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Alus: Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a  määrus nr 2   
„Gümnaasiumi riiklik õppekava“ 

 

Valikaine: SOOME KEEL 
 
Maht: 3 kursust 
Tase: A2 
 
Eesmärgid 
Soome keele õppimisega taotletakse, et õpilane:  

1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas 
iseseisvalt toimida; 

2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;  
3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides; 
4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes 

projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;   
5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks 

motivatsiooni ning vajalikud oskused. 
 
Õppeaine kirjeldus 

Soome keele õppimine ja õpetamine  on põhjendatud pidevate kontaktidega hõimurahvaste 
vahel. Iga keel on kultuurikandja. Soome keelt õppides on õpilasel võimalik tutvuda 
naaberrahva kultuuri ja kommetega, et selle kaudu õppida hindama ka oma maa traditsioone. 
Et soome ja eesti keel on sugulaskeeled, pakub soome keele õppimine palju võrdlusvõimalusi. 
Soome keel võib mõneski osas toetada eesti keele õpet ja vastupidi.  

Soome keelt õpitakse Kadrina koolis kaks kursust. 
Keeleoskus võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, 
tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi 
õpinguid ja tegevust ühiskonnas.  
Keeletunnis suheldakse võimalikult palju soome keeles. Emakeelt kasutatakse vajaduse korral 
selgituste andmiseks. Kesksel kohal  on tegevused, mis nõuavad keele eesmärgistatud 
kasutamist ja lõimivad erinevaid keeleoskuse aspekte. Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse 
õpetuse põhimõtetest. Kommunikatiivne keeleoskus (suhtluspädevus) hõlmab kolme 
komponenti: keelelist, sotsiolingvistilist ja pragmaatilist. 
Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. 
Keele struktuuri õpitakse kontekstis, järk-järgult jõutakse grammatikareeglite teadliku 
omandamise juurde. Sotsiolingvistilise pädevuse kaudu areneb õppija keelekasutuse 
olukohasus (viisakusreeglid, keeleregister jm). Pragmaatilise pädevuse kaudu areneb õppija 
võime mõista ja luua tekste. Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamise, 
lugemise, rääkimise, kirjutamise) kaudu. Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, 
mille kaudu ja piires kujuneb suhtluspädevus.  Teemade käsitlemisel lähtutakse õpilaste 
kogemustest, huvidest ja vajadustest. Õppetegevusi kavandades lähtutakse didaktilistest 
põhiprintsiipidest (lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt 
abstraktsele) ning keelekasutuse vajadustest (alustades sagedamini kasutatavatest sõnadest ja 
vormidest). 
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Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. Oluline  on paaris- ja 
rühmatöö. Õpilasi suunatakse tegema iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, projektides 
osalema jne ).  
Suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse arendamiseks ergutatakse õpilasi kasutama õpitavat 
keelt ka väljaspool keeletundi.  
 
Õpitulemused 

Kursuste lõpus õpilane: 
1) mõistab lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu õpitud temaatika piires; 
2) saab hakkama igapäevastes lihtsates suhtlusolukordades, tuginedes õpitud 

kultuuriteadmistele; 
3) koostab lihtsaid tekste õpitud temaatika piires;  
4) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu; 
5) kasutab võõrkeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, Internet) vajaliku 

informatsiooni leidmiseks; 
6) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral 

muudab oma õpistrateegiaid; 
7) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade 

teadmistega.  
 
Lõimumine 
Soome keel võib mõneski osas toetada eesti keele õpet ja vastupidi. Lisaks lõimub soome 
keele õpetus läbitavate teemade kaudu veel  mitmete õppeainetega. Teema Riigid ja nende 
kultuur lõimub nii maateaduse, ajaloo kui kirjandusega. Teemad Igapäevaelu. Töö ja kool 
seondub inimeseõpetuse teemadega, samuti Hobide teema. Tundides jõuab põgusalt peatuda 
ka soome ajalool, seega on kursus toeks ajaloo õppimisel. Kultuuriloo tekstide kaudu (Soome 
muusikud, kultuuritegelased kunstnikud , sportlased) lõimub kursus ka kehalise kasvatuse, 
kunsti- ja muusika ajalooga.  Läbiv teema „Teabekeskkond” on õppeaines tähtsal kohal. 
Oskuste kujundamine teabekeskkonna vahendite kasutamiseks toimub praktilises tegevuses, 
mis hõlmab eri allikatest (sh internetist) teabe hankimist, selle kriitilist hindamist ning 
kasutamist nii õppeteemakohaste teadmiste laiendamiseks kui ka tekstiloomes. 
 

Õppetegevus 

Oluline on äratada huvi uue keele ja kultuuri vastu. Esiplaanil on kuulamis- ja rääkimisoskuse 
arendamine ning õigete hääldusharjumuste kujundamine. Õpetaja julgustab õpilasi kasutama 
õpitud väljendeid ja lühilauseid kontekstis, rakendades aktiivõppemeetodeid ning 
mängulisust. Lugemisoskust arendatakse lihtsate tekstidega ning kirjutamisoskust 
mudelkirjutamisega. Õpilased kasutavad A-võõrkeele õppimisel omandatud õpioskusi ja -
strateegiaid.  
Osaoskuste arendamiseks sobivad näiteks: 

1. sobitusülesande lahendamine (nt pildi vastavus kirjeldusele);  
2. dialoogide, laulude ja luuletuste esitamine;  
3. rääkimine pildi alusel;  
4. häälega lugemine; 
5. lihtsa faktilise info leidmine tekstist; 
6. mudeli järgi kirjutamine; 
7. õpikusõnastiku kasutamine 
8. meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine; 
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9. iseseisev lugemine ning kuulamine; 
10. loovtööd (nt kirjand, tõlge); 
11. rolli- ja suhtlusmängud; 
12. projektitööd (nt filmide tegemine, teatritükkide etendamine, veebilehtede 

koostamine); 
13. info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud, Internet). 

 

Õppesisu 

Mina ja teised: enesetutvustus, huvid ja eelistused; perekond, sõbrad ja tuttavad; välimus ja 
iseloom; ühised tegevused; perekondlikud sündmused ja tähtpäevad. 
Kodu ja kodukoht : kodu, perekond, sugulased; kodu kui eluruum; kodukoht; tähtpäevad; 
loodus, aastaajad ja ilm; kodukoha pärimused, traditsioonid ja kombed. 
Riigid ja nende kultuur : maad, riigid ja rahvad; tavad ja tähtpäevad, kultuuriline 
mitmekesisus; õpitavat keelt kõnelevate riikide olulisemad sündmused ja inimesed. 
Igapäevaelu: igapäevased tegemised, sh olme; tee küsimine ja juhatamine; tegevusalad ja 
ametid; toitumine; tervis. 
Vaba aeg: erinevad vaba aja veetmise viisid; reisimine, meedia.  
 
HÄÄLDAMINE Tähestik. Hääldusalused: pikad ja lühikesed vokaalid, klusiilide õige 

hääldus, sõna rõhk. Eesti ja soome keele häälduse võrdlus 
(vokaalharmoonia, järgsilpide pikad vokaalid). 

TEGUSÕNA. 
AJAD 
 

Verbi algvormi tunnused, verbitüübid (I-VI), astmevaheldus verbides. 
Pööramine jaatavas ja eitavas kõnes kõikides ajavormides, nud-
kesksõna, pitää/ tykätä-verbi rektsioon, illatiivi nõudvad verbid jne.  
Enam kasutatavad -tta/-ttä verbid (minua janottaa, harmittaa, 
väsyttää). Ma-infinitiiv ja selle käänded. 

TEGUMOED. 
KÕNEVIISID  

Umbisikuline tegumood 
Kindel kõneviis, käskiva kõneviisi sina- ja teie-vorm, tingiv kõneviis, 
selle kasutamine viisaka palve, soovi edastamiseks. 
 

KÄÄNDSÕNA. 
NIMISÕNA 
 

Tüvevaheldus, sealhulgas astmevaheldus. Käänamine ainsuses ja 
mitmuses. Mitmuse osastava kasutamise erinevus eesti keelest (me 
olemme virolaisia). 
 

OMADUSSÕNA 
 

Omadussõnade võrdlusastmed. Keskvõrdes olevate omadussõnade 
käänamine. 

ARVSÕNA Põhiarvsõnade käänamine (kauppa on auki kahdeksasta kuuteen). 
Järgarvsõnad ja nende käänamine (asun viidennessä kerroksessa). 

ASESÕNA Asesõnad (isikulised, küsivad, näitavad ja umbmäärased asesõnad) ja 
nende käänamine. 

MUUTUMATUD 
SÕNAD 

Sidesõnad (koska, että, jotta, kun, jos, kuin ja nende erinev 
kasutamine). Ühendsidesõnad (sekä … että jne) ning ees- ja 
tagasõnad (jälkeen jne). 
Määrsõnad ja nende kasutamine koos õigete käänetega. 
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AJAVÄLJENDAMINE 
 

Nädalapäevad, kell, kuud, ajaväljendamine, kuupäev 

LAUSEÕPETUS Küsisõnad, küsimuste ja vastuste seos, olulisemad 
lausekonstruktsioonid ja sõnajärjemallid. 
 

 
Hindamine.  
 
Kasutatakse palju kujundavat hindamist. Kuna kommunikatiivsetel tegevustel tunnis on 
oluline osa keele omandamisel, siis arvestatakse kursusehinde panemisel tundidest osavõttu. 
Kirjalikke teste on  ühe kursuse jooksul kaks. Vigu käsitletakse õppeprotsessis normaalse 
õppimise osana, nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel 
oma keelekasutusest korrigeerida. Õpetaja hinnangute kõrval kasutatakse õppes ka 
enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid. 
 


