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Sisältöjä
 Maahanmuuttajat ja kieli terveydenhuoltoalalla
– Kv-opiskelijoista työvoimaa?
 Suomi työkielenä: sosiokognitiivinen näkökulma

maahanmuuttajien ammatilliseen kielitaitoon
 Mitä on ammatillinen kielitaito?
 Mitä tarkoitetaan ammatillisen kielitaidon
kehittymisellä?
 Miten tukea ammatillisen kielitaidon kehittymistä?
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Työelämän odotukset
Aija
OH

[--] mites sitten tulevaisuus
no kyllä mä toivoisin että heillä se suomen kieli rupee
riittämään koska kyllähän heillä muuten pätevyys riittää,
melkein kaikki ovat hyvin ystävällisiä ja yleensä ne
Suomeen tulevat myös motivoituneita töitä hankkimaan.
kyllä mä sitä odotan kuitenkin niinku että se ei jäis
työelämään se kielen opetteleminen, taikka
työelämässä se kielen oppiminen. että ois niitä valmiuksia
sitten kuitenkin niinku enemmän ottaa se työ haltuun kun
kuitenkin meillä resurssipula kuitenkin on jonkinmoinen.

OH= osastonhoitaja
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Työperusteisen maahanmuuton tarve thaloilla

 Terveydenhuoltoalalle kaivataan työvoimaa väestön ikääntyessä.

(Asa & Muurinen 2010; Aalto ym. 2013: 9.)
– Vanhustenhuoltoon ja terveyskeskuksiin tarvitaan lisää
työntekijöitä.
– Terveydenhuollon aloilla podetaan työvoimapulaa
valtakunnallisesti

 Taustalla myös (Wrede ym. 2008: 30; Hoppania ym. 2016)
– tehokkuusvaatimusten lisääntyminen,
– julkisten palveluiden karsiminen
– palveluiden ulkoistaminen
– työn kuormittavuus
– matalan palkkaus
– omaan työhön vaikuttamisen mahdollisuudet vähentyneet?
 Alalle jo kouluttautuneet eivät välttämättä koe työtä
mielekkääksi.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Työvoiman rekrytoimisen paine siirtynyt
Suomen rajojen ulkopuolelle
 Hoivatyö profiloitumassa globaalisti

maahanmuuttajien työksi (Hoppania ym. 2016; Vaittinen &
Näre 2014; Näre & Nordberg 2016.)

 Julkista keskustelua käyty (Simola 2008; Virtanen & Suni
2011; Torres, Lindblom & Nordberg 2014).
 eettisyydestä
 eri kulttuurien yhteensopivuudesta
 kielitaidon riittävyydestä
 potilasturvallisuuden vaarantumisesta
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Kansainvälisten opiskelijat
työvoimaresurssina
 Kansainvälisten opiskelijoiden määrä suomalaisissa

korkeakouluissa lisääntynyt 2000-luvulla
– vuonna 2015 suurin osa (76 %) opiskelijoista EU- ja ETAmaiden ulkopuolelta (Garam 2016: 3).

 Työllistymismahdollisuuksia pyritään arvioimaan ja
parantamaan (ks. Asa & Muurinen 2010; Valtioneuvosto
2015).
 Kielitaito työllistymisen esteenä (Välimaa ym. 2013;
CIMO 2015; Korhonen 2015)
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Ammatillinen kielitaito terveydenhuoltoalalla

 Valvira (2017):
– Kielitaidon tarkistaminen tarkoittaa käytännössä sitä,
että hakijan tulee esittää ammatinharjoittamisoikeutta
koskevan hakemuksen liitteenä joko todistus yllä
mainituista opinnoista tai todistus siitä, että hän on
suorittanut valtionhallinnon kielitutkinnon
(tyydyttävä taitotaso) tai yleisen kielitutkinnon (taso
YKI 3 kaikilla osa-alueilla).
– Lisäksi työnantajan on aina varmistuttava siitä, että
kaikilla hänen palkkaamillaan henkilöillä on riittävä
kielitaito niihin tehtäviin, joita he suorittavat.
 Mikä riittää ja missä työtehtävässä? Milloin

työtehtävästä on suoriuduttu onnistuneesti?
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MITÄ AMMATILLINEN
KIELITAITO ON?
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Kansan syvät rivit:
Kieli- ja ammattitaidon dikotomia
JÄRKYTTÄVÄÄ!!!!!!!
Lähettäjä: Luutahoitaja | la 22.8. klo 12:51 | Aamulehti
[--]Nämä filippiinin "hoitajat" postista tilattuine
ammattitodistuksineen eivät minua ainakaan hoida.
Joku roti tähän sentään on saatava!
JA lisäksi minun mielestäni heiltä on vaadittava
suomenkielen taito!
Kuinkakohan monia lukuisia hoitovirheitä nämä
tekevätkään vain koska eivät ymmärrä kieltä.Ensin kielen
opiskelu, sitten töihin. En minäkään työpaikallani opiskele
toista kieltä, opiskelin sen jo valmiiksi ennenkuin tänne tulin![--]
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Kansan syvät rivit:
Kielitaidon kehittyminen prosessina
Ajatella!
Lähettäjä: Äiti | 20.1.2008 22:53 | HS
Suomalainen hoitaja tietysti kelpaa minne vaan maailmalle
hoitamaan lapsia tai vanhuksia. Vastaanottavan maan täytyy
jopa olla iloinen että saa ahkeran, ihanan suomalaisen. (Joka
opettelee kieltä..)
Mutta filippiiniläinen hoitajako ei kelpaa hoitamaan meitä
suomalaisia? Ystävällisyys ja vanhusten kunnioittaminen voi
heillä on luontaisempaa kuin meillä. Kielen oppii kyllä
vähitellen. Ja aina varmasti vuorossa on suomalaisiakin
hoitajia, jotka osaavat englantia (jota Filippiineillä osataan
paremmin kuin meillä), joten kommunikaatio-ongelmat eivät liene
kovinkaan isoja.
Tervetuloa siis! Ihanaa että saamme Suomeen väriä!
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Kierrätetyt käsitykset ammatillisesta
kielitaidosta ja sen kehittymisestä
Autoritaariset äänet
 Kielitaidon dikotomia:
kielitaitoa on tai ei ole
 Terminologia ja

sanavarasto
 Puhuttu suomen kieli
ammatillista kielitaitoa
 Kansainväliset
työntekijät irrallaan
muusta työyhteisöstä
 Kielenoppiminen tulijan
vastuulla

Haltuunotetut
 Kielenoppiminen prosessi
 Muut kielet resurssina
 Ammatillisen kielitaidon

tilanteisuus ja
kontekstuaalisuus
 Kielitaitoa voi
kompensoida
 Muulla yhteisöllä
olennainen rooli
kielenoppimisessa

Rekrytointitilanteessa arviointi usein arkikäsitysten
perusteella (Kokkonen 2009, Seilonen & Suni 2015)
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Käsitykset ammatillisen kielikoulutuksen takana?
Kielikoulutuksen dilemma: miten ja missä vaiheessa opettaa
ammatillista kieli- ja viestintätaitoa? (Kela & Komppa 2011)

Peruskielitaito

Ammatillinen
kielitaito jatkumona,
jonka oppiminen
alkaa alusta alkaen

Ammattikieli

Riittävä
ammatillinen
kielitaito?
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Toimijuutta toisella kielellä:
kansainvälisten sairaanhoitajaopiskelijoiden
ammatillinen suomen kielen taito ja sen
kehittyminen työharjoitteluissa (Virtanen 2017)

 Monipaikkainen etnografinen pitkittäistutkimus
 Media-aineisto
– 92 sanomalehtiartikkelia
• HS, Aamulehti, Keskisuomalainen, Savon seudun sanomat,
Huvudstadsbladet
– 6 viestiketjua ja 429 viestiä
 Haastattelut
– Kansainväliset sairaanhoitajaopiskelijat
– AMK:n henkilöstö
– Työharjoittelupaikkojen henkilöstö
 Havainnointi
– luokkahuone
– työharjoittelupaikka (mm. ohjaustilanteet)
• Nauhoitettuja vuorovaikutustilanteita
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Suomi työkielenä: sosiokognitiivinen
näkökulma maahanmuuttajien
ammatilliseen kielitaitoon


Keskiössä mm. ammattialakohtaiset kielitaitotarpeet,
maahanmuuttajien ammatillisen kielitaidon kehitys ja sitä tukeva
koulutus, monikulttuuristen ja monikielisten työyhteisöjen
vuorovaikutus- ja ohjauskäytänteet



Johtaja prof. Minna Suni (Jyväskylän yliopisto)



Ekologinen näkökulma (ks. esim. Kramsch & Steffensen 2008, van
Lier 2004)  painottaa ympäristön osuutta kielenoppimisessa



Dialogiset ja sosiokulttuuriset näkökulmat (Bakhtin 1981, Vygotsky
1978, Dufva & co. 2011)
– Kieli on…
• jaettua
• kehollista
• ympäristöön hajautuvaa
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MITEN KUVATA AMMATILLISTA
KIELITAITOA EKOLOGISESTA
NÄKÖKULMASTA?
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Ammatillisen kielitaidon ja sen
kehittymisen sosiaalinen luonne
 tilanteinen ja koettu ammatillisen kielitaidon ja

toimijuuden kehittyminen
 kielitaitoa ei tarkastella tasolta toiselle kehittyvänä
tai eri pisteissä arvioitavana ilmiönä
 kieltä tarkastellaan sosiaalisena toimintana tietyssä
ympäristössä
 empiiristä tutkimusta vielä toistaiseksi vähän: ks.
Sandwall 2013; Strömmer 2017; Suni 2017.
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Työtehtävä
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Työtehtävä
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[- -] mitäs sitten jos ollaan
leikkaamassa jotain potilasta ja et
ymmärrä mitä se kirurgi sanoo tai
ollaan siellä anestesiapuolella ei
ymmärretä mitä se anestesialääkäri
sanoo (.) niin (.) ((naksauttaa kieltä))
(.) se on hengenvaarassa se potilas
silloin
(Tarja, ammattiaineenopettaja)
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Daniel: - - the only person who would check it is the one
coming to give a report and to read it. what I wrote. and if I
didn’t write it clearly enough then it’s a problem to the
person giving the report. then it becomes a. big issue,
especially if they cannot understand and it’s very
important.

Kuva: Fotografia cnj, Flickr
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Daniel: ((huokaisee)) se on mun mielestä että on ihan ok
jos jos mä teh- (.) tehdä näin joka päivä jos minulla on
niin paljon harjoituksia ja ja jos meillä oli sama sama
koulutus koulussa jos meillä oli (ohjelma)-koulutus ja sitten
(.) mitäs me voi kirjoittaa (.) mutta (.) *meillä ei oo*
((naurahtaa)) mun täytyy opiskella ne kaikki
työharjoittelussa ja hoitajat ei eivät ole aikaa kir- sanoo
sanoo meille että mitäs mitäs voi kirjoittaa ja (.) korjata
kaikki mitä (-) koska kun mä kirjoitan mä (.) mä tarviin
niin paljon korjata (-) ja. °joo° (.) en oo vielä osaa
*kirjoittaa*((naurahtaa))

Aija: ((naurahtaa))

Daniel: yksin

Kuva: Fotografia cnj, Flickr
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Työtehtävä
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- - you have to make your own
hand with tool, and so think about
something (.) and (.) and try to show
it by hands (.) try to use (.) try to
use one Finnish word that you
know. try to. smile ((naurahtaa))
once in a while ((naurahtaa)) you
know they know you will need
something (.) they will try to ask and
(.) that’s how I survived there (.) yeah
(Simon, kansainvälinen opiskelija)
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most of my friends (.) have er (.) they
would like to do also. something else
like surgery or homecare. but the
demand of the language it requires that
you do everything by yourself
(Daniel, sairaanhoitajaopiskelija)
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Resurssit

R

Työtehtävä
R

Resurssit
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Asiakkaat tukena eli kielellisenä
resurssina
A
C

so how was the communication with the patients?
yeah actually me I for me, I see, working with patient, it
was more like easy for me, than like, with the nurses. they
[patients] don't like tell me go a nurse, they just come, and
even if I tell them, then you go and go a nurse they say no,
let's like talk. they try to figure out what I'm saying and
what they are saying and they speak truly. and like when I
speak like something which is not like sensible, I speak like, I
put a word a way it's not supposed to be spoken, they tell me
you are supposed to say like this and, they made me that
I repeat (-). so I got a chance to learn Finnish especially
from patient not like from nurses.
Cecil, heinäkuu 2011
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Aiemmat kokemukset resurssina
nykyhetkessä
Cecil, heinäkuu 2011
went for my practice, when in the class we had Finnish
lessons, but I couldn't get anything. but when I went for
practice, that is when even I started to remember, oh,
teacher had told us something like this. so it is sticking
mind because I hear it, every day.
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PÄÄSY
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MITEN AMMATILLINEN
KIELITAIDON JA TOIMIJUUDEN
KEHITTÄMISTÄ VOIDAAN
TUKEA?
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Toimijuus ekologisessa ja
sosiokognitiivisessa viitekehyksessä
 Toimijuus (Dufva & Aro 2015, Linell 2009, Virtanen
2017)
– Vuorovaikutuksessa neuvoteltu suhde
– Valtasuhteiden muovaama
– Jatkuvuus ja kumuloituvuus
• kamppailuna löytää oma ammatillinen ääni
– Edistää oppimismahdollisuuksien havaitsemista
ja hyödyntämistä ja siten toimintaa kussakin
ympäristössä (van Lier 2004)
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R
R
R

Resurssit

R

Työtehtävä
R

Resurssit
R
R

TOIMIJUUS
havaitseminen ja hyödyntäminen
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R
R
R

Resurssit

R

Työtehtävä
R

Resurssit
R
R

TOIMIJUUS
havaitseminen ja hyödyntäminen
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R
R
R

Resurssit

R

Työtehtävä
R

Resurssit
R
R

TOIMIJUUS
havaitseminen ja hyödyntäminen
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Toimijuuden tukeminen työharjoitteluissa
Daniel heinäkuu 2011

she [the mentor] would make sure that I do it more often and I
learnt so much, after I realized that if you are given that chance
to do something you can do it and once she- she knew I didn't
have good perfect Finnish skills but she would still send me to the
patients and say go to- I had somehow already known some of the
names so she just tell me go to so and so and check maybe the
blood pressure, and I would go and of course I don't just go and just
say- just take the hand I have to say something before I do that so I
had to tell the patient I want to take blood pressure, and they would
understand so I realized if I was to do that. often it would stick ((a
laugh)) and I would find myself just being doing it naturally
without thinking so much
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Toimintaympäristön laajentaminen
Sarah, huhtikuu 2013
Aija: how you then solved these kind of (.) situations ((a laugh))
Sarah: I usually had to say what ((laughing))
Aija: mitä? ((laughing)) (-)
Sarah: I ask them to speak louder (.) ((a laugh)) yeah (.) and
then sometimes like the other nurse helped me like ohjaaja
(.) she kinda said well she said tatatadada (.) but then like in.
when you get to know like what (.) information is likely to
come you kinda know (.) what to expect (.) like if (.) like if (.)
the patient has stitches and you know that the doctor’s gonna
say that stitches should be out in two weeks (.) and put this (.)
(bandage) on or (.) the patient is going to the ward so and so.
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Ammattitaito vs. kielitaito
 Ammatillinen kielitaito on ympäristön kielellisten ja

materiaalisten resurssien havaitsemista ja
hyödyntämistä työtilanteen edellyttämällä tavalla
– osallistujien eletyt kokemukset ja koko materiaalinen ja
sosiaalinen ympäristö tukevat tai rajoittavat työtehtävien
suorittamista
– Ammatillisen kielitaidon toimivuus riippuu siitä, kuinka
työympäristön resursseja osataan hyödyntää työtehtävästä
suoriutumiseksi
 taitotasokuvaukset eivät välttämättä kerro, miten ja millä
resurssein työtehtävistä selviydytään

 Ammattitaitoa on selviytyä kustakin työtehtävästä

hyödyntämällä ympäristön kielellisiä ja materiaalisia
resursseja.
 Ammatti- ja kielitaitoa vaikea erottaa toisistaan
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Ammatillisen kielitaidon kehittyminen
 näyttäytyy toimintaympäristön

laajentumisena ja kykynä ennakoida
työtilanteiden kulkua
 ytimessä toimijuuden tukeminen 
koulutuksen tehtävä
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Mitä sitten?

MITEN KEHITTÄÄ TOIMINTAA?
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Miten tukea kielenoppimista ja
työyhteisöön integroitumista?
 Ohjauskäytänteiden arviointi ja muutos
 Linjaukset sekä koulutuksen järjestäjän että

työharjoittelupaikkojen johtotasolta:
kieli(koulutus)poliitikan laatiminen ja seuranta
 Henkilöstökoulutus
– Kielitietoisuuden lisääminen
– Työympäristö kielenoppimisympäristönä: kansainvälisten
opiskelijoiden ohjausvastuun jakautuminen 
työsuunnitelmiin?
 Opiskelijoiden joustavat opintosuunnitelmat
 Suomen kielen opetuksen ja ammatillisten aineiden

opetuksen integrointi & työharjoitteluissa tehtyjen
havaintojen hyödyntäminen kielenopetuksessa
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Ohjaus avainasemassa opiskelijoiden
integroitumisessa työympäristöön
 Osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen.
– Samantyyppisten työtilanteiden toistuminen auttaa
opiskelijaa ennakoimaan, ottamaan ympäristön resursseja
haltuun ja hyödyntämään niitä työtilanteittain
 seuranta sekä reflektointi opiskelijan kanssa.

 ryhmänohjaustapaamiset, kuten kaikille suunnatut

opiskelijatunnit
 kansainvälinen ja suomalainen opiskelija työparina
 säännölliset palautekeskustelut työharjoitteluiden
aikana
 Varmistetaan olennaisten asioiden siirtyminen käytännön
työtilanteisiin.
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Entä, jos ei ymmärretä toisiamme?
 Kielitaitoa voi kompensoida esimerkiksi

ohjaustilanteessa
–
–
–
–
–
–

näyttämällä ja osoittamalla, mitä tilanteessa tulisi tehdä
toistamalla,
kääntämällä,
tukikielen käytöllä,
ajan antamisella
ymmärtämisen varmistamisella.

 Suomen kielen käyttöön hyvä kannustaa, mutta ei

välttämättä pitäytyä pelkästään siinä
 muiden yhteisten kielten hyödyntäminen
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Lopuksi
 Edes Suomessa hankittu koulutus ei takeena omalle alalle

työllistymiselle (ks. myös Könönen 2014; Korhonen 2015)
– EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien viisumit ja oleskeluluvat
rajoittavat ja vaikeuttavat sijaisuuksien tekemistä.
– Sisääntuloammateissa työskentely (ks. Strömmer 2017).
– Uralla etenemisen ongelmat: esimerkiksi vanhustenhoitoon töihin
tai lähihoitajiksi jääminen
 Keskeiset ongelmat:

– työnantajien odotukset kielitaidon valmiudesta
– työympäristöä ei aina nähdä kielenoppimisympäristönä
 Vaikka kielitaitoa jo olisikin, se ei poista tarvetta kielelliseen

tukeen opintojen, työharjoitteluiden tai itse työn aikana
 Kansainvälisten opiskelijoiden hakeutumista työvoimaksi
Suomeen ei voi pitää itsestäänselvyytenä
 Myös kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnin ja
kouluttamisen tulisi olla eettistä ja kestävää
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Kiitos!
 Aija Virtanen
 aija.virtanen@jyu.fi

13.12.2017
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