
 

 

Koolitaja andmed: 

 

 

 

Õppekava nimetus: 

 

A2 taseme soome keele täienduskoolitus. 

 

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja 

iseseisva töö osakaal: 

 

Õppe kogumaht akadeemilistes tundides on 120 tundi (auditoorne töö 80 tundi, 

iseseisev töö 40 tundi). Lühikursuste ja minigrupikursuste kogumaht on 80 

akadeemilist tundi (auditoorne töö 40 tundi ja iseseisev töö 40 tundi). 

Auditoorne töö on suunatud nelja osaoskuse arendamisele: rääkimine, kuulamine, 

lugemine ja kirjutamine, Tundides kasutatakse traditsioonilisi õppemeetodeid: 

audiosalvestuste kuulamine ja mõistmine, lugemine ja kirjutamine. Lisaks 

kasutatakse interaktiivseid õppevorme:  rollimängud, ülesannete lahendamine, grupi- 

ja paaristööd.  

Auditoorse töö käigus sooritatakse järgmisi ülesandeid: dialoogide koostamine ja 

nende ettekandmine, dialoogide kuulamine helikandjalt ja kuuldu põhjal küsimustele 

vastamine, teadete lugemine ja kirjutamine (sõnum, kutse), pildi kirjeldamine ja 

küsimustele vastamine.  

Iseseisev töö seisneb kodutööde tegemises, lühitekstide lugemises ja kirjutamises, 

sõnavara õppimises, grammatikaharjutuste tegemises, piltide kirjeldamises. 

 

Nimi: Smart Koolitus OÜ 

Registrikood:  16051643 

E-post:  smartkoolitus@gmail.com 

Telefon: +37256910166 

mailto:smartkoolitus@gmail.com


 

Õppekavarühm: 

 

Keeleõpe 

 

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja 

iseseisva töö osakaal: 

 

Sihtgrupp on täiskasvanud, kes soovivad õppida soome keelt A2 tasemel. 

Vastuvõtu tingimused: 

 õppijate vastuvõtt toimub registreerimistautluse ja avalduse alusel. 

 

Õppe eesmärk: 

Omandada soome keele oskus A2 tasemel, mis võimaldab toime tulla igapäevastes 

suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. 

 

Eesmärk: keele baasteadmiste omandamine nii kõnes kui ka kirjas. 

 

Õpiväljundid: 

 

 Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste ja isiklikke kirju, leiab infot lihtsatest 

igapäevastest tekstidest (kuulutused, tööpakkumised, menüüd, 

graafikud). 

 Kirjutab märkmeid ja lihtsaid isiklikke kirju. 

 Kirjeldab oma perekonda ja teisi inimesi, igapäevaelu, haridust, tööd , 

hobisid, ümbrust ja sündmusi. 

 Väljendab oma soove ja eelistusi. 

 Mõistab fraase, mis on seotud vahetult igapäevaste suhtlusolukordadega 

(perekond, igapäevaelu, töö, ümbruskond). 

Õppe sisu: 

 

 Endast ja teistest. Päritolu. Rahvus. Kontaktandmed. Sünnikoht ja -aeg. Elukoht. 



Töökoht. Huvivaldkonnad. 

 Suhted teiste inimestega. Tervitused. Tutvumine. Kohtumised inimestega. Sõprus 

ja tutvus, kirjavahetus. Suhtlemine ja internet. Olulised sündmused. 

 Kodu ja lähiümbrus. Maja ja lähiümbruse kirjeldus. Eluase. Ruumid. Sisustus. 

Kodukoht ja selle ümbrus. Kodu- ja lemmikloomad, Argipäev kodus. Kodune 

majapidamine. 

 Igapäevaelu. Olmeprobleemid. Internetipank, post, telefon, mobiilside ja 

pakutavad teenused. Igapäevased tegevused. Tööpäeva kirjeldus ja oma töö 

tutvustamine. Päevakava. Minu päev. Koduloomad. Söögikohad ja väljas söömine, 

lauakombed. 

Haridus. Enda haridus. Kohustuslik kooliharidus.  Huviharidus. 

Töö. Töökuulutused, töövestlused, tööülesanded, töö kirjeldamine. Töö otsimine ja 

pakkumine.  

Puhkus ja meelelahutus. Hobid. Kino, teater, kontsert ja teised kultuuriüritused. 

Sport. Pidupäevad ja juubelid. Peretraditsioonid. 

Reisimine ja transport. Ühissõidukid. Isiklikud liiklusvahendid. Sõiduvahendid. 

Reisi planeerimine, piletite ostmine, majutus, broneerimine. Vaatamisväärsused. 

Tee ja suuna küsimine. Postkaardi kirjutamine. 

Tervis. Enesetunne ja tervislik seisund. Arstiabi. Õnnetusjuhtumid ja haigused, 

ravimid. Enesetunne ja kaebused. Arsti vastuvõtule registreerimine (vastuvõtuajad, 

vastuvõtule registreerimine). Haigla ja polikliinik.  

Söök ja jook. Toitumisharjumused. Tervislik toit. Söögikohad ja väljas söömine. 

Kohvikud, restoranid ja teised toitlustusasutused. Laua broneerimine, menüü 

mõistmine, tellimine. Toitumisharjumused. Lauakombed ja kõneetikett.  

Teenused. Mobiilside ja pakutavad teenused. Teenindusasutused (juuksur, 

ilusalong, kingaparandus jne). Sisseostude tegemine, ostukohad (lahtioleku ajad, 

hinnad, makseviisid jne). Toiduained, tarbekaubad, hind ja kvaliteet, soodustused. 

Keel ja kultuur. Rahvused ja keeled. Keelteoskus. Mõnest kultuurisündmusest 

lühidalt jutustamine. Küllakutsed ja külaskäigud. Kohtumised inimestega. 

Suhtlemine ja internet. Olulised sündmused. 

Ilm ja loodus. Aastaajad. Loodus- ja tehiskeskkond. maa ja linn. Ilmastik. 

 



Keeleteadmised: 

 

 Hääldamine. Pikk ja ülipikk häälik. Vokaaliharmoonia. 

 Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, liht- ja täisminevikus. 

 Nimisõnad: nimisõna käänamine, nimisõna ainsuse ja mitmuse 

moodustamine, omadus- ja arvsõnaga ühildumine. Possessiivsufiks. 

 Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõnad, arvsõna käänamine. 

 Asesõnad: isikuliste asesõnade käänamine. Näitavad asesõnad. 

 Kaassõnad: ees- ja tagasõnad. 

 Küsisõnad: küsimuste moodustamine. 

 Sidesõnad ja määrsõnad. 

 

 

Õppekeskkonna kirjeldus: 

 

Igas klassis on õpilastele ja õpetajatele istekohad ja lauad, tahvel, arvuti, data-

projektor ning audioseadmed kuulamiseks. Lisaks on võimalus õppematerjalide 

trükkimiseks printerist. Klassis on internetiühendus elektroonsete õppematerjalide 

aktiivseks kasutamiseks. Kabinetis on piisav valgustus ja ventilatsioon. Õppimine 

toimub õppimist soodustavas keskkonnas. Kabinet (sh õppevahendid) vastavad 

töökaitse ja ohutustehnika nõuetele, mis on reguleeritud töötervishoiu ja 

tööohutuse seadusega. Erakursused ettevõtetele/asutustele toimuvad 

tellijaorganisatsiooni ruumides. 

 

Õppematerjalide loend: 

 

Põhiõppematerjal 

 „Suomen mestari 1. Suomen kielen oppikirja aikuisille.”, autorid Sonja 

Gehring, Sanni Heinzmann, Helsinki 2010.  

 

Lisaõppematerjal:  

 „Hyvin menee! 1. Suomea aikuisille.“, autorid Satu Heikkilä, Pirkko 



Majakangas. Helsinki, 2002.  

 “Suomi selväksi. Töövihik 1. osa”, autor Margit Kuusk. EKSA 2008. 

 “Suomi selväksi. Töövihik 2. osa”, autor Margit Kuusk. EKSA 2009. 

 Soome-vene sõnaraamat: (https://et.glosbe.com/fi/ru/) 

 Õpetajate koostatud lisamaterjalid  

 

 

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid 

 

Kursuse lõpus tuleb sooritada A2 taseme lõputest, mis sisaldab kirjutamist, 

kuulamist, lugemist ja rääkimist õpitud teemadel. Kursuse eduka lõpetamise 

tingimusteks on õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamine. 

Test loetakse sooritatuks, kui õppija saavutab vähemalt 60% maksimaalsest 

punktisummast. 

 

Tunnistus väljastatakse, kui õppija on läbinud vähemalt 70% auditoorsest tööst (56 

akadeemilist tundi) ja sooritanud koolitusfirma koostatud lõputesti. Tunnistuse 

allkirjastab kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja.  

 

 

Tõend väljastatakse juhul, kui õppija on auditoorsest õppetööst osa võtnud  vähem 

kui 70% ulatuses (vähem kui 56 auditoorset tundi) või juhul, kui on täitmata üks või 

mitu kursuse lõpetamiseks vajalikku tingimust. Tunnistus ja tõend vastavad 

täienduskoolituse standardi §s 3 nimetatud nõuetele.  

 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või 

töökogemuse kirjeldus: 

Soome keele kursusi viivad läbi soome või eesti filoloogid või muu filoloogilise 

hariduse ja/või varasema täiskasvanutele soome keele õpetamise kogemusega 

õpetajad. 

 


