajatelleeksi. Testi-

tekniset ongelmat saattavat näin ollen heikentää esimerkiksi tehtävien interaktiivisuutta 

ja siten myös kommunikatiivisuutta. 

Määrittelimme haastattelututkimuksen perusteella Kiken puheen-

ymmärtämistehtävien taustalla olevaksi käsitteeksi kommunikatiivisen puheen-

ymmärtämisen. Sisältöanalyysi osoitti, että käsite säilyy pääpiirteissään samana itse 

testissä. Puheenymmärtämistehtävät ovat erityisesti autenttisuuden osalta kommunika-

tiivisia ja ne arvioivat puheen ymmärtämistä eli ovat siinä mielessä interaktiivisia. In-

teraktiivisuus ei kuitenkaan täyty kaikilta osin: tehtävissä ei ole riittävästi monipuolisia 

kohdetehtäviä, jotka mahdollistavat kohdetilanteissa käytettävien kaltaisten prosessien 

toteutumisen testitilanteessa. Autenttisuus ja interaktiivisuus ovat tosin aina suhteellisia 

ja niistä voidaan esittää vain arvioita. Testin tarkoituksesta riippuu, kuinka autenttisiin 

ja interaktiivisiin tehtäviin on tarpeen pyrkiä. Kike-tehtäväsarjan tarkoituksena on sel-

vittää opetusta varten esimerkiksi miten hyvin oppilas selviytyy kielitaidollaan koulus-

sa. Siksi todellisissa kohdetilanteissa käytettävien ymmärtämisprosessien ja -stra-

tegioiden saaminen osaksi testitehtävää olisi tämän kaltaisessa testissä tärkeää. Samoin 

sisällön merkityksellisyyttä ja kattavuutta analysoidessamme tehtävien merkitykselli-

syys näytti toteutuvan hyvin. Puheenymmärtämistaitoa sen sijaan tulisi pyrkiä arvio i-

maan kattavammin, jotta käsite toteutuisi testissä määrittelyn mukaisesti.  

         

Kielitaidon arviointi on prosessi, jonka eri vaiheissa on olenna ista varmistaa, että arvio i-

tavaksi määritelty käsite säilyy samana. Hyödyllisen testin käsitevalidiuden rakentami-

nen alkaa omien kielitaitokäsitysten tiedostamisesta ja arvioitavan käsitteen määrittelys-

tä. Tämän pohjalta voidaan kirjata testispesifikaatiot, jotka ohjaavat testitehtävien laati-

mista. Kun testitehtävät on tehty, on tarkasteltava, missä määrin käsite on onnistuttu 

operationaalistamaan testin sisällössä. Tämän jälkeen tehtävien kehittämisessä käytetään 

apuna sitä tietoa, mikä saadaan esitestauksesta ja testin käyttäjiltä. Testituloksia ana-

lysoimalla pyritään selvittämään, voiko testituloksista tehdä valideja johtopäätöksiä 

testiin osallistuvan kielitaidosta. Valideja johtopäätöksiä voidaan tehdä vain silloin, kun 
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testiä käytetään siihen tarkoitukseen, mihin testi on laadittukin, ja arvioimaan 

sellaista taitoa, joka on määritelty käsitteessä.  

 Aineistonamme olleesta Kike-tehtäväsarjan puheenymmärtämistehtävistä 

ei tutkimuksemme kuluessa ollut valmiina kuin kuunneltavien tekstien käsikirjoitukset 

ja niihin liittyvät tehtäväosiot. Tehtäväsarjalle ei ollut vielä määritelty yhteistä kielitai-

tokäsitystä eikä puheenymmärtämiskäsitettä ollut kirjattu testispesifikaatioiksi. Tätä 

tutkimusta voikin siis pitää yhtenä ensimmäisistä vaiheista puheenymmärtämistehtävien 

käsitevalidiusjatkumolla. Käsitevalidius, autenttisuus ja interaktiivisuus ovat kaikki si-

doksissa siihen, miten kielitaito määritellään tietyssä testitilanteessa (Bachman – Palmer 

1996: 28–29). Vasta käsitteen määrittely paljastaa, mitä käsitevalidius edellyttää nimen-

omaan tietyltä testiltä ja sen tulosten tulkinnalta. Käsite tulee määritellä aina testin tar-

koituksen mukaan.  

Tarkasteltuamme ainoastaan puheenymmärtämistehtäviä emme voi tehdä 

päätelmiä koko Kike-tehtäväsarjan taustalla olevasta kielitaitokäsityksestä ja käsitevali-

diudesta, mutta tällaiseen yhtenäiseen käsitykseen kielestä, kielitaidon rakenteesta ja sen 

mukaisesta arvioinnista tulisi luonnollisesti pyrkiä. Myös se, ovatko puheenymmärtä-

mistehtävät lopulta hyödyllisiä, selviää vasta, kun tehtäviä on kokeiltu ja käsitevalidiu-

den toteutumista pystytään tarkastelemaan tuloksista tehtävistä johtopäätöksistä. Sekä 

testin laatijan että käyttäjän on varmistettava, että testiä käytetään tarkoituksensa mukai-

sesti. Jos testiä käytetään johonkin muuhun tarkoitukseen, ei voida olla varmoja siitä, 

että käsite on enää validi. Testin käyttöön liittyy aina vastuu, sillä kaikella arvioinnilla 

on jonkinlaisia vaikutuksia paitsi testattavalle yksilölle, niin myös koko sille yhteisölle, 

jossa tiettyä arviointivälinettä käytetään. Arvioinnin vaikutus ulottuu muun muassa sii-

hen, mitä ja miten opetetaan ja arvioidaan. Tämän vuoksi etenkin sellaisella alalla, jolla 

on vielä vähän arviointivälineitä, testejä laativien ja käyttävien on oltava tietoisia työ-

hönsä liittyvästä vallasta ja vaikutuksesta.    

 

 

5.2 Lopuksi 

 

Valitsimme  tutkimuksemme  aiheeksi  kehitteillä  olevan uuden, suomi toisena kielenä 

-perusopetuksessa olevien maahanmuuttajien suomen kielen taidon määrittämiseen 

suunnatun puheenymmärtämistestin sisällön analysoimisen, koska valmistuttuaan testil-

lä on todennäköisesti vaikutusta alan opetus- ja arviointikäytänteisiin. Suurelle kohde-

ryhmälle tarkoitetun testin laatiminen on pitkä ja monivaiheinen prosessi, josta tällaises-
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sa tutkimuksessa voidaan tarkastella vain hyvin rajattua osaa. Meistä oli kuitenkin 

mielenkiintoista perehtyä aiheeseen sen ajankohtaisuuden ja tuoreuden vuoksi: myös 

diagnostisen arvioinnin tulisi noudattaa uusien suomi toisena kielenä -opetus-

suunnitelman perusteiden periaatteita ja eurooppalaisen viitekehyksen koulukäyttöön 

sovellettua versiota. Suomi toisena kielenä -arvioinnissa puheen ymmärtäminen on jää-

nyt kenties vähemmälle huomiolle kuin muut kielitaidon osa-alueet. Esimerkiksi yliop-

pilaskirjoitusten suomi toisena kielenä -kokeessa ei arvioida puheen ymmärtämistä lain-

kaan, vaikka koe muuten seuraa vieraiden kielten kokeiden rakennetta. Tämän vuoksi 

Kike-tehtäväsarja on tarpeellinen, mutta haasteellinen hanke alan arvioinnin kehittämi-

sessä.   

 Omassa työssämme haasteellisimmaksi osoittautui kommunikatiivisuus-

käsitteen rajaaminen ja operationaalistaminen tutkimuksen kannalta käyttökelpoiseksi ja 

mielekkään laajuiseksi, mutta silti riittävän kattavaksi. Kaksivaiheisessa tutkimuksessa 

tarkastelimme ja analysoimme kahta hyvin erilaista aineistoa. Hyödynsimme puolistruk-

turoitua teemahaastattelua selvittääksemme opettajien käsityksiä, joista etsimme yhtä-

läisyyksiä kommunikatiivisen kielitaitokäsityksen kanssa. Kike-tehtävien sisältöä puo-

lestaan analysoimme laatimamme kehikon avulla. Molemmista aineistoista jäljitimme 

siis samaa ilmiötä hyvin erilaisin menetelmin. 

 Tämä tutkimus on ollut eräänlainen alkusysäys Kiken puheen-

ymmärtämistehtävien kehittämisessä. Sisältöanalyysi osoitti, että käsitteen kattavuuden 

parantamiseksi olisi hyvä laatia lisää puheenymmärtämistehtäviä eri tasoille. Tällöin 

Kikestä voisi vähitellen kehittyä monipuolinen tehtäväpankki opettajien käyttöön. Opet-

taja voisi valita tehtävistä kulloinkin parhaiten soveltuvat ja esimerkiksi arvioida saman 

oppilaan kielitaidon etenemistä useamman kerran myös saman taitotason tehtävillä. 

Tehtäväsarjassa noudatettava jako kolmeen vaikeustasoon on tosin hieman ongelmalli-

nen ja keinotekoinen: Yksilön kielitaito kehittyy jatkumolla eikä selkeästi portaittain. 

Testiä käytettäessä ja sen tuloksia tulkittaessa on muistettava, että kielitaito ei ole loke-

roitavissa yksiselitteisiksi tasoiksi eikä se kehity lineaarisesti. Kehityksessä on samana i-

kaisesti sekä systemaattisuutta että varioivuutta ja välillä kehitys jopa palaa edelliseen 

vaiheeseen.   

 Kike-tehtävät tarjoavat monia kiinnostavia ja testin kehittämistä palvele-

via mahdollisuuksia jatkotutkimukseen. Esimerkiksi introspektiotutkimuksella voisi 

selvittää, millä perusteella testiä tekevät oppilaat vastaavat osioihin. Tällainen menetel-

mä toisi myös lisätietoa ymmärtämisprosesseista, joista tässä on voitu esittää lähinnä 

vain arvailuja määrittämällä vastaamiseksi välttämätön tieto. Tarpeellinen jatkotutki-
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muksen kohde olisi myös Kikestä saatujen testitulosten analysoiminen, jossa 

voisi hyödyntää muun muassa tilastollisia menetelmiä. Samoin hyödyllisyyden muiden 

kriteerien, kuten reliaabeliuden, käytännöllisyyden ja vaikutuksen, tarkastelu antaisi 

käyttökelpoista tietoa siitä, kuinka tarkoituksenmukainen Kike on.  

 Laatimiamme haastattelurunkoa ja analyysikehikkoa voisi kenties niin 

ikään hyödyntää myöhemminkin. Osa haastattelurungon kysymyksistä sopisi opettajille 

apuvälineeksi, jotta opetus- ja arviointiperiaatteita voitaisiin nostaa tietoiseen tarkaste-

luun. Analyysikehikkoa puolestaan voi muokata sellaiseksi, että sen avulla pystyy joko 

tarkastelemaan esimerkiksi laatimiaan koetehtäviä tai kehittämään uusia. Kaiken kaik-

kiaan olennaista on lisätä tietoisuutta arviointiprosessista ja tehdä kaikille osapuolille 

näkyväksi, mitä, miten ja miksi kulloinkin arvioidaan. Yksi haastatelluista kiteytti tä-

män ajatuksen osuvasti:  

- - jos jättää arvioinnin tekemättä niin se on ihan pelkkää harhaa sitä voi sit 
niinku samantien opettaa vaikka marjapensaita - - [se, miten pitäisi arvio i-
da] riippuu tarkotuksesta - - et testin tekemises tarvii olla hirveen selvillä 
siitä mitä testaa et niinku suoranaisesti ei oo olemassa hyviä tai huonoja 
testejä et on vaan olemassa sellasia testejä jotka on niinku oikees paikas tai 
vääräs paikas et täytyy olla hirveen selvillä siitä mitä testaa ja sitte siitä tu-
lee se et miten testaa - - (kysymykset C2 ja C3). 
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LIITE 2 
OPS-SOVELLUS YHTEISESTÄ EUROOPPALAISESTA VIITEKEHYKSESTÄ 
Puheen ymmärtämisen taitotasot 
 
 
Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa  
 Puheen ymmärtäminen 
A1.1 Kielitaidon alkeiden 

hallinta 
- Ymmärtää erittäin rajallisen määrän tavallisimpia sanoja ja 

fraaseja (tervehdyksiä, nimiä, lukuja, kehotuksia) arkisissa 
yhteyksissä. 

 
- Ei edes ponnistellen ymmärrä kuin kaikkein alkeellisinta 

kieliainesta. 
 

- Tarvitsee erittäin paljon apua: toistoa, osoittamista, 
käännöstä. 

A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito - Ymmärtää rajallisen määrän sanoja, lyhyitä lauseita, 
kysymyksiä ja kehotuksia, jotka liittyvät henkilökohtaisiin 
asioihin tai välittömään tilanteeseen. 

 
- Joutuu ponnistelemaan ymmärtääkseen yksinkertaisiakin 

lausumia ilman selviä tilannevihjeitä. 
 

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

A1.3 Toimiva alkeiskielitaito - Ymmärtää yksinkertaisia lausumia (henkilökohtaisia 
kysymyksiä ja jokapäiväisiä ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja) 
rutiinimaisissa keskusteluissa tilanneyhteyden tukemana. 

 
- Pystyy seuraamaan yksinkertaisia, välittömään 

tilanteeseen tai omaan kokemukseensa liittyviä 
keskusteluja. 

 
- Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää 

normaalia hitaampaa ja kuulijalle kohdennettua 
yleiskielistä puhetta. 

Taitotaso A2 Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta 
A2.1 Peruskielitaidon 

alkuvaihe 
- Pystyy ymmärtämään yksinkertaista puhetta tai 

seuraamaan keskustelua aiheista, jotka ovat hänelle 
välittömän tärkeitä. 

 
- Pystyy ymmärtämään lyhyiden, yksinkertaisten, itseään 

kiinnostavien keskustelujen ja viestien (ohjeet, 
kuulutukset) ydinsisällön sekä havaitsemaan aihepiirin 
vaihdokset tv-uutisissa. 

 
- Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää 

normaalilla nopeudella ja selkeästi puhuttua yleiskielistä 
puhetta, joka usein täytyy lisäksi toistaa.   

 
A2.2 Kehittyvä peruskielitaito - Ymmärtää tarpeeksi kyetäkseen tyydyttämään 

konkreettiset tarpeensa. Pystyy seuraamaan hyvin 
summittaisesti selväpiirteisen asiapuheen pääkohtia. 

 
- Pystyy yleensä tunnistamaan ympärillään käytävän 

keskustelun aiheen. Ymmärtää tavallista sanastoa ja hyvin 
rajallisen joukon idiomeja tuttuja aiheita tai yleistietoa 
käsittelevässä tilannesidonnaisessa puheessa. 

 
- Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää 

yleispuhekieltä, joka äännetään hitaasti ja selvästi. Toistoa 
tarvitaan melko usein.   
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Taitotaso B1 Selviytyminen arkielämässä  
B1.1 Toimiva peruskielitaito - Ymmärtää pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia 

puheesta, joka käsittelee koulussa, työssä tai vapaa-aikana 
säännöllisesti toistuvia teemoja mukaan lukien lyhyt 
kerronta. Tavoittaa radiouutisten, elokuvien, tv-ohjelmien 
ja selkeiden puhelinviestien pääkohdat. 

 
- Pystyy seuraamaan yhteiseen kokemukseen tai 

yleistietoon perustuvaa puhetta. Ymmärtää tavallista 
sanastoa ja rajallisen joukon idiomeja. 

 
- Pitemmän viestin ymmärtäminen edellyttää normaalia 

hitaampaa ja selkeämpää yleiskielistä puhetta. Toistoa 
tarvitaan silloin tällöin. 

 
B1.2 Sujuva peruskielitaito - Ymmärtää selväpiirteistä asiatietoa, joka liittyy tuttuihin ja 

yleisempiin aiheisiin jonkin verran vaativissa yhteyksissä 
(epäsuora tiedustelu, työkeskustelut, ennakoitavissa olevat 
puhelinviestit). 

 
- Ymmärtää pääkohdat ja tärkeimmät yksityiskohdat 

ympärillään käytävästä laajemmasta muodollisesta ja 
epämuodollisesta keskustelusta. 

 
- Ymmärtäminen edellyttää yleiskieltä tai melko tuttua 

aksenttia sekä satunnaisia toistoja ja uudelleen muotoiluja. 
Nopea syntyperäisten välinen keskustelu ja vieraiden 
aiheiden tuntemattomat yksityiskohdat tuottavat 
vaikeuksia. 

 
Taitotaso B2 Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssa  
B2.1 Itsenäisen kielitaidon 

perustaso 
- Ymmärtää asiallisesti ja kielellisesti kompleksin puheen 

pääajatukset, kun se käsittelee konkreetteja tai abstrakteja 
aiheita. Pystyy seuraamaan yleisesti kiinnostavaa 
yksityiskohtaista kerrontaa (uutiset, haastattelut, elokuvat, 
luennot). 

 
- Ymmärtää puheen pääkohdat, puhujan tarkoituksen, 

asenteita, muodollisuusastetta ja tyyliä. Pystyy 
seuraamaan laajaa puhetta ja monimutkaista 
argumentointia, jos puheen kulku on selvästi merkitty 
erilaisin jäsentimin (sidesanat, rytmitys). Pystyy 
tiivistämään tai ilmaisemaan avainkohdat ja tärkeät 
yksityiskohdat kuulemastaan. 

 
- Ymmärtää suuren osan ympärillään käytävästä 

keskustelusta, mutta voi kokea vaikeaksi ymmärtää 
useamman syntyperäisen välistä keskustelua, jos nämä 
eivät mitenkään helpota sanottavaansa. 

B2.2 Toimiva itsenäinen 
kielitaito 

- Ymmärtää elävää tai tallennettua, selkeästi jäsentynyttä 
yleiskielistä puhetta kaikissa sosiaalisen elämän, 
koulutuksen ja työelämän tilanteissa (myös muodollinen 
keskustelu ja syntyperäisten välinen vilkas keskustelu). 

 
- Pystyy yhdistämään kompleksia ja yksityiskohtaista tietoa 

vaativia tehtäviä varten kuulemistaan laajoista 
keskusteluista tai esityksistä. Osaa päätellä ääneen 
lausumattomia asenteita ja sosiokulttuurisia viitteitä sekä 
arvioida kriittisesti kuulemaansa. 

 
- Ymmärtää vieraita puhujia ja kielimuotoja. Huomattava 

taustamelu, kielellinen huumori ja harvinaisemmat idiomit 
ja kulttuuriviittaukset saattavat yhä tuottaa vaikeuksia.  
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Taitotasot C1–C2 Selviytyminen monissa vaativissa kielenkäyttötilanteissa  
C1.1 Taitavan kielitaidon 

perustaso 
- Ymmärtää suhteellisen vaivattomasti pitempääkin puhetta 

tai esitystä (elokuvia, luentoja, keskusteluja, väittelyjä) 
erilaisista tutuista ja yleisistä aiheista myös silloin, kun 
puhe ei ole selkeästi jäsenneltyä ja sisältää idiomaattisia 
ilmauksia ja rekisterinvaihdoksia. 

 
- Ymmärtää hyvin erilaisia äänitemateriaaleja 

yksityiskohtaisesti ja puhujien välisiä suhteita ja 
tarkoituksia tunnistaen. 

 
- Vieras aksentti tai hyvin murteellinen puhekieli tuottavat 

vaikeuksia. 
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LIITE 3 
TAUSTAKYSYMYKSET 
 
 
 

1. Ikä? 

Valmistumisvuosi ja yliopisto? 

 

2. Koulutus  

a) Millainen koulutus sinulla on? 

b) Oletko saanut S2-alan koulutusta? 

c) Oletko ollut arviointikoulutuksessa? Jos, missä, milloin? 

 

3. Työkokemus 

a) Montako vuotta olet ollut työelämässä? 

b) Millaisissa työtehtävissä olet toiminut? 

c) Mikä on nykyinen, KIKE-hankkeen aikainen työpaikkasi? Keitä opetat? 

 

4. Oletko aiemmin ollut mukana jossain kehittämistehtävässä/-hankkeessa tai 

työryhmässä? (esim. koulu- tai kuntakohtaisten OPS:ien laatimisessa) 

 

5. Milloin ja miten tulit mukaan KIKE-hankkeeseen? 

 

6. Milloin ja mihin voisimme soittaa haastatellaksemme sinua? 
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LIITE 4 
TEEMAHAASTATTELU  
 

 
A) Lämmittelykysymys 

 
1. Muistele jotain oppilastasi, jonka kielitaito on kehittynyt hyvin: oppilas pärjää 
koulussa eikä luokka-asteelta toiselle siirtyminen tuota suuria vaikeuksia.  
Miksi oppilas oppi niin hyvin?  
Mikä vaikutti kielitaidon kehittymiseen? 
 
 
2. Entä tuleeko mieleesi päinvastaista tapausta? 
Mitä oppilas hallitsi, mitä ei? 
 (à  Mistä päättelit?) 
Mitä hän olisi mielestäsi tarvinnut? 
 
 

B) KIKE-PROJEKTIN ETENEMINEN 

 
1. Mistä KIKE-hanke sinun tietääksesi sai alkunsa?  
2. Mikä sai sinut lähtemään mukaan hankkeeseen? 
3. Miten hanke on tänä aikana edennyt? 
4. Millä perusteella osa-alueet/tehtävät jaettiin? 
   Pääsitkö siihen ryhmään, johon halusit? 
   Missä olisit ollut paremmin omalla paikallasi? 
5. Mikä projektissa on ollut 

- mukavaa, palkitsevaa 
- yllättävää 
- hankalaa, haasteellista? 

6. Mikä on ollut oma erityisasiantuntemuksesi ja roolisi ryhmässä? 
    Mihin olet eniten vaikuttanut (tekstien/tehtävätyyppien valinta tms.)? 
 
 
C) ARVIOINTIIN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ 
 
1. Mikä omassa opetuksessasi on arvioinnin rooli/merkitys/osuus? 
2. Mihin tarkoitukseen käytät arviointia opetuksessasi? 
   (numeron antaminen, opetuksen suunnittelu) 
3. Millaisia testejä/kokeita käytät?  
    Teetkö itse? Jos teet, niin mikä siinä on hankalinta? 
4. Onko KIKE-projektissa mukana olo vaikuttanut käsityksiisi arvioinnista? 
Miten? 
5. Oletko käyttänyt Portti- testiä tai onko se sinulle muuten tuttu? 
   KIKE:hän ilmeisesti korvaa Portin – mitä vikoja tai puutteita Portissa on? 
(- Mitä mieltä olet oppilaan itsearvioinnista opetuksen ja oppimisen kannalta? 
    à Kuka siihen pystyy? 
      Milloin ja missä asioissa? 
      Mitä ajatuksia itsearviointi herättää mamujen kohdalla?) 
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D) KIKE:N TEHTÄVISTÖ JA SEN MUOTOUTUMINEN 

(Tuo tietoa paitsi testaamiskäsityksistä, myös siitä, millaisena taitona puheen (/kuullun) 
ymmärtämistä pidetään.) 
 
1. Mitä materiaalia/kirjallisuutta olet käyttänyt KIKE:ä tehdessäsi? 
    Mistä hankit tietoa? 

    Mistä oli eniten apua?  
    Millaisia tietoja ja taitoja olisit tarvinnut lisää? 

   (Olennaista sen mukaan, mitkä vastaajan arviointikokemukset tai –koulutus ovat.) 
2. Miten päädyitte jakamaan testin viiteen (kielitaidon) osa-alueeseen? 
    Oliko teillä muitakin vaihtoehtoja?  
    Mitä mieltä itse olet? 
    Voisiko osa-alueet mielestäsi jakaa tai yhdistellä toisin? 
3. Miksi valitsitte juuri nämä tekstit ja tehtävätyypit kuulunymmärtämisen tälle 
tasolle?  

à  Miksi/Miten ne sopivat ymmärtämisen arviointiin?  
à  Mitä oppijan mielestäsi pitäisi ymmärtää 2/ 5/7-tasolla? Miksi? 

4. Oliko teillä muunlaisia vaihtoehtoja ja miksi luovuitte niistä? 
5. Oletko tyytyväinen tehtävistöön?  

àKuinka onnistuneita tehtävät mielestäsi ovat? 
à  Muuttaisitko jotain? (teksti- ja tehtävätyypit ja tehtävien 
lukumäärä jne.) 

 
E) OPS  
(olennaista, koska OPS tukee kommunikatiivisuutta, funktionaalisuutta) 
 
1. Mitä mieltä olet uudesta OPSista ja taitotasokuvauksista? 
2. Ovatko esim. OPS:in asettamat tavoitteet sinusta perusteltuja ja onnistuneita? 
3. Mikä on suurin muutos aiempaan verrattuna? 
4. Voiko OPS:ia soveltaa käytäntöön opetuksessa ja arvioinnissa? 
5. Millainen rooli OPH:lla mielestäsi on tässä projektissa? 
    Onko OPH:n mukaantulo vaikuttanut KIKE:n muotoutumiseen?  
    Miten yhteistyö on toiminut? 
 

 
F) ARVIOINNIN ASIANTUNTIJAN ANTAMA PALAUTE 

(Vaikuttiko saamanne palaute työhönne?) 
 
 
G) OPETTAMISEEN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ 

 
1. Onko ymmärtämistaidon rooli ja osuus opetuksessasi muuttunut projektin myötä?    
Miten? 
2.  Mitä ajattelet kommunikatiivisuuden tarkoittavan käytännössä? 
 
 
 






























