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Monikielisyys ja –kulttuurisuus –opintojakson (4op, kandiopinnot) 
suoritettuaan opiskelija 

Monikielisyyden ja –kulttuurisuuden vaikutus kielenkehitykseen ja 
kielellisten häiriöiden ilmenemiseen

Tulkin kanssa toimiminen 

Kulttuurisensitiivisyys



Mitä teimme?



Yhdistää käytännön kliininen tehtävä opeteltavaan 
teoreettiseen kokonaisuuteen
kokemus etäpuheterapiasta

monikielisen aikuisasiakkaan kielellisen arvioinnin harjoitteleminen 

Vuorovaikutusharjoituksia verkossa



Opiskelija I: Asiakas 

 Simuloi kaksi- tai monikielistä 
henkilöä, jolla oli 
aivoverenkiertohäiriön seurauksena 
syntynyt afasia, jossa kielten 
toipuminen nk. sekamuotoista 

 Käyttää äidinkieltään heikompaa 
kieltä (englanti, ruotsi tms.)



Opiskelija II: Puheterapeutti

 Tehtävä arvioida afaattisen 

asiakkaan kielellistä 

suoriutumista

 Kuvakerronta

 Semanttinen sanasujuvuus



Opiskelija III: Havainnoija

 Seuraa tilannetta osallistumatta 
siihen 

 Kirjaa ylös havaintoja kirjallisen 
tehtävän pohjaksi 



Miten tuin opiskelijoiden 
oppimista? 

Kirjallinen yhteenveto, jota varten johdattelevia apukysymyksiä
avustettu ongelmanratkaisu

Opiskelijoilla käytettävissä tutkimuskirjallisuutta aiheesta

Yhteenveto oppimistehtävästä verkkoluennolla



Mitä opimme?

Havainnoija

Puheterapeutti

Asiakas

Tekniikka

Vuorovaikutus

Ohjeiden antaminen

Yhteisymmärryksen 

saavuttaminen

Keskittyminen



Mitä palautetta sain?

Opiskelijalähtöisyyden lisääminen verkko-opetuksessa
Lisää aktiivisuutta ja vahvistaa itseopiskelua

Tuo vaihtelua



Mitä opin itse?

Peer-to-peer oppimistehtävä verkossa 

lisää vuorovaikutusta

tukee asiantuntijatiedon eri tasojen integroitumista:
Teoreettinen

Käytännöllinen

Itsesäätelytieto

Sosiokulttuurinen



Jatkoon! 

Kehitettävää: 

Kohdennetuilla tarkentavilla kysymyksillä hyvä ohjata
ongelmanratkaisua

Opiskelijat kuulevat myös kliinistä työtä tekevien kollegoiden 
kokemuksista

Keskustelun lisääminen yhteenvetotilanteessa (esim. break out 
rooms)



Intoa (etä)opetukseen! 

satu.saalasti@helsinki.fi
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