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Puhu ja vastaanota puhetta selvästi

• Äännä selkeästi – älä mumise

• Älä peitä suutasi 

• Puhu riittävän kuuluvasti: jos osa jää ymmärtämättä puutteellisen 
kielitaidon vuoksi ja loput siksi, ettei kuullut, viesti ei ehkä välity…

• Osoita, että kuuntelet ja seuraat toisen puhetta: ota katsekontakti, 
osoita eleillä ja ilmeillä olevasi mukana (esim. nyökkäämällä)



Älä kiirehdi

• Puhu (luontevan) rauhallisesti

• Anna toiselle aikaa reagoida oman vuorosi jälkeen



Käytä tavallisia sanoja, hyödynnä 
kansainvälistä sanastoa.
• iso / laaja

• puhua / rupatella

• positiivinen / myönteinen

• Synonyymisesti myös harvinaisempien varianttien kohdalla: 
• vastaus / responssi

• pysähtyä / siinä pitää (.) stop



Topikalisoi, nosta esiin avainsanoja

• Sitten ne tentit. Tenteistä mä haluan muistuttaa, että…



Esitä paljon informaatiota sisältävät 
kokonaisuudet osissa, painota avainsanoja

• Se mies / joka on kahvilassa töissä / niin sen vaimolla on ne paperit 

vs.

• Paperit on kahvilassa työskentelevän miehen vaimolla



Käytä yleispuhekieltä slangi- ja 
murreilmausten sijaan

• Todella kaunis / tosi kaunis / törkeen makee / rumankoree

• Tunnusmerkitön kieli vaihtelee alueellisesti: mä, mää, mie



Hyödynnä puheympäristöä ja kehollista 
ilmaisua

• Selvennä merkityksiä osoittamalla puheenalaisia asioita, tukemalla 
puhetta eleillä 

pieni  iso



Kun toinen ei ymmärrä

1. Toista ensin sanomasi samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla. 
Voi olla, että keskustelukumppanisi ei vain kuullut kunnolla, tai ei 
heti saanut selvää.

2. Jos samalla tavalla toistaminen ei auta, voit yrittää sanoa toisella 
tavalla tai pilkkoa informaation pienempiin osiin. 
• Jos toistat ensin lausuman avainsanan, näet kuittaako vastaanottaja sen 

ymmärretyksi. 

• Annostelemalla informaation pienempiin osiin voit odottaa vastaanottajalta 
kuittausta aina yhteen osaan, ja saat tarkemmin selville, mihin kohtaan 
ymmärtämisongelma liittyy.  



Esimerkki

Saija: Olet- onko sulla <lippu>

jyrokkii.

Neda: Ämm: (.) ei mää menen ää (.)

maanantaina? 

Saija: [Joo

Neda: [Ostaa ↑liput

Saija: *Just just* >sä aiot< aiot

kuitenkin tullas sinne.

Neda: >Anteeks<

Saija: Aiot tullas sinne. 

(.) 

Saija: Olet tulossa sinne.

Neda: En ymmär[rä

Saija: [Jyrokki. (.) sinä

tulet jyrokkiin?

Neda: Joo. [joo 

Saija: [M↑hm. (.) mulla on

perjantai on vapaa?



Kun itse et ymmärrä

• pyydä toistamaan

• tarkista, ymmärsitkö oikein



Monikielisyys resurssina

• Jos keskustelukumppani ei ymmärrä jotakin sanaa, voit yrittää tarjota 
sanan käännösvastinetta jollakin muulla yhteisesti hallitsemallanne 
kielellä. Sitten voitte taas jatkaa suomeksi.

• Keskustelua voi käydä myös niin, että sinä ja keskustelukumppanisi 
käytätte keskustelussa koko ajan eri kieliä: sinä yhtä, hän toista.

• Kieltä voi myös vaihtaa kesken keskustelun: kuulumiset voi vaihtaa 
suomeksi, yhteistä esitelmää suunnitella englanniksi, ja seuraavasta 
tapaamisesta sopia taas suomeksi. 



Tehokkuus? Eikö kaikki sujuisi paremmin 
englanniksi? 
• Keskustelu kielenoppimistilanteena. Vaikka keskustelu voi kestää, se 

todennäköisesti tarjoaa eväitä seuraaviin keskusteluihin. Ei voi oppia, 
ellei saa opetella. 

• Kielenvalinta on myös politiikkaa: jos suomea toisena kielenä puhuva 
aloittaa keskustelun suomeksi, vaihtamalla kieltä englantiin viestität 
hänelle, että hänen suomensa ei ole toimiva kommunikaation väline. 


