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SOOME KEELE ÕPPEKAVA 

 
1. Õppe eesmärgid ja kestus: 

OÜ Tark Impuls „Tarkus Keeltekool“ pakub täiskasvanutele 0-B2 taseme soome keele 

õpet kursustel terve aasta jooksul. Ühe õppetunni kestus on 45 minutit. Ühe kursuse maht 

on 20 kuni 140 õppetundi. Tunnid toimuvad üks kuni viis korda nädalas. Iseseisva töö 

osakaal on umbes 0-80%.  

Kursuse tasemed jaotuvad vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendi 

keeleoskustasemete süsteemile järgmiselt: 

 Tase 0-A1: õpilane mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid 

fraase, et oma vajadusi rahuldada . Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida 

elukoha, tuttavate inimese ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele . 

Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning 

on valmis aitama. 

 Tase A1-A2: õpilane mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis 

seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, 

sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes 

suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. 

Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja 

elutingimusi ning väljendada oma vajadusi. 

 Tase A2-B1 (suhtluslävi): õpilane mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, 

nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat 

keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks 

huvipakkuval teemal ning kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi 

ja muljeid . Oskab kirjeldada sü ndmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt 

põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja 

filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid. Saab aru selgelt edastatud päevakajaliste 

raadio- vôi telesaadete pôhisisust. 

 Tase B1-B2: õpilane mõistab keerukamate abstraktsete või konkreetsete teemaga 

tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma . Suudab spontaanselt ja ladusalt 

vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga . Oskab paljudel teemadel luua selget , 

üksikasjalikku teksti ning selgita da oma vaatenurka , kaaluda kõnealuste 

seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi. 

 

2. Õppeainete loend: 

Iga kursus koosneb järgnevatest ainetest: soome keele grammatika, lugemine, kuulamine, 

suuline ja kirjalik väljendusoskus. Nende ainete maht ja rõhuasetus võivad Õpilase soovil 

varieeruda. 

 

3. Ainekava: 

Ainekava on koostatud kursustena: “Soome keele 0-A1 kursus”, “Soome keele A1-A2 



kursus“, “Soome keele A2-B1 kursus” ja “Soome keel B1-B2 kursus“. 

 

4. Soome keele õppekava õppekeel: 

Õppekeel on vene, eesti või muu keel. Kui õppekeeleks on mõni muu keel , tagatakse 

õppijatele vastavat keelt kõnelevad õpetajad.  

 

5. Õpingute alustamise tingimused: 

Vastuvõtt toimub registreerimistaotluste alusel. Õppeaasta jooksul kursusele juurde 

liituda soovijatele võimaldatakse proovitund ning õppejõud viib vajadusel läbi 

tasemesobivustesti. Kooli võetakse vastu soovijad, kes on esitanud kirjaliku või suulise 

registreerimistaotluse, sõlminud kooliga koolituslepingu (alaealise puhul teeb seda 

lapsevanem või hooldaja. Õpingute alustamise tingimusteks on ettenähtud osavõtjate arv 

ning see, et  õppijad tasuvad õpingute eest arve alusel ühe maksena või kahes osas 

lepingus määratud tähtpäevaks, õpetajaga käsinduslepingu allkirjastamine ning 

kooliruumi kättesaadav olemasolu. Täpsemad tingimused on sätestatud kooli põhikirjaga. 

 

6. Õppeainete valikuvõimalused ja tingimused: 

Õpilased saavad valida 0-A1 ja A1-A2 (algajatele) ning A2-B1 ja B1-B2 

(edasijõudnutele) kursuse vahel. Võimalik on võtta eraldi kursust nt grammatika, veslus- 

või kirjutamise erikursust grupi-, e-õppe, skype-õppe või individuaalõppena. 

Soome keele grammatikakursus. Individuaalõpe algajatele või edasijõudnutele – õpetaja 

saadab materjalid ja juhised meiliga. Õpilane töötab materjali läbi iseseisvalt ning 

vajadusel konsulteerib õpetajaga. Tehtud ülesanded saadab  õpilane koos võimalike 

lisaküsimustega tagasi õpetajale  kontrollimiseks. Õppematerjalid saadetakse üldjuhul üks 

(1) kord nädalas (1 teema/e-mail/nädal). 

Soome keele kirjutamiskursus. Individuaalõpe neile, kes oskavad soome keelt juba üsna 

hästi, kuid kirjutamine on keeruline – õpetaja saadab materjalid ja juhised meiliga. 

Õpilane töötab iseseisvalt materjali läbi ning saadab tehtud harjutused koos võimalike 

lisaküsimustega tagasi . Õppematerjalid saadetakse üldjuhul ü ks (1) kord nädalas (1 

teema/e-mail/nädal). 

 

7. Õppeetappide ja kooli lõpetamise nõuded: 

Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on 

osalenud vähemalt 70% tundidest. Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool 

õppijale tunnistuse kursusel osalemise kohta. Muudel juhtudel (õppeaasta keskel, 

tööandja/õppeasutuse soovil jne) väljastab kool vastava taotluse alusel õppijale tõendi 

kursusel osalemise kohta. Kui kursuse lõpetaja on sooritanud positiivselt kursuse 

lõputesti, siis kajastub vastav tulemus ka tema tunnistusel/tõendil. 

 

8. Kursuste läbiviija, täiskasvanute koolitaja ehk Õpetaja 

Kursuste läbiviija, täiskasvanute koolitaja ehk Õpetaja on spetsialist, kes sihipäraselt 

loodud õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust. Õpetaja 

tagab õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalikud tegevused ning omab 

nõutavat pädevust. Tarkus Keeltekooli soome keele õpetajateks on Tatjana Romanova, 

Valeria Romanova ja Irina Murina. 

 



Soome keele 0-A1 kursuse ainekava 
 

Õppematerjal: 

Sonja Gehring, Sanni Heinzmann. Suomen mestari I, Finnlectura, 2011.  

Kaare Sark, Hyvä-parempi-paras. Iduleht 2009. 

Lisaks õpetaja koostatud õppematerjal. 

Abistav kirjandus: Madean Altsoo, Soome keele grammatika. Ilo 2009; 

Margit Kuusk, Suomi selväksi. Töövihik I-II. Eesti Keele Sihtasutus 2009. 

 

Õppesisu:  

Rõhk on põhigrammatika tundma õppimisel. Kursuse lõpuks saavutatakse 

märkimisväärne passiivne sõnavara. Aktiivne sõnavara võimaldab toime tulla lihtsamates 

situatsioonides. Õpilasi suunatakse iseseisvalt lugema ja kuulama Soome uudiseid, 

kirjandust ja muusikat. 

 

Grammatika: hääldusalused, vokaalharmoonia; -ko/-kö-küsimus, kuka? ketkä?; ainsuse 

omastav kääne; mitmuse nimetav, isikulised asesõnad; käänded; järgarvud; 

astmevaheldus; näitavad asesõnad; possessiivsufiksid; tegusõnatüübid; pööramine; 

täytyy/pitää laused; pööramine; ainsuse osastav kääne; käskiv kõneviis; tagasõnad; 

sihitis; kõrvallause. 

 

Sõnavara: teemadega seotud sõnavara. Õpetaja innustab õpilasi kasutama omandatud 

sõnavara. 

 

Rääkimist harjutatakse paaristööna läbi lühidialoogide. 

 

Kõnearendus: tutvumine; tervitused, hüvastijätud ja viisakusväljendid; nädalapäevad; 

arvsõnad; keeled, rahvused ja isikuandmed; ilm, aastaajad, kuud ja kuupäevad; kellaajad; 

päevaplaan; omadused ja värvid; perekond ja kodu; reisimine, tee juhatamine ja 

liiklusvahendid; toidud ja joogid; töö ja ametid. 

 

Kirjutamine: ärakiri ja lünktekstide täitmine ; hääldamise järgi kirjutamine 

(lühietteütlused); lausepoolte kokkuviimine, aadressi ja isiklikke andmeid nõudva 

ankeedi kirjutamine; pildi kirjeldus; küsimuste ja vastuste k oostamine; väikeste lõikude 

kirjutamine lihtsal teemal; postkaart jt. 

 

Õpitulemused: õpilane saab kuulamisel aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, 

mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega (nt. info enda ja perekonna kohta, 

sisseostude tegemine, töö). Saab aru lühikeste , lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste 

põhisisust. Saab lugemisel aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest . Oskab leida 

eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäevatekstidest (nt. reklaamid, tööpakkumised, 

prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest  lihtsatest isiklikest 

kirjadest. Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nôuavad otsest ja lihtsat 

infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab kaasa rääkida, ehkki ei oska veel ise vestlust 

juhtida. Oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda, teisi 

inimesi, elutingimusi, hariduslikku tausta, praegust või eelmist tööd. Oskab teha 



märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, nt. kellegi tänamiseks. 

 

 

 

Soome keele A1-A2 kursuse ainekava 

 
Õppematerjal:  

Sonja Gehring, Sanni Heinzmann. Suomen mestari I, Finnlectura, 2011.  

Kaare Sark, Hyvä-parempi-paras. Iduleht 2009.  

Lisaks õpetaja koostatud õppematerjal. 

Abistav kirjandus: Madean Altsoo, Soome keele grammatika. Ilo 2009; 

Margit Kuusk, Suomi selväksi. Töövihik I-II. Eesti Keele Sihtasutus 2009. 

 

Õppesisu:  

A1-A2 kursusel jätkatakse põhigrammatikaga tutvumist. Õppeprotsessil rakendatakse 

paarisja rühmatööd ja õhutatakse õpilasi vestlema ka päevakajalistel õpikuvälistel 

teemadel. Kursuse lõpuks saavutatakse sõnavara, mis võimaldab toime tulla lihtsamates 

igapäevastes situatsioonides. Õpilasi suunatakse iseseisvalt lugema ja kuulama Soome 

uudiseid, kirjandust ja muusikat. 

 

Grammatika: ainsuse sisseütlev, seesütlev, seestütlev, alalütlev, alaleütlev ja alaltütlev 

kääne; käskiv kõneviis; minevik; milloin?; tingiv kõneviis; umbisikuline tegumood, 

sõnatüüpid. 

 

Sõnavara: kodu ja reisimisega seotud sõnavara; inimene ja tervis; Soome kultuuriga 

tutvumine. 

 

Kõnearendus: rääkimist treenitakse paarides lühidialoogide abil ning samuti üldises 

vestluses päevakajalistel teemadel. Kursusel läbitavad teemad: reisimine; ettepanekute 

tegemine; inimese kirjeldamine; tervis; suvepuhkus; elulugu; liikluskultuur; kombed, 

kultuur ja kirjandus; pidupäevad Soomes; maailmaimed ja leiutised. 

 

Kirjutamine: ärakiri ja lünktekstide täitmine ; lühikirjelduste ja lihtsa kirja koostamine 

eeskuju järgi; hääldamise järgi lühietteütlused kirjutamine ; lausepoolte kokkuviimine; 

aadressi ja isiklikke andmeid nõudva ankeedi kirjutamine jt . Tõlked ja lühikokkuv .tted 

õpitud teemadest. Koostatakse ka lihtsamaid tarbekirju nagu näiteks sõnumid ja erinevad 

ankeedid. 

 

Õpitulemused: õpilane mõistab lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu õpitud 

temaatika piires. Samuti mõistab lauseid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega 

(näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime 

igapäevastes lihtsates suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust 

tuttavatel teemadel. Suudab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, 

teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi. 

 

 



Soome keele A2-B1 kursuse ainekava 
 

Õppematerjal:  

Sonja Gehring, Sanni Heinzmann. Suomen mestari II, Finnlectura, 2014. 

Lisaks õpetaja koostatud õppematerjal. 

Abistav kirjandus: Madean Altsoo, Soome keele grammatika. Ilo 2009. 

Margit Kuusk, Suomi selväksi. Töövihik I-II. Eesti Keele Sihtasutus 2009. 

 

Õppesisu:  

A2-B1 kursusel tutvutakse Soome igapäevaeluliste küsimustega . Samuti on rõhk oluliste 

grammatika osade kordamisel ja kinnistamisel. Õpilasi suunatakse iseseisvalt lugema ja 

kuulama Soome uudiseid, kirjandust ja muusikat. 

 

Grammatika: nimisõnatüübid ja astmevaheldus ; tingiv kõneviis; järgarvude kasutamine; 

täis- ja enneminevik; asesõnad; mitmus; võrdlusastmed; umbisikuline tegumood; joka 

asesõna; tegevussõna + -maan/-massa,/-masta; -minen teonimisõna; verbirektsioonid; 

omadussõnade võrdlusastmed. 

 

Sõnavara: harrastused ja vaba aeg; reisimine; töö otsimine; kinnisvara hankimine ja 

remontimine; probleemid kodutehnikaga; kindlustus; soomlaste lähiajalugu, kultuur ja 

argipäev. 

 

Kõnearendus: argumenteerimisoskuse arendamine; arvamuse avaldamine ja 

põhjendamine; ettepaneku tegemine; veenmine; palumine, käskimine; ettepanekust 

keeldumine; kaebuse esitamine; viisakus ning sobilikud jututeemad; probleemsete 

situatsioonide lahendamine; hoiatused ja nõuanded; kindlustunde ja ebakindlustunde 

väljendamine. 

 

Kirjutamine: lihtsamate tarbekirjade koostamine (nt sõnumid, erinevad ankeedid); email; 

sõnumid; tagasiside kirjutamine; loo refereerimine; lihtne seostatud tekst tuttaval või huvi 

pakkuval teemal; kogemusi ja muljeid kirjeldav isiklik kiri. 

 

Õpitulemused: saab kuulamisel aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, 

reisimine, vaba aeg jne. Saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete 

põhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid. Saab lugemisel aru tekstidest, mis 

koosnevad sagedamini esinevatest või oma tööga seotud sõnadest . Saab aru sündmus te, 

mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades. Saab keelega enamasti hakkama riigis, 

kus see on kasutusel. Oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel 

teemal pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused. Oskab lihtsate seostatud lausetega 

kirjeldada kogemusi , sündmusi, unistusi ja kavatsusi. Oskab lühidalt põhjendada ning 

selgitada oma seisukohti ja plaane. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning 

kirjeldada oma muljeid. Oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või huvi pakkuval 

teemal. Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid. 

 

 

 



Soome keele B1-B2 kursuse ainekava 
 

Õppematerjal: õpetaja koostatud õppematerjal ja paljundmaterjal. 

Sonja Gehring, Sanni Heinzmann. Suomen mestari III, Finnlectura, 2015.  

 

Õppesisu:  

B1-B2 taseme kursusel toimub soome keele B2 taseme omandamine. Süvendatakse ja 

lihvitakse varem omandatud kuulamis-, lugemis-, kõnelemis- ja kirjutamisoskust. Samuti 

on rõhk oluliste grammatikaosade kordamisel ja kinnistamisel. Õpilasi suunatakse 

iseseisvalt lugema ja kuulama Soome uudiseid, kirjandust ja muusikat. Aktiivne sõnavara 

võimaldab toime tulla lihtsamates situatsioonides. 

 

Grammatika: omandatud grammatika kordamine; sõnade tuletamine; transitiiv- ja 

intransitiivverbid; verbirektsioonid; mitmuse tüvi; mitmuse osastav. 

 

Sõnavara: sõnavara kinnistatakse töötades erinevate tekstidega, kuulatakse 

teemakohaseid uudiseid, raadiosaateid või kuulamisharjutusi lindilt või õpetajalt. 

 

Kõnearendus: argumenteerimisoskuse arendamine, arvamuse avaldamine ja 

põhjendamine; õpetaja innustab õpilasi kasutama omandatud sõnavara arutelude, 

vaidluste jne käigus. Rääkimist harjutatakse paaristööna läbi vestluste, rollimängude, 

ettekannete ja presentatsioonide.  

 

Teemadeks: 

õppimine ja infoühiskond ; inimene; tervis; linnastumine ja industrialiseerimine; Soome 

ajalugu ja riik; multikultuurne Soome. 

 

Kirjutamine: lihtsamate tarbekirjade koostamine (nt sõnumid, erinevad ankeedid, CV, 

kaebus); email; sõnumid; tagasiside kirjutamine; loo refereerimine; lihtne seostatud tekst 

tuttaval või huvi pakkuval teemal; kogemusi ja muljeid kirjeldav isiklik kiri. 

 

Õpitulemused: saab kuulamisel aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, 

reisimine, vaba aeg jne. Saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete 

põhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid. Saab lugemisel aru tekstidest, mis 

koosnevad sagedamini esinevatest või oma tööga seotud sõnadest . Saab aru sündmuste , 

mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades. Saab keelega enamasti hakkama riigis, 

kus see on kasutusel. Oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel 

teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused. Oskab lihtsate seostatud lausetega 

kirjeldada kogemusi , sündmusi, unistusi ja kavatsusi. Oskab lühidalt põhjendada ning 

selgitada oma seisukohti ja plaane. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning 

kirjeldada oma muljeid. Oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või huvi pakkuval 

teemal. Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid. 


