
Adoptiolapselle kielitaito on avain yhteisöön 
 

”Äiti, Mersu on minun mielestä kyllä idyllinen auto.” 

Yllätyn melkein päivittäin lapseni kielestä. On käsittämätöntä, millaisella vauhdilla leikki-ikäinen 

oppii uusia sanoja. Kun kyselen, mistä hän on sanan oppinut, hän vastaa: ”Miinasta ja Manusta tietysti.” 

Tai jostain muusta kirjasta tai televisio-ohjelmasta. Hän tarttuu jokaiseen uuteen sanaan ja kysyy, mitä 

se tarkoittaa. 

Kunpa aikuinenkin oppisi uusia kieliä samalla vauhdilla! 

 

Kansainvälisesti adoptoidulla lapsella kielen kehitykseen liittyy erityispiirteitä. Syntymäkielen kehitys 

katkeaa, kun lapsi tulee adoptioperheeseen. Samalla lapsi kohtaa täysin uuden kielen. 

Kielitaito on ensimmäisiä asioita, joita uudet adoptiovanhemmat alkavat lapselle opettaa. 

 

Mutta mitä kielitaito oikeastaan on? 
 

Kielitaitoa voi tarkastella niin, että kielen jakaa eri osa-alueisiin (kuunteleminen, puhuminen, lukeminen, 

kirjoittaminen, kielen rakenteet ja sanasto). 

Kielitaito voidaan jakaa myös sosiaaliseen ja akateemiseen kielitaitoon. Adoptiolapsilla 

sosiaalinen kielitaito kehittyy tyypillisesti hyvin nopeasti. Sosiaalinen kielitaito on kuitenkin vain 

pinnallista kielitaitoa, joka kytkeytyy arjen asioista puhumiseen.  

Akateemisen kielitaidon kehittyminen on hitaampaa. Se on sitä kielitaitoa, jota esimerkiksi 

kouluopiskelussa tarvitaan. Se on esimerkiksi sanavaraston laajuutta tai sitä, että pystyy 

ongelmanratkaisuun pelkän kielen avulla. 

Kielitaito on myös kulttuurin taitoa. Se on fraaseja ja sanontoja. Se on kansanperinnettä. Se on 

hokemia ja viittauksia. Se on sitä, että minä sanon jonkin asia olevan hölmöläisten peitonjatkamista ja 

sinä ymmärrät, että touhussa ei ole mitään järkeä. 

 

Kielitaito on avain yhteisöön 
 

Kaikkein tärkeimpänä kielitaito on kuitenkin avain yhteisöön. Kielitaidon avulla pystyy osallistumaan 

yhteisön keskusteluihin ja tuoda itsensä muiden lähelle. Yhteisössä kielen avulla tutustutaan, 

hassutellaan, kerrotaan tarinoita, riidellään, sovitaan, väitellään. Kielellä tehdään uskomattoman 

paljon asioita, jotka tuovat meitä lähemmäs toisiamme. 

Kielitaito on avain, jonka avulla aukaistaan omia ajatuksia muille ihmisille. Se on sanaksi pukemisen 

taitoa. Se on kuulluksi ja osalliseksi tulemisen väline. Hyvä kielitaito on siis myös hyvinvoinnin väline. Ja 

hyvän kielitaidon ansaitsee jokainen. 



Hyvä kielitaito on lapsen oikeus. 

 

Adoptiolapsen kielenkehitys -koulutus  
 

Adoptiolapsen kielenkehitys -koulutus järjestetään PÄIVÄMÄÄRÄ, KELLONAIKA ja PAIKKA. 

Koulutuksessa perehdytään sekä adoptiolapsen kielenkehitykseen että suomen kielen 

erityispiirteisiin. Koulutuksen pääpaino on siinä, millä tavalla vanhemmat voivat auttaa lasta niin, että 

kielitaito kehittyy mahdollisimman monipuolisesti kaikilla kielen osa-alueilla. 

Koulutuksen hinta on… 

Ilmoittaudu koulutukseen… 

 

 

Kirjoittaja:  
Noora Friman on adoptioäiti, joka työskentelee tamperelaisessa peruskoulussa suomen kielen 

opettajana. 

 


