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Perustaidot haltuun
-täyden nyskou I utuskoko naisu us

Jyväskylän yliopiston Perustaidot haltuun: malli
maahanmuuttajien opetus- ja ohjaushenkilöstön
koulutukseen -hankkeessa kehitetään ja pilotoi-
daan täydennyskoulutusta aikuisten maahan-

muuttajien parissa työskenteleville opettajille ja
ohjaajillel. Tavoitteena on vahvistaa opettajien ja

ohjaajien osaamista perustaitojen tukemisessa ja

sen myötä edistää välillisesti maahanmuuttajien
koulutuspolun etenemistä tai työelämään siir-
tymistä. Euroopan sosiaalirahaston rahoittama
hanke käynnistyi kevääIlä 2017, ja se jatkuu aina

alkuvuoteen 2020 saakka. Puolitoista vuotta kes-

tävässä pilottikoulutuksessa on mukana noin 70

osallistujaa, joista osa suorittaa koko koulutuk-
sen ja osa yksittäisiä moduuleita.

Jyv¿iskylän yliopisto
Soveltavan kielentutkimuksen keskus
Perustaidot haltuun: malli mâðhanmuuttajien opetus- ja
oh.iaushenkilöstön koulutukseen

Hankkeen näkemys perustaidoista pohjautuu
PiAAC-tutkimuksessa (OECD 20 1 3) käytettyyn
jakoon: perustaitoja ovat luku- ja kirjoitustaito,
matemaattiset taidot sekä tieto- ja viestintätek-
niikkaa soveltavat ongelmanratkaisutaidot. Lis-

taan on hankkeessa lisätty myös opiskelutaidot,
jotka ovat edellltyksenä kaikkien edellisten taito-
jen oppimiselle.

Perustaidot haltuun -hankkeessa pilotoitava
koulutusmalli vastaa laajuudeltaan 15 opinto-
pistettä. Pilottikoulutus koostuu kuudesta mo-
duulista, joiden sisällöt muodostavat kumulatii-
visesti rakentuvan kokonaisuuden (ks. kuvio 1).

Ensimmäisessä moduulissa kartoitetaan omien
opiskelijoiden resursseja ja tarpeita perustaito-
jen saralla. Toisessa moduulissa rakennetaan

resurssi- ja tarvekartoituksen tuloksiin perustu-

va opetuskokeilu. Kolmas moduuli perehdyttää
erityisesti monilukutaidon sekä luku- ja kirjoi-
tustaidon þsymyksiin. Neljännessä moduulissa
suunnitellaan laajahko oppimiskokonaisuus, jos-
sa kiinnitetään huomiota erityisesti tavoitteiden
asetteluun ja arviointiin, ja viidennessä moduu-
lissa oppimiskokonaisuutta testataan kä¡ännös-
sä omien opiskelijoiden kanssa. Kuudennessa ja
viimeisessä moduulissa keskit¡ään työssäoppi-
misen ja ohjauksen tematiikkaan.

Pilottikoulutuksen päät1'ttyä koulutusmalli koo-
taan julkaistavaan muotoon, ja tavoitteena on,
että mallia tai erillisiä moduuleja voidaan käyttää
valtakunnallisesti esimerkiksi osana opettajan-
koulutusta tai itsenäisenä täydennyskoulutuspa-
kettina. Malli julkaistaan verkossa syksyllä 2019.

Koulutuksen pedagoginen aj attelu j a köytänteet

Perustaidot haltuun -koulutuksen pedagogisena

lähtökohtana on yhteinen tiedon rakentaminen
ja yhteisöllinen oppiminen. Koulutukseen osal-
listuvat opettajat ja ohjaajat ovat työnsä asian-

tuntijoita, jotka hyötyvät tiedon ja kokemusten
jakamisesta sekä työn ja toiminnan reflektoinnis-
ta. Yhteisöllisen oppimisen lähtökohdan mukai-
sesti koulutuksessa hyödynnetään runsaasti pari-
ja ryhmätyöskentelyä organisaatioiden sisällä.

Kouluttajien tehtävänä puolestaan on tarjota
osallistujille materiaalia ja virikkeitä pohdinnan
ja toiminnan tueksi. Lisäksi he ohjaavat osallistu-

jia kiinnittämään huomiota erilaisiin teemoihin
ja näkökulmiin ja tarjoavat näin mahdollisuuksia
osaamisen kehittämiseen.

Koulutus suoritetaan pääasiassa etäopiskeluna
Peda.net-verkko-oppimisympäristössä. Suljetul-
la sivustolla koulutuksen osallistujat voivat tutus-
tua koulutusmateriaaleihin, keskustella toistensa
ja kouluttajien kanssa, palauttaa tehtäviä ja seu-

rata viestintää ajankohtaisista asioista. Sivuille on
myös kerätty laaja materiaalipankki, joka sisältää

esimerkiksi asiantuntij ahaastatteluj a, artikkeleita
j a linkkej ä muille hyödyllisille verkkosivuille.

Verkko-opiskelun ja etäohjauksen lisäksi mo-
duuleihin sisältry kasvokkaisia ohjaustapaami-
sia, joita järjestetään alueellisesti ympäri Suo-

men. Alueellisia ryhmiä on yhteensä seitsemän,
ja ohjaustapaamisissa on mukana kaksi kullekin
ryhmälle nimettyä ohjaajaa. Ohjaajat ovat fy-
väskylän yliopistossa työskenteleviä opetus- ja
koulutusalan asiantuntijoita, joiden erityisosaa-
minen liittyy esimerkiksi suomen kielen opetuk-
seen muunkielisille, kielitaidon arviointiin sekä

luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen maahan-
muuttaja-aikuisten näkökulmasta. Koska kaikil-
la koulutettavilla ei ole mahdollisuutta saapua

paikan päälle lähitapaamisiin, heille järjestetään

myös etäohjausta. Tapaamisten tarkoituksena on
tukea koulutettavia oppimistehtävien teossa sekä

tarjota aika ja paikka pedagogisille keskusteluille
kollegoiden ja ohjaajien kanssa.

Jyväskylän yliopistossa pilotoidaan uudenlaista täydennyskoulutusta aikuisten maahanmuut-
tajien opettajille ja ohjaajllle. Verkkopainotteisen koulutuksen aikana osallistujat rakentavat
yhdessä tietoa luku- ja kirjoitustaidon, matemaattisten ja tietoteknisten taitojen sekä opiske-
lutaitojen opetuksesta. Kerromme artikkelissamme ensin Perustaidot haltuun -täydennyskoulu-
tuskokonaisuudesta. Sen jälkeen pohdimme sitä, millaista monilukutaitoa luku- ja kirjoitustaitoa
opiskeleva aikuinen tarvitsee erityisesti käyttäessään älypuhelinta. Lopuksi pohdimme aikuisen
lukutaito-oppijan kielitaitotarpeita.

Koulutusta ovat olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa Jyväskylän yliopistossa työskentelevät FT Heidi Vaarala, FT Tai-

na Tammelin-Laine ja FM, KM Minna Bogdanoff sekä FT Katarzyna Kärkkäinen, FT Sanna Mustonen, professori Tarja

Nikula-Jäntti, professori Sari Pöyhönen, FM Nina Reiman, FT Marja Seilonen, professori Minna Suni, professori Mirja
Tarnanen, HUK Sanni Törmánen ja FT Aija Virtanen.
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P al a utett a j a kehity skohteita

Koulutusta kehitetään jatkuvasti osallistujilta ke-

rättävän palautteen sekä koulutuksen aikana teh-
tyjen havaintojen pohjalta. Tähänastisen palaut-
teen perusteella koulutus on koettu sisällöiltään
hyödyiliseksi ja tarpeelliseksi, ja koulutettavat
ovat myös olleet tyytyväisiä saamaansa ohjauk-
seen. Lisäksi keskustelut ja yhteistyö muiden

opettajien ja ohjaajien kanssa on koettu tärkeäksi.

Kiva oli kuulla mielipiteitä ja uusia nä-

kökulmia - niistä oppii aina jotain uut-
ta ja huomaa miten asia laajenee kun
kuulee toistenkin mielipiteitä (Opettaja

i)

Haasteita opiskelulle on aiheutunut ennen kaik-
kea ajanpuutteesta. Oppilaitosten arki on kiireis-
tä, ja itsenäiselle opiskelulle ei aina tahdo jär-
jestyä riittävästi aikaa. foissakin oppilaitoksissa

opettajat ja ohjaajat eivät voi kä)ttää työaikaa täy-

dennyskouluttautumiseen, vaikka se edistâisikin
sekä opettajan itsensä kehittymistä että opiske-

lijoiden parasta. Tällôin opiskelu täfrW ajoittaa
kokonaan vapaa-ajalle.

En ole erityisen ty¡.t1väinen työsken-

telyyni tässä moduulissa, koska en ole

oikein onnistunut lö¡ämään riittävästi
työskentelyaikaa, jotta olisin voinut
kunnolla paneutua moduulin oheis-

lukemistoon sekä kartoitustehtävien
suunnitteluun. (Opettaj a 2)

Myös koulutuksen verkkopainotteisuus on osal-

taan haaste, vaikka se tuo myös joustavuutta

opiskeluun. Verkkokeskustelut eivät ole kaikille

koulutettaville entuudestaan kovin luonteva tapa

vaihtaa ajatuksia, ja osa kokeekin, että kynnys
omien ajatusten julkaisuun keskustelualueilla on

korkea. Verkkopainotteisessa, pitkäkestoisessa

koulutuksessa haasteena on myös osallistujien si-

touttaminen koko koulutuksen ajaksi (ks. Lee &
Choi 2011).

Koulutuksen aikana havaittuihin haasteisiin on

etsitty j atkuvasti myös ratkaisuj a. Verkkokoulu-
tukseen sitoutumista on vahvistettu kasvokkai-

silla tapaamisilla ja etäohjauksella. Osallistujia
on kannustettu hyödyntämään koulutuksen teh-

tävissä joustavia, omaan työtilanteeseen soveltu-

via opiskelumuotoja, ja kouluttajat ovat yhdessä

osallistujien kanssa pohtineet, miten käsiteltävis-

tä teemoista voidaan muokata kunkin osallistu-
jan näkökulmasta mielekkäitä tehtäviä.

Aikuisen maahanmuuttajan
¡'non¡lukutaidon piirteitä

Täydennyskoulutushankkeen aikana osallistujat
ja kouluttajat ovat pohtineet aikuisten luku- ja

kirjoitustaidon oppijoiden monilukutaitoa useis-

ta näkökulmista. Aikuisen lukemisen ja kirjoitta-
misen tarpeet nousevat paljolti arjen todellisista
tilanteista eikä niinkään mahdollisen oppikir-
jan konstruoiduista tilanteista. Saville-Troiken
(2012, 88) mukaan aikuisten kielenoppijoiden
etuja ovatkin juuri maailmantieto sekä olemassa

olevat anallftiset ja käytännölliset tiedot ja tai-

dot, jotka tukevat uuden oppimista. Vähän kou-
lutetuilla aikuisilla akateemisia kielenopiskelun
malleja ei välttämättä ole. Heillä on kuitenkin
paljon muuta tietoa ja taitoa, joka auttaa kielen

oppimisessa erityisesti, jos opettaja tuntee opis-
kelijoidensa vahvuudet ja osaa hyödyntää niitä
oppimisen tukena.

Kouluttajat ovat hankkeen aikana haastatelleet

aikuisia maahanmuuttajia ja keskustelleet heidän
kanssaan siitä, miten he kayttävät älypuhelimia
ja muita digitaalisia laitteita arjessaan. Haastat-
telujen aikaan haastateltavat opiskelivat aikuisten
perusopetuksen lukutaitovaiheessa. Olemme ni-
menneet haastattelijat kirjaimin H ja M, ja opis-
kelijat puolestaan on nimetty lyhenteellä op, jota
seuraa haastateltavan numero. Lyhimmän aikaa

Suomessa viettän1t opiskelija oli saapunut maa-
han puoli vuotta sitten, kun taas kauimmin Suo-
messa asunlrt oli ollut täällä jo kymmenen vuotta.

Haastatteluissa osoittautui selkeästi, että opiskeli-
joille tärkein laite oli älypuhelin, kun taas muiden
laitteiden käytöllä ei näyttänyt olevan heille suur-
ta merkitystä. Pöytäkonetta he olivat käyttäneet
oppilaitoksessa IT-perustaitojen tunneilla noin
kaksi tuntia viikossa. Kun opiskelijoilta kysy'ttiin
haastattelussa, onko heidän mielestään helppoa
käyttää puhelinta, eräs opiskelija (opl) vastasi:

mm, vähän vaikeaa koska minri, en tiedän, en tie-
dän, mm kirjoitaa. Allpuhelin ja siihen ladatta-
vat multimodaaliset sovellukset tarjoavat opiske-
lijoille kuitenkin hyvin runsaasti erilaisia toimi-
misen mahdollisuuksia kirjoitustaidon putrtteis-
ta huolimatta. Viestien lukeminen sen sijaan on
haasteellista.

Viestien ymmärtüminen

Aikuinen opiskelija tarvitsee monilukutaitoa
kyetäkseen toimimaan tasavertaisesti yhteis-

kunnassa. Hänen pitäisi osata toimia muun
muassa verkkopankissa, sosiaalisessa medias-
sa ja Wilmassa ja lisäksi hänen pitäisi pystyä
viestimään viranomaisten kanssa. Seuraavassa

esimerkissä opiskelija näyttää viranomaisilta
saamaansa viestiä haastattelijoille, joista toinen
lukee sen ääneen.

Esimerkki 1. Viesti vammaispalvelusta
H: tässä on tämmönen "vammaispalvelii

on mvöntányt henkrlökohtarsen avus-
tajan vapaa-ajalle. tapaaminen tulkin
kanssa". päìv;ìmaärä, missä, kellonaika.
mi- mikä. tieclätkö sina mikä tamä on.

opB

H.

opB

ei ole

nii.

minu ei oie.

Opiskelija on saanut ilmeisesti lastaan koskevan
tekstiviestin vammaispalvelusta. Haastattelun
perusteella nä1'ttää siltä, ettei hän ole ymmärtä-
n1.t viestiä. Viranomaisten olisi sy1.tä tulla tietoi-
seksi siitä, että lukemaan ja kirjoittamaan opis-
kelevat aikuiset eivät ymmärrä kompleksista suo-
mea. Olisikin hlwin toivottavaa, että viestit laa-
dittaisiin ääniviesteinä yksinkertaisella suomella
tai jollakin maahanmuuttajan osaamalla kielellä.
Lukemaan ja kirjoittamaan opittaessa puheen
ymmärtäminen ja tuottaminen on aluksi parhai-
ten hallittu kohdekielen osataito (Anderson &
Larsen-Freeman 2011).

Myöskään oppilaitoksesta saapuvat viestit eivät
aina avaudu luku- ja kirjoitustaidon opiskelijoil-
le. Kuvassa I on Wilman kautta lähetetty viesti,
jossa koulun henkilökunnan edustaja ohjeistaa
opiskelijoita kopiokoneen kä¡töön.
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Kuten keskustelusta käy ilmi, opiskelija ei ym-
märrä viestin sisältöä. Myôs koulun sisäisessä

viestinnässä on siis keskeistä ottaa huomioon
kieltä ja lukutaitoa opettelevat opiskelijat.

Aikuisopiskelijat saavat Wilman kautta viestejä
ja ohjeistuksia myös omien lastensa kouluista.
Opiskelija näyttää seuraavassa lastaan koskevan

viestin haastattelijoille.

Esimerkki 3. Automaattiset muistutusviestit
H: taälla on. voiclaanko katsoa loku, vcr-

oaanko katsoa. tai tuo mitä tuolla on.

op5: viets¡ (lapsen nrmr). iapset (lapsen
nimi). opettaia, viestr.

Edellä esitetyt esimerkit kuvaavat konkreetti-
sesti, miten haasteellisia tekstimaisemia luku-
ja kirjoitustaitoa opetteleva aikuinen kohtaa
jo opintojensa alkuvaiheessa. Kohdatut tekstit
vaatisivat usein myös reagointia ja toimimista,
mikä ei opiskelijoilta vielä tässä vaiheessa aina
onnistu. Voidaankin kysyä, päättiykö näiden
opiskelijoiden kohdalla viestin lähettäjän vastuu
siihen, että toimitettava asia on saatettu tiedoksi
mahdollisesti hyvinkin monimutkaisten viestien
välityksellä. Ennakoivaa vastuullisuutta olisi se,

että viestin lähettämisen vaiheessa pohdittaisiin,
onko käytettävä kieli ymmärrettävää ja selkeää

suomea. Toinen askel olisi luoda käytänteitä ja
toimintatapoja siihen, miten varmistetaan, onko
opiskelija todella ymmärtänyt viestin sisällön.

IQúa oppíi pelaemlllr?

Haastattelemamme opiskelijat käyttävät ahke-
rasti WhatsApp-ryhmää, jonka opettaja on pe-

rustanut lukutaitoryhmälle. Ryhmässä käydään
vilkasta keskustelua ja hyödynnetään kirjoite-
tun tekstin lisäksi runsaasti myös ääniviestejä,

kuvia ja emojeita. Ryhmässä käytävä keskustelu
on mielenkiintoinen sekoitus informaalia ja for-
maalia oppimista: opiskelijat vaihtavat siellä ak-
tiivisesti ja oma-aloitteisesti kuulumisiaan, mutta
tämän lisäksi opettaja käyttää ryhmää myös koti-
tehtävien antamiseen ja opiskelumateriaalien ja-
kamiseen. WhatsApp-ryhmässä on jaettu mulrn
muassa linkki Ekapeliin, jonka avulla on tarkoi-
tus opiskella suomen kielen äänteitä ja äänteiden
pituuksia. Ekapeli on kielen oppimiseen ja har-
joittelemiseen suunniteltu peli. Useimmat haas-

tateltavat kiinnittivät haastattelijoiden huomion
juuri tähän peliin ja esittelivät sitä mielellään.

Esimerkki 4. Tervetuloa pelaamaan!
op8: joo. minu, ei paljon katsoja,:

M: nir.

opB: e¡ ole.

M: et sulla on, paljon muutakin tekemrs-
tå

op8: joo. paljon kotona istu ja. ruoka 1a, siivo
ja pesi ja.

M: mm. nii.

opB: lapsia katsola,

(---)

op8: ei Facebookkia katso la läälä mm pal-
jon, tassä katsoja. Täma inayttää puhe-
lintaanl

H: nii 1r-rst Ìräitä peleJå.

opB: too

M: nii se o hyvâ.

ipuhel imesta kuu luc, : "Tervetuloa pelaamaanl"_l

oPB mlnu oienr tVrtÖjä

M: joo

H: nii.

op8, paljon katsoja.

H: no mut sehän cn hyvä, se cppii paljon,

Esimerkissä opiskelija-äiti näyttää haastattelijoille
puhelimeensa ladattua Ekapeliä ja toteaa samalla,
ettei hän itse ehdi (tai halua) harjoitella kirjaimia ja
ääntämistä sen avulla, koska kotifyöt vievät hänen
aikansa. Sen sijaan hänen lapsensa, joista nuorin
on alle kouluikäinen, ovat innokkaita ja haluavat
pelata Ekapeiiä. Haastateltava ei myöskään vaikuta

H:

op5

M:

H:

aijaa siellä tulee nirn kr-rn

joo. rnm, (lapsen nimi)

tuleeko se. tuleeko wilmasta

Haastattelussa opiskelija kiinnittää haastattelijoi-
den huomion tähän viestiin. Seuraavassa viestin
tarkasteluun liittyvä keskustelunkatkelma.

Esimerkki 2. Paperilokerikkoasetukset
H: r-nääpäs luen tästä tassä on tämrnönen

,¡iesti kun, kopiokoneiden paperiloke-
rikkoasetuksiin ei saa tehd¿i muutoksia,
pape- kopiokoneiden paperilokerikko-
asetuksia ei saa muuttaa jos lokerikko-
asetuksiin tehclään muutoksia niin tu-
lostus kopiointi ei toimi, koska Iaite ot-
taa automaattisesti oikean paperlkoon
esìm A ka- kolme.

M: mm.

H. ymmärsitkö. ehh

op4: en.

(( naurua))

tää tää tulee wrlnrasta tämmönen viestl
automaattisesti táhän googiee, google
meillìn, ja siinä on et seuraavat, srnul-
le lähetetyt uudet '¡iestit tai vastaukset
ovat vielä lukematta. elikkê tässä 6¡ yksi
viesti lonka on làhettäny ooettaja nimeltä
(opettajan nimì), ja täs nyt huomautet¡an
et se on lukematta. ja sitten tota. sarnan-
lainen vresti tr,rlee ja taas huomautetaan
että, on kaks viestiä lotka on lukematta.
ja, tästä tulee ilmeisesti monta kertaa
tästä samasta viestrstä huomautus. wil-
ma-järjestelmä lähettäa ðutomaattisest¡
näita että on lukematta näitä viestejä

Haastattelusta voidaan tulkita, että aikuisopiske-

lija tietää viestin koskevan lastaan tai lapsiaan ja

että se on tullut opettajalta. Opettajan lähettämän

viestin lisäksi opiskelija on saanut sähköpostiinsa

kaksi kertaa automaattiviestin, jossa muistute-
taan, että kaksi viestiä on edelieen lukematta.

Opiskelija on yliyleistän1't kafsofa-substaîtüvin katsoa-verbin eri tehtäviin; perusmuoto, y. ja rn. 3 p. j tässä: Minä en katso
paljon.
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arvostavan pelaamista oman oppimisensa keinona,

mutta suo sen mielellään lapsilleen. Opiskelija ei

tässä hyödynnä tarjoumaa eli oppimispelin pelaa-

mista, koska hän ei koe sitä itselleen merkityksel-
Iiseksi. Monissa tutkimuksissa (Piirainen-Marsh &
Tainio 2009; MátYáts 2009; Malessa 2018) on kui-
tenkin pystftty osoittamaan, että erityyppinen pe-

laaminen tukee myös kielenoppimista.

Kuvanlukutaito j a konkreettinen aj attelu

Kuvien lukeminen tulee keskeiseksi osaksi harjoi-
teltavia taitoja, kun opiskelijoiden monilukutaitoa
halutaan kehittää - ovathan kuvat olennainen osa

uutta tekstikäsitystä. Allpuhelimilla tehtávästä

viestinnästä suuri osa perustuu liikkuvaan ku-
vaan, kuviin tai erilaisiin ikoneihin ja emojeihin.
Perustaidot haltuun -koulutuksen verkko-oppi-
misalustalla täydennyskoulutukseen osallistuneet
opettajat toivat esiin arjen tilanteita, joissa he

havainnoivat opiskelijoitaan ja ryhmätoimintaa
erityisesti kuvanlukutaidon ja ajattelun konkreet-
tisuuden näkökulmasta. Seuraavassa keskustelu-
ketjusta löytyneessä esimerkissä opettaja 3 pohtii
maahanmuuttaj a-aikuisen kuvanlukutaitoa.

Esimerkki 5. Kuvanlukutaito.
Ctit esille kuvanlukutaìdon. Tämä hämmàs-
tyttåä minua joka kerta opiskeliloiclen kans-
sa. Viimeksr tänðän iltapàivällä. Miten omasta
mielestäni selvãá kuvaa voi tulkita niin monel-
la tavalla? Aina porukassð on opiskelijoita. lot-
ka tulkrlsevat kuvaa tavalla, loka ei edes juo-
lahtaisi nrieleeni. Joillekin taas nàmä kìr'joitar'
kerro kuvasta -tyyppiset tehtavät ovat erittäin
vaikeita, koska kuvan pitäisi olla IOO % sama
kuìn tämð ympärillä oleva reaalimaarlma, Esr-
merkki tältä päivaltä: Katsoimrne hur^norrstisia
kuvìa. Yhdessä kuvassa oli piirretty mummo
urheiluvaatteìssa pelaarnassa amerikkalaista
¡alkapalloa. Yksì opiskelija nauraen hìhkaìsi
heti "Hän on minun anoppi." Toinen alkoi ky-
sellä, onko sinun anopilla harmaat hiukset ta
pelaako hän tatä peliä. Kun '¡astaus oli ei, nrrn
opiskelija suuttr-¡i "Miksi sinå sanot, ettð han
on sinun anoppl. vaikka se ei ole totta? Se on
kuva ja pitää puhua oikern kuvasta." (Opettaja
3:n kommenttì keskusteluketjussa)

|o 1970-luvulta peräisin oleva Lurian (1976, I04-
114) klassinen tutkimus, jossa tarkasteltiin muun
muassa luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten
loogista päättelyþþä, osoitti, että esimerkiksi
yleistysten tekeminen ja asioiden etäännyltämi-
nen kauemmas omasta kokemuspiiristä kehitqwät
koulutuksen myötä, eiká niitä voi siten olettaa au-

tomaattisesti olevan jokaisella aikuisella. Moniluku-
taitoon kuuluvaa kuvanlukutaitoa voidaan harjoi-
tella opetuksessa, jolloin myös ajattelun taidot ke-

hittyl¡ät konkreettisesta kohti abstraktimpaa tasoa.

Aikuiset lukutaidon opp¡¡o¡na

Monilukutaidon ja kielen oppiminen aikuisena ra-
kentuu ja etenee eri tavoin kuin lapsena, ja tämä
on syytä tiedostaa myös opetuksessa. Aikuisilla on
jo lähtökohtaisesti paljon osaamista, ongelman-

ratkaisutaitoa, elämänkokemusta ja maailmantie-
toa, jotka tukevat oppimista (Saville-Troike 2012,
88-89). Ne voivat olla peräisin aiemmasta, omasta
kulttuurista tai suomalaisesta kulttuurista. Ope-
tuksessa on tärkeää tunnistaa nämä resurssit ja
antaa aikuisille oppijoille mahdollisuus näyttää ja
käyttää jo olemassa olevaa osaamistaan.

Luku- ja kirjoitustaidon opiskelu aikuisena eroaa
lasten maailmasta myös siinä mielessä, että aikui-
set joutuvat heti opiskelun alkuvaiheessa tekemi-
siin hyvin monimutkaisten ja abstraktien tekstien
kanssa. Tällaisista lukutapahtumista myös artik-
kelimme esimerkit kertovat. Lisäksi esimerkiksi
postin mukana saapuu laskuja, jotka tulisi maksaa,
taloyhtiön seinällä on kaikille tarkoitettuja yhteisia
tiedotteita ja lasten päiväkodeista ja kouluista ote-
taan yhte¡tä monin tavoin ja välinein. Opiskeli-
jat eivät siis elä kuplassa, jossa olisi aikaa opiskella
tarpeellisia tietoja ja taitoja ja siirtyä vasta sitten
käyttämaan niitä, vaan suomalaisen yhteiskunnan
tekstit koko kirjossaan ovat läsnä alusta alkaen.

Aikuisten luku- ja kirjoitustaidon oppijoiden
opetuksessa on keskeistä tarttua siihen, millaisia
taitoja he tarvitsevat välittömästi arjessaan (ks.

DeCapua & Marshall 201I,9-31). Opettajan on-
kin hyvä pohtia, miten opittavat asiat voi liittää
mahdollisimman tiiviisti opiskelijan elämään.
Kouluikäisen lapsen vanhemmalle voi olla olen-
naista pystyä lukemaan Wilmaan saapuvia vieste-
jä ja tarvittaessa informoimaan opettajaa lapsen
hammaslääkärikäynnistä. Tärkeää on myös op-
pia, miten kotiin saapuvien laskujen kanssa toi-
mitaan. Opetuksessa voi hyvin hyödyntää näitä
opiskelijoiden arjen tekstejä eri tavoin; näin pääs-
tään saman tien kiinni opiskelijoille relevanttei-
hin teemoihin ja autenttisiin materiaaleihin.

Suomessa on pitkään eleffy PlSA-huumassa ja
luotettu siihen, että koko väestö osaa lukea ja kir-
joittaa. Tosiasiassa 11 prosentilla suomalaisista on
heikot luku- ja kirjoitustaidot (OECD 2013; Malin,
Sulkunen & Laine 2013). Viimeaikaiset yhteiskun-
nalliset muutokset ovat tuoneet esiin sen, että myös
osa aikuisista maahanmuuttajista tarvitsee luku- ja
kirjoitustaidon opetusta. Tilastointia luku- ja kir-
joitustaidon oppijoiden mâärästä ei toistaiseksi ole,

mikä hankaloittaa huomattavasti opetuksen suun-
nittelua, toteutusta ja jatkuvuutta. Olemme tässä ar-
tikkelissa kuyanneet pilotoitavana olevaa opettajien
täydennyskoulutuskokonaisuutta ja kohdistaneet
katseemme kielenoppijoiden (ja -käyttäjien) teks-
timaailmoihin ja kielitaitotarpeisiin. Alalla toimivat
opettajat tarvitsevat kipeästi koulutusta ja opiskeli-
jat ohjausta monilukutaitoon.
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