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KÄYTETTÄVYYS JA KIELITAITO
Nina Pilke
Vaasan yliopisto
The present article discusses language acquisition, language skills
and usability. The discussion is based on the criteria applied in the
examination system for adults in Finland called The National Certiﬁcates of Language Proﬁciency. These criteria are then related to
aspects found in usability studies concerning interfaces and technical equipment. The article discusses to which degree both types of
criteria are applicable to language acquisition in a teaching experiment at university level.
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1 JOHDANTO
Hyvä kielitaito on tämän päivän viestintäkulttuurissa välttämättömyys. Yleinen viestintätekninen kehitys, tehokas tiedonhallinta (sähköposti, tietoverkot ja –pankit, WWW) ja kansainvälisyys edellyttävät vahvaa kielten hallintaa. Sekä oman
äidinkielen että monipuolinen vieraiden kielten osaaminen on
nykyään myös erittäin olennainen osa ammatillista pätevyyttä
riippumatta siitä, millä alalla työskentelee. (Sajavaara & Takala
2000: 155-156.)
159

Koska kielen osaaminen hahmottuu eri tavoilla eri
ympäristöissä ja eri tarkoituksissa, ei kielitaidolle ole olemassa
yksiselitteistä määritelmää. Tässä artikkelissa pohditaan vieraan
kielen oppimista ja taitoa käytettävyyden kannalta katsottuna.
Pohdinnan lähtökohtana on yleisten kielitutkintojen kielitaidolle
asettamat kuvaukset sekä erilaiset käytettävyyteen vaikuttavat
tekijät. Artikkelin lopussa esitän esimerkin siitä, miten käytettävyyden tekijöitä voisi ajatella sovellettavan yliopistotasoiseen kielenopetukseen käytännössä.
Artikkelin taustalta löytyy kaksi uudenlaista työtehtävää,
jotka ovat tulleet eteeni vuotena 2002. Keväällä sain tehtäväkseni
ohjata Vaasan yliopiston Viestintätieteiden laitoksen seminaaritöitä Multimediaviestinnän seminaari –nimisessä opintojaksossa. Ruotsin kielen ja viestinnän parissa työskennelleelle
kokemus oli avartava, sillä opiskelijoiden aiheet liikkuivat digitaalisesta sarjakuvasta ja multimediaromppujen äänimaailmasta taidemuseon ulkoiseen viestintään ja maanviljelijöiden
tietokoneen käyttöön. Yksi hyvin keskeinen teema monessa
työssä aiheesta riippumatta oli käytettävyys.
Toisen uuden työtehtävän sain syksyllä 2002 kun opetettavakseni tuli ns. Dialogiryhmä omalla laitoksellani eli Pohjoismaisten kielten laitoksella. Dialogiopetuksen idea on, että
ryhmä 1. vuoden opiskelijoita (max. 12 kpl) opiskelee 8 kurssia eli 13 opintoviikkoa ruotsia yhden opettajan johdolla. Kurssirajat on häivytetty eli suullinen ja kirjallinen viestintä, kääntäminen ja ääntäminen, kirjallisuus ja reaalia lomittuvat toisiinsa. Tunteja on käytettävissä kontaktiopetukseen yhteensä 100
(normaaliopetuksessa lähes 200) eli pääosa työskentelystä tapahtuu opiskelijoiden omalla ajalla itsenäisesti. Aloitin uudenlaisen kokonaisuuden suunnittelun miettimällä, mitä kielitaito
yleensä on ja millaiset tiedot ja taidot opiskelijoilla tulisi olla
kun keväällä olemme valmiita opintokokonaisuuden kanssa.
Näitä asioita pohtiessani tuntui löytyvän useita kytköksiä
käytettävyyden käsitteeseen.
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2 KIELITAITO
Käsite ’kielitaito’ voidaan ymmärtää monella tavalla. Sajavaaran ja Takalan (2000: 169-170) mukaan kyky käyttää kieltä
on eräänlainen mahdollisuuksien varanto, joka on kielenkäyttäjän hyödynnettävissä kun hän viestii muiden kanssa. Viestinnän onnistumiseen vaikuttaa heidän mukaansa ratkaisevasti
kielenkäyttäjän kyky arvioida omaa toimintaansa ja tavoitteitaan eri viestintätilanteissa.
Laurén (1999: 12-19) näkee kielen ensisijassa sosiaalisena
ilmiönä. Kielitaito on kanssakäymisen taito, johon sisältyy
aina myös kognitiivinen ulottuvuus. Tämä merkitsee sitä, että
myös kielenomaksumisen tulisi toimia sosiaalisesti ja kognitiivisesti johtaakseen onnistuneeseen lopputulokseen. Jos oppimistilanteisiin ei sisälly aitoa vuorovaikutusta ja todellisia sisältöjä jää kielitaito väistämättä vajaaksi. (Ibid.)
Olennainen osa kielitaitoa on kielellisen kompetenssin
(kielen osajärjestelmien hallinta) lisäksi kommunikatiivinen
kompetenssi. Kommunikatiivinen kompetenssi kattaa kieliopin
hallinnan lisäksi myös ympäristön sosiokulttuuriset käytänteet,
johdonmukaisten ja yhtenäisten suullisten ja kirjallisten tekstien tuottamisen sekä kielenkäyttäjän kyvyn selviytyä ongelmatilanteissa. (Sajavaara & Takala 2000: 171-172.)
Kielitaidon taustalta löytyy useita tekijöitä, jotka vaikuttavat
kielen omaksumiseen ja käytön vaihteluun. Tällaisia ovat esimerkiksi kielenkäyttäjien ikä, kielenoppimisen ja käyttämisen
ympäristö, käsitys itsestä oppijana sekä kokemukset kielen käytöstä. (Sajavaara & Takala 2000: 169.) Kielenomaksuminen on
dynaaminen prosessi, jossa voi erottaa useita kehitysvaiheita.
(Mård 2002: 56-76.) Kyky käyttää kieltä ei näin ollen ole muuttumaton hankittu tieto vaan taito, joka vaihtelee olosuhteista
riippuen (vrt. Svedberg 2000: 250-270.).
Kielitaitoa on sen luonteen vuoksi vaikea mitata kattavasti.
Muoto- ja lauseopin hallintaa voidaan testata ja arvioida suh161

teellisen helposti ja luotettavasti, mutta sanaston laajuudesta ja
kielen käytöstä luonnollisissa viestintätilanteissa on vaikeampi
saada kattavaa kuvaa. Perusteltu, luotettava, oikeudenmukainen
ja käytännöllinen kielitaidon arviointi edellyttää, että käytössä
on erilaisia luonnollista kielen käyttöä simuloivia tehtäviä.
(Huhta & Takala 1999.)
Olen valinnut Yleisten kielitutkintojen kielen osaamista
kuvaavat kriteerit lähtökohdaksi kielitaidon määrittämiselle.
Valinnan taustalla on kaksi seikkaa. Ensinnäkin ko. tasotaitokuvaukset ovat harvoja dokumentoituja kielitaitoa kuvaavia
yleistyksiä. Toiseksi ne ovat käytännössä konkreettinen malli
kielitaidosta, jonka viitekehys ulottuu myös Suomen rajojen
ulkopuolelle.
2.1 YLEISET KIELITUTKINNOT
Opetushallituksen valvomia kielitutkintoja on Suomessa voinut
suorittaa vuodesta 1994 yhdeksässä kielessä. Kielitutkintojen
testeissä on viisi osakoetta: 1) tekstin ymmärtäminen, 2) kirjoittaminen, 3) rakenteet ja sanasto, 4) puheen ymmärtäminen
ja 5) puhuminen. (Opetushallitus 2001.)
Yleisten kielitutkintojen tasotaitoasteikko oli aluksi 9-portainen, mutta muuttui vuoden 2002 alusta Euroopan Neuvoston mallin mukaisesti 6-portaiseksi. Taitotasoja on nykyään
kolme: perustaso (tasot 1-2), keskitaso (tasot 3-4) ja ylin taso
(tasot 5-6). (Opetushallitus 2001.)
Asteikkomuutoksen yhteydessä tasotaitokuvauksiin on tullut joitakin keskeisiä muutoksia. Aikaisemmissa tasotaitokuvauksissa kahden ylimmän tason kielitaitoa kuvataan ”täydelliseksi kielenhallinnaksi” ja ”äidinkielistä puhujaa vastaavaksi”. Vieraankielen taidon mittaaminen äidinkielisellä normilla on kyseenalaista, koska äidinkielisten kielenkäyttäjienkään kieli ei ole homogeenistä ja käsitys siitä mikä on hyväksyttävää vaihtelee. Myös mm. erilaisiin virkoihin vaadittava
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täydellinen kielitaito on abstraktio, joka ei ole mitattavissa.
(Sajavaara & Takala 2000: 173.) Nämä kaksi kriteeriä eivät
enää esiinnykään uusissa kuvauksissa, joissa täydellinen kielenhallinta ja äidinkielisyys on muuttunut ”vaikeuksitta ymmärtämiseksi”, ”hienoiksi merkitysvivahteiksi” ja ”kieliopin ja sanaston varmaksi / monipuoliseksi hallinnaksi”.
Testien eri tasojen kuvaksista poimitut kriteerit on esitetty
taulukossa 1.
TAULUKKO 1. Yleisten kielitutkintojen taitotasokriteereitä.
YMMÄRTÄMINEN

TYYLI

PUHE & KIRJ.

KIELIOPPI &
SANASTO

6

vaikeuksitta

hienotkin sävyerot

erittäin sujuvaa

varma hallinta, pienetkin puutteet
harvinaisia

5

normaalitempo,
vaatii joskus
ponnisteluja

selkeää ja sujuvaa

hyvin ja monipuolisesti, harvinaiset sanat
& monimutkaiset
lauserakenteet voivat
tuottaa hankaluuksia

4

normaalitempo, yleiset
aihepiirit (nopea puhe
& murre: yksityiskohtia
voi jäädä ymmärtämättä)

sävyerot saattavat
jäädä epäselviksi,
erottaa yksityisyyden ja puolivirallisuuden

vieraammatkin
puhetilanteet, ajatukset yhtenäisinä kokonaisuuksina

peruskielioppi &
-sanasto hyvin

3

pidempi puhe
keskeinen ajatus

ero virallisten ja
epävirallisen kielimuodon välillä

käytännön puhetilanteet, yksikertaiset,
yhtenäisiä tekstejä tavallisista aiheista, kielelliset
puutteet vaikeuttavat toisinaan ymmärtämistä

jokapäiväinen sanasto
& peruskieliopin keskeiset rakenteet

2

selkeä yksinkertaistettu
puhe; jokapäiväiset
asiat

rutiininomaisuus

yksikertainen tiedonvaihto, suppeita, yksikertaisia
tekstejä, puutteellinen
ääntäminen, hajanaisuus

yksikertaisin peruskielioppi & keskinen
perussanasto

1

ilmauksia hitaasta ja
selkeästä puheesta

yksikertaisimmat puhetilanteet, hidas & katkonainen puhe, puutteellinen ääntäminen, erittäin
lyhyitä tekstejä, lukuisia
kielellisiä puutteita

kaikkein yleisin perussanasto & jotkut
peruskieliopin rakenteet
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Yliopistossa kieltä pääaineenaan lukevan tulisi opintojensa
päättyessä olla ylimmällä eli 6-tasolla tai ainakin hyvin lähellä
sitä. Näin yhteiskunnan palvelukseen siirtyy asiantuntija, jonka erityisalana on kieli ja viestintä. Mutta mikä taso kuvaisi
parhaiten opiskelijan tietoja ja taitoja 1. vuoden opintojen
jälkeen? Tähän kysymykseen etsin vastausta katsomalla, minkälaisia tavoitteita 1. vuoden opinnoille annetaan opinto-oppaassa.
2.2 TULEVAN KIELIASIANTUNTIJAN
VIERAAN KIELEN TAITO 1. VUODEN
YLIOPISTO-OPINTOJEN JÄLKEEN
Dialogiryhmän opintosuunnitelmaan kuuluu yhteensä kahdeksan kurssia (Viestintätaidon perusteet, Fonetiikka ja ääntämisharjoitukset, Kääntäminen ja tekstianalyysi I, Kirjallinen
viestintä II, Oikeakielisyys ja kielioppi II, Suomenruotsalaista
ja riikinruotsalaista reaalitietoa, Johdatus nykykirjallisuuteen,
Suullinen viestintä II), joiden laajuus on yhteensä mainitut 13
opintoviikkoa.
Vaasan yliopiston Humanistisen tiedekunnan opinto-oppaan
(Humanistisen tiedekunnan opinto-opas 1994-1995) mukaan
tavoitteena on, että opiskelija näiden kahdeksan opintojakson
jälkeen osaa käyttää kieltä monipuolisesti ja sujuvasti, omaksuu
fonetiikan perusteet ja moitteettoman ääntämisen, osaa itsenäisesti kääntää ja analysoida yleisiä ja ajankohtaisia aiheita
käsitteleviä sekä ammattikielisesti suuntautuneita tekstejä kontrastiivisesti, osaa laatia itsenäisesti työelämässä tarvittavia tekstejä sekä käyttää niihin liittyvää fraseologiaa ja termistöä,
tuntee ruotsin kieliopin ja osaa soveltaa kieliopillista teoreettista
tietämystään tekstimateriaaliin käytännössä, osaa keskustella
esteettä ajankohtaisista aiheista sekä hallitsee eri tyylitasot.
Kommunikointitaidollisia tavoitteita on siis asetettu suhteellisen paljon. Koska lausekkeita ei rajata tarkemmin, saa
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niistä myös sen vaikutelman, ettei luetelluissa asioissa enää
esiinny puutteita. Vertailu yleisten kielitutkintojen tasoihin viittaisi näin ollen siihen, että jo 1. vuoden opintojen jälkeen
opiskelijoiden tulisi osata ruotsia tasoilla 5-6. Yli 10 vuoden
yliopisto-opettajan kokemukseni pohjalta väittäisin kuitenkin,
että todellisuudessa pääosa opiskelijoista yltää perusopintojen
jälkeen korkeintaan tasolle 4. Tavoitteiden ja todellisen kielitaidon välillä näyttäisi näin ollen vallitsevan ristiriita. Uusimmissa opinto-oppaissa tavoitteet on korvattu yleisillä sisällön
kuvauksilla, joiden perusteella yksittäisen kurssin tavoitteita
ei enää voi erottaa suuremmasta kokonaisuudesta. Tämä vaikeuttaa mielestäni perusopintoihin pohjautuvalle kielitaidolle
asetettujen tavoitteiden arviointia ja määrittelyä entisestään.
Seuraava kysymys kuuluu, miten kuvatunlaisessa uudenlaisessa holistisessa opetuksessa voidaan saavuttaa sama taso
kuin ns. normaaliopetuksessa (käytännössä siis taso 4)? Eli mitkä asiat vaikuttavat yleisesti kielen oppimiseen ja hallintaan?
Tätä miettiessä otan tarkastelun kohteeksi käytettävyyden käsitteen pohtiakseni ovatko käytettävyyteen liitettävät kriteerit
sovellettavissa kielitaitoon ja olisiko niistä mahdollisesti apua
kieltenopetuksen suunnittelussa.

3 KÄYTETTÄVYYS
Käytettävyys liittyy perinteisesti erilaisiin teknisiin käyttöliittymiin ja www-pohjaisiin palveluihin, joista on tullut
olennainen osa sekä työtämme että vapaa-aikaamme (Kuutti
2000: 79). Käytettävyys ei ole käsitteenä yksiselitteinen, koska
käyttösovellukset, käyttötavat ja käyttäjät vaihtelevat.
Käytettävyystutkimuksen kärkinimi on tanskalainen Jakob
Nielsen, joka on tutkinut www-sivustojen käytettävyyttä
1990-luvun alusta. Hän on mm. kehittänyt useita käytettävyyttä
mittavia testejä. Käytettävyys liittyy jonkin välineen arviointiin
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tietyssä tilanteessa. Mitä enemmän käytettävyyttä sitä parempi
väline.
Käytettävyys ei ole käsitteenä uusi ilmiö. Aikaisemmin
– ennen Internetiä ja kännyköitä – on www-sivustoihin liitetyn käytettävyyden sijaan tarkasteltu hyvän välineen ominaisuuksia. Ahlman (1939: 107) määrittelee hyvälle eli tarkoituksenmukaiselle ja käytännölliselle, välineelle neljä tunnuspiirrettä. Ensinnäkin välineen täytyy pystyä suorittamaan se
tehtävä, johon se on tarkoitettu mahdollisimman täydellisesti
ja täsmällisesti. Toiseksi hyvä väline kuluttaa mahdollisimman
vähän energiaa (sekä käyttäjän että yleensä). Kolmantena tunnuspiirteenä Ahlman mainitsee, että hyvä väline saavuttaa tarkoitetun vaikutuksen mahdollisimman nopeasti. Viimeisenä
kriteerinä on, että välineen käyttöön liittyy ”mahdollisimman
vähän mielipahaa ja yleensä ’epäsuotuisia’ sivu-, lisä- tai
jälkivaikutuksia” (Ahlman 1976: 107-116). Mainitut hyvän
välineen ominaisuudet muistuttavat monella tavalla käytettävyyttä kuvaavia tekijöitä, joita käsitelen seuraavaksi.
3.1 KÄYTETTÄVYYDEN TEKIJÄT
Nielsenin (1993: 24-37) mukaan käytettävyys on osa
tietojärjestelmän käytännön hyväksyttävyyttä. ’Käytettävyys’ on
’käyttökelpoisuuden’ alakäsite ja siihen liittyy viisi tekijää; joita
ovat muistettavuus, opittavuus, tehokkuus, virheiden määrä ja
käyttäjän tyytyväisyys. Käyttöliittymän käytettävyystavoitteet
ja käytettävyyden yleinen arviointi voidaan toteuttaa näiden tekijöiden avulla (Koivunen & Nieminen 1996: 12).
Opittavuus tarkoittaa sitä, kuinka nopeasti ja helposti
käyttäjä oppii järjestelmän käytön ja saa sillä aikaan tuloksia.
Tehokkuudella tarkoitetaan sitä, kuinka nopeasti järjestelmän
käytön jo oppinut pystyy käyttämään järjestelmää ja suorittamaan sillä tehtäviä. Muistettavuus liittyy järjestelmän satunnaiseen käyttöön ja siihen kuinka helposti käyttäjä voi palata
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käyttämään järjestelmää eli muistaa sen toiminnot tauon jälkeen. Virheet määritellään toiminnoiksi, jotka eivät johda käyttäjän haluamaan tavoitteeseen. Niitä tulisi Nielsenin (1993) mukaan olla mahdollisimman vähän ja niiden tulisi olla helposti
korjattavissa. Tyytyväisyys kuvaa sitä, kuinka miellyttäväksi
käyttäjä kokee laitteen tai järjestelmän käytön.
3.2 KÄYTETTÄVYYDEN HEURISTIIKAT
Nielsen (1993) on laatinut myös käyttöliittymiä koskevan
kymmenen suositusta eli heuristista sääntöä sisältävän
luettelon:
1. Yksinkertainen ja luonnollinen dialogi
2. Oma kieli
3. Muistikuorman minimointi
4. Yhdenmukaisuus
5. Palaute
6. Selkeä poistumistapa eri tiloista ja toiminnoista
7. Oikopolut
8. Virhetilanteiden ennaltaehkäisy
9. Selkeät virheilmoitukset
10. Riittävä dokumentaatio
Luettelon ensimmäisen kohdan mukaan käyttäjän ja laitteen
välisen dialogin tulee olla yksinkertaista ja luonnollista. Tähän
sääntöön sisältyy vaatimus, että tieto esitetään loogisessa järjestyksessä niin, että käyttöliittymä ja käyttäjän suorittamat tehtävät
liittyvät luontevasti yhteen. Omakielisyyden vaatimus edellyttää,
ettei dokumentaatiossa esiinny vaikeita termejä, ja että dialogia
voidaan käydä mahdollisimman paljon käyttäjän omalla äidinkielellä. Käyttäjän muistikuormaa voidaan minimoida tarjoamalla käyttäjälle monivalintamahdollisuuksia ja valikoita, joiden avulla esim. jokin komento voidaan tunnistaa sen sijaan
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että tietty komentosana täytyy muistaa ilman käyttöliittymän
tarjoamaa apua. Yhdenmukaisuuden vaatimus edellyttää, että
sama komento tai toiminto saa aikaan saman seurauksen käyttöliittymän eri osissa. Viidenneksi järjestelmän täytyy antaa jatkuvaa palautetta käyttäjälle siitä, mitä se tekee ja kuinka se
tulkitsee käyttäjän antamaa informaatiota. Etenkin erilaiset järjestelmän antamat varoitukset ovat tärkeitä. (Ibid.)
Koska käyttäjä saattaa valita jonkun toiminnon vahingossa,
tarvitsee hän selkeän tavan poistua dialogista ilman, että hänen
täytyy käydä sitä loppuun asti. Edistyneimmille käyttäjille tulee
tarjota oikopolkuja eri toimintoihin ja valintoihin. Virhetilanteet
tulee mielellään ehkäistä jo ennalta esim. pyytämällä käyttäjältä
varmistus ei-peruttavissa olevien toimintojen suorittamiseen.
Jos virhe kuitenkin tehdään tulee siitä antaa täsmällinen, rakentava ja kohtelias ilmoitus. Ihanteellista järjestelmää pystyy
käyttämään ilman erillisiä ohjeita. Käytännössä jonkinlainen
ohjeistus on kuitenkin tarpeen eli käyttäjälle tulee tarjota riittävä
dokumentaatio. (Ibid.)

4 KÄYTETTÄVYYDEN PIIRTEET JA
KIELITAITO
Käytettävyystutkimuksissa keskitytään erilaisten fyysisten välineiden ominaisuuksiin, esimerkiksi viivoittimen tulee olla
mahdollisimman suora. Tietyt ”hyvät” ominaisuudet johtavat
käytön onnistumiseen. Myös kieltä voi tarkastella välineenä.
Kielitaito on silloin kyky käyttää tätä välinettä viestinnässä. Käytettävyyskriteereitä ei kielen ollessa kyseessä kuitenkaan ole järkevää kohdistaa suoraan itse välineeseen – siis kieleen viestintäjärjestelmänä – vaan niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat kykyyn käyttää kieltä. Välineen sijasta keskitytään inhimilliseen
toimintaan.
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Käytettävyyden käsite edellyttää mielestäni myös, että kieltä
ja kielitaitoa tarkastellaan holistisesti kokonaisuutena sen sijaan,
että se analyyttisen perinteen tapaan pilkottaisiin osiin (sanasto,
kielioppi, puhe, kirjoitus, tuottaminen, ymmärtäminen).
Käytettävyystutkimuksissa käytettävyyden eri tekijöitä ei
ole luokiteltu hierarkkisesti vaan kaikki piirteet esitetään rinnakkaisina ja samanarvoisina. Käytettävyyden eri osatekijöitä ei
voikaan erottaa toisistaan täysin irrallisiksi, koska kaikki käsitepiirteet ovat jossakin mielessä päällekkäisiä, esimerkiksi oppiminen ja muistaminen sisältävät samoja piirteitä (ks. Melvasalo
2002).
Kun kyseessä on kielitaidon kehittyminen voidaan mielestäni lähtökohdaksi ottaa kaksi kognitiivista prosessia – kielen oppiminen ja kielen käyttö – ja tarkastella niihin liittyviä
käytettävyyden tekijöitä. Koska käytettävyyden tekijät koskevat alunperin teknisten välineiden ja käyttöliittymien ominaisuuksia, edellyttää niiden soveltaminen kielitaitoon jonkin
verran muokkaamista ja karsimista. Kielen oppimiseen ja
käyttöön liittyvinä keskeisinä käytettävyyden piirteinä pidän
muistettavuutta, tehokkuutta ja tyytyväisyyttä. Näistä ensiksi mainittuun liittyy Nielsenin heuristisista säännöistä loogisuuden vaatimus, palaute, virhetilanteiden käsittely sekä omakielisyyden ja dokumentaation olemassa olo. Luetellut piirteet
ja niiden väliset suhteet on esitetty kuviossa 1.
Kuten kuviosta 1 ilmenee, ovat kielen oppiminen ja sen
käyttö jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Koska on kyse sosiaalisesta ilmiöstä (ks. luku 2), tapahtuu kielen monipuolinen
oppiminen parhaiten kun sen käyttöön rohkaistaan erilaisissa
aktivoivissa oppimisympäristöissä (ks. esim. Haagensen 1998;
Laurén 1999; Södergård 2002).
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OPPIMINEN
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KUVIO 1. Kielitaidon kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä.
Muistettavuus on keskeistä kielitaidon kehittymiselle. Tähän
ominaisuuteen liittyy mm. se, että yksilön kielitaito rakentuu
loogisten muistamisyksiköiden ja skeemojen varaan. Arkikokemuksen ja kouluopetuksen pohjalta muodostuneet hierarkkiset käsiteverkot ja laajemmat, oletuksia, tilanteita ja asiakokonaisuuksien oletusarvoja sisältävät skeemaverkot, ovat
muistamisen ja oppimisen perusta. Skeemoihin lisäämällä, niitä
virittämällä tai muuttamalla opitaan uutta. (Sinkkonen, Kuoppala, Parkkinen & Vastamäki 2002: 206-213, 270.)
Kun on kyse kielenoppimisesta ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta siihen, mikä on paras järjestys opettaa ja
oppia kielen rakenteet ja sanasto. ”Vaikeana” pidetty rakenne
tai termejä sisältävä, mutta rakenteeltaan looginen ja selkeä erikoisalateksti voi yllättäen sopia vanhaan tietorakenteeseen ja
tiettyyn oppimisvaiheeseen paremmin kuin ns. peruskieliopin
rakenne tai arkikielinen teksti. Taustalla on se tosiasia, että arkiajattelu ja tieteellinen ajattelu ovat erillisiä, mutta eivät kuitenkaan toisensa poissulkevia ilmiöitä (ks. Laaksovirta 1986;
Puuronen, Koskela, Laurén & Nordman 1993).
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Palautteen mahdollistavassa viestintätilanteessa on kyse
vuorovaikutteisuudesta (Kuutti & Puro 1998: 50). Vuorovaikutteisuus voidaan nähdä myös vaihtoehtoisuuden ja valinnan
mahdollisuutena, jolloin käyttäjä tuntee olevansa mukana jonkin
asian tekemisessä (Alasilta 1998: 170; Laurel 1993: 20-21).
Vuorovaikutus ja palaute ovat keskeisiä myös virhetilanteissa.
Virheitä tuskin kukaan pystyy välttämään täydellisesti kun on
kyse inhimillisestä toiminnasta. Toistuva virhetilanteisiin joutuminen ja epäonnistuminen aiheuttaa kuitenkin negatiivisia
tunteita ja heikentää motivaatiota. (Ollikainen 1999; Ermi 2000:
76-77.) Tämän vuoksi olisikin oleellista tarkastella ei niinkään
virheiden laatua tai niiden määrää vaan sitä, mitä tapahtuu kun
virhe on tehty ja siihen on kiinnitetty huomiota.
Käytettävyyden heuristiikkojen mukaan käyttäjän äidinkielinen dialogi edesauttaa oppimista. Kieltä taas opitaan parhaiten käyttämällä sitä. Äidinkielisyys voidaan kuitenkin aina
ottaa mukaan kontrastiivisena elementtinä eli peilaamalla vieraan kielen ominaispiirteitä omaan äidinkieleen (esim. äänneoppi, kielioppitermit ja -rakenteet). Kun on kyse vieraasta
kielestä toimii erityyppinen kirjallinen dokumentaatio, sekä äidinkielinen että vieraskielinen, muistin ja oppimisen tukena.
Kyseessä voivat olla sekä valmiit lähteet (kieliopit, sanakirjat
yms.) että opiskelijoiden itsensä laatimat tallenteet (esim. kielioppisäännöt ja -esimerkit).
Jotta kieli toimisi tarkoituksenmukaisesti kanssakäymisen
välineenä (vrt. luku 2) tulee sen avulla kyetä suorittamaan
erilaisia viestinnällisiä tehtäviä täsmällisesti ja nopeasti eli
mahdollisimman tehokkaasti. Käyttäjän tyytyväisyys välineeseen on käytettävyyttä kuvaavista piirteistä oleellisin. Tyytyväisyys on seurausta kaikista ominaisuuksista ja toiminnoista
ja se näkyy motivaation muodossa kaikessa kieleen liittyvässä
toiminnassa.
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5 ESIMERKKI KÄYTETTÄVYYDEN
SOVELTAMISESTA KIELTEN
OPETUKSEEN
Pohtiessani ensimmäisen vuoden ruotsin opintojen tavoitteita
Yleisten kielitutkintojen tasojen ja käytettävyyden aspektien
kannalta päädyin dialogiryhmän osalta lopulta teemoihin,
joiden ympärille kokonaisuus rakentuu. Jokaiseen teemaan liittyy kaikki kielitutkintojen viisi osa-aluetta eli kieltä lähestytään
holistisesti. Syksyn kolmeksi pääteemaksi muodostuivat nordistiikka, IKEA ja kielioppi. IKEA-teema piti sisällään kotisivujen vertailua kirjallisesti sekä matkan järjestämisen IKEAan
Espooseen (markkinointi, budjetti, ohjelma, raportointi). Kielioppi-osiossa opiskelijat toimivat konsultteina pareittain eli he
tutustuivat johonkin kieliopin osa-alueista ja ”opettivat” asian
muulle ryhmälle harjoitusten avulla. Kolmas teema nordistiikka
toteutettiin kolmivaiheisesti siten, että kaikki opiskelijat lukivat muutaman artikkelin aiheesta ja kirjoittivat niiden pohjalta
esseen. Sen jälkeen he haastattelivat pareittain jotakin pohjoismaisten kielten laitoksen henkilökuntaan kuuluvaa hänen tutkimuksestaan. Kolmannessa vaiheessa koko ryhmä luki kunkin
haastateltavan kirjoittaman artikkelin ja sen sisällöstä keskusteltiin kollokviossa. Kollokviotyyppinen opetus sekä opiskelijoiden oma aktiivinen panos opetustilanteessa opettavat
ymmärtämän normaalitempoista puhetta sekä ilmaisemaan ajatuksia yhtenäisinä kokonaisuuksina vieraammissakin puhetilanteissa (vrt. Taulukko 1). Erilaiset kommunikointitilanteet
opettavat lisäksi opiskelijaa erottamaan kielitutkintojen tasotaidoissa mainitun yksityisyyden ja puolivirallisuuden.
Kaikkien teemojen sisällä opiskelijat työskentelevät
pitkäjänteisesti ja vuorovaikutteisesti saaden jatkuvaa palautetta
sekä opettajalta, toisiltaan että myös ryhmän ulkopuolelta.
Kaikkiin kirjallisiin teksteihin liittyy yksilöllinen tai ryhmäkohtainen palaute muodossa tai toisessa. Virheitä työstetään proses172

sinomaisesti sekä itsenäisesti että ryhmissä, mikä edesauttaa
peruskieliopin ja sanaston omaksumista (vrt. Taulukko 1).
Dokumentaatio muodostuu sekä valmiista kirjallisista lähteistä
että opiskelijoiden omasta tuotannosta. Äidinkielisyyden vaatimus toteutuu soveltuvin osin kontrastiivisuutena suomen ja
ruotsin kielen välillä. Opiskelijoilla on mahdollisuus valita
osateemojen sisältä itseä kiinnostavia osioita ja päättää, mikä
on paras toteutustapa. Näin he saavat itse sopeuttaa uutta tietoa olemassa oleviin skeemoihin. Kytkökset luokkahuoneen
ulkopuolelle työelämään opiskeltavalla kielellä opettavat suoriutumaan erilaisista aidoista viestintätilanteista ja tuovat varmuutta siitä, että kielitaito on todellinen kanssakäymisen taito.

6 LOPUKSI
Tässä artikkelissa kielitaitoa lähestytään Yleisten kielitutkintojen tasotaitokuvausten ja käytettävyyden käsitteen kautta.
Tavoitteena on selvittää, mitä kieltä pääaineenaan yliopistossa
opiskelevan tulisi osata ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen,
ja kuinka näihin tavoitteisiin voidaan päästä uudenlaisessa opetuskokeilussa ns. dialogiryhmään opetuksessa.
Vertailu kansainväliseen viitekehykseen pohjautuvien
yleisten kielitutkintojen tasotaitokriteereiden ja Vaasan yliopiston humanistisen tiedekunnan opinto-oppaassa esitettyjen perusopintojen kurssitavoitteiden välillä osoittaa, että opiskelijan
ruotsin kielen taidon tulisi jo ensimmäisen vuoden opintojen
jälkeen vastata kielitutkintojen ylimpiä tasoja. Kokemukseni
perusteella varsin harvan opiskelijan kielitaitoa voi perusopintojen jälkeen luonnehtia kielitutkintojen ylintä tasoa kuvaavilla
lausekkeilla erittäin sujuvaa, varma hallinta, pienetkin puutteet
harvinaisia, vaikeuksitta ja hienotkin sävyerot. Käytännön ja
kirjattujen tavoitteiden välillä näyttäisi vertailun perusteella
vallitsevan selkeä ristiriita. Artikkelissani lähden tästä syystä
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siitä olettamuksesta, että perusopintojen käytännön tavoitteena
on kielitutkintojen taso 4.
Artikkelissani löydän useita yhtymäkohtia käytettävyyteen
liitettävien tekijöiden ja kielten oppimisen ja opettamisen välillä.
Kaikkia teknisten laitteiden käytettävyyteen liittyviä tekijöitä en
kuitenkaan näe mielekkääksi soveltaa kielitaidon kehittymiseen.
Esimerkiksi toimintojen ja komentojen yhdenmukaisuuden vaatimus ei nähdäkseni ole keskeistä kun kyseessä on kielellinen
kommunikaatio. Käytettävyystutkijat esittävät käytettävyyteen
liitettävät piirteet rinnakkaisina ja samanarvoisina. Artikkelissani
pohdin kielitaidon kehittymistä kolmen toisaalta kielen oppimiseen ja toisaalta sen käyttöön liittyvän tekijän – muistamisen,
tehokkuuden ja tyytyväisyyden – kautta. Artikkelin lopuksi esitän lyhyen esimerkin siitä, miten käytettävyyden näkökulmaa
voi soveltaa vieraankielen opetukseen uudenlaisessa opetuskokeilussa. Esimerkkini lähtökohtana on ensimmäisen vuoden
ruotsin kielen perusopinnot, joiden yleiseksi tavoitteeksi määrittelen siis yleisten kielitutkintojen tason 4.
Käytettävyyden kannalta katsottuna kieli toimii hyvänä
viestinnän välineenä silloin, kun sen avulla pystyy suoriutumaan
annetuista tehtävistä. Kielen käytön taustalla on kielenkäyttäjän
oma arvio viestintätilanteesta ja sen tulee johtaa tarkoitettuun
lopputulokseen tai reaktioon. Tämä edellyttää vuorovaikutuksellisia opetusmuotoja, joissa opiskelijan oma aktiivisuus on
pääroolissa. Dialogiryhmän kohdalla nämä aspektit toteutuvat
pitkäjänteisten, monipuolisten ja vuorovaikutteisten ja opiskelijan omaa aktiivisuutta edellyttävien työskentelytapojen kautta.
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