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MIKÄ MUUTTUI, KUN 
SAIRAANHOITAJIEN KIELIKOULUTUS 
SIIRTYI LUOKASTA TYÖPAIKALLE? 

Kristiina Kuparinen

S airaalan ikunan takana vihannoi koivu ja taisi peippokin helskytelä. 

Potilashuoneeseen sen sijaan oli kokoontunut vähemmän perinteinen ase-

telma: potilaan tilanteesta keskustelemassa olivat omahoitaja, lääkäri, ama-

nuenssi ja sairaanhoitajaopiskelija, joiden joukossa suomi äidinkielenä oli vähem-

mistönä. Sairaala suuressa kaupungissa onkin työympäristö, jossa osaavien ihmis-

ten liikuminen yli rajojen näkyy ja heijastuu toimintaan päivitäin.  

Tässä artikelissa pohditaan, kuinka koulutus voisi vastata tähän maailman ja työ-

yhteisöjen muutokseen. Muutoksen mahdolisena malina esitelään maahan muut-

taneile sairaanhoitajile 2016 Vantaala järjestetyä kieli- ja viestintäkoulutuksen 

kymmenen hoitajan pilotia, jonka mahdolisti Euroopan sosiaalirahaston rahoit-

tama Urareiti-projekti (2015 – 2018) ja yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa. Samaa 

menetelmää on projektissa päästy kokeilemaan myös Turussa ja Tampereela, ja 

hanke jatkaa tätä toimintaansa vielä vuoden 2017. 

Vaika edelä esitetyt haasteet, maahanmuuto ja maahan muutaneiden työlistymi-

nen, ovat Suomessa uudempia puheenaiheita kuin monessa muussa kehityneessä 

maassa, ovat keskustelut suomen kielen oppimisen tarpeista ja tavoista noudatel-

leet samoja latuja kuin muualakin (Kela & Komppa 2011, 173 – 192). On ensinnäkin 

etsity osuvinta nimitystä kielikoulutuksele, joka kohdistuu tietyle ammatialale. 

Tässä tekstissä käytetään termiä ammatilinen kieli- ja viestintäkoulutus, ja 

nimityksen taustat käyvät ilmi myöhemmin artikelissa.  

Toiseksi on pitkään käyty keskustelua siitä, mikä olisi sopivin vaihe ammatilisen 

kielen opetuksele ja oppimisele. Puheenvuorojen ääripäitä voitaisiin kutsua nimi-

tyksilä yleiskieli ensin ja varhainen työelämäsuuntauksen mali. Tähän tee-

maan palataan pohdinnassa; käsilä oleva pilotoinnin kuvaus tuo aiheeseen oman 

lisänsä, koska huomio kiinnityy kielen oppimisen jatkumoon työelämässä.

 

Käyttäjän näkökulma ammatilliseen kieleen 

Hankeessa kehitetävässä kieli- ja viestintäkoulutuksessa lähestytään terveysalan 

tämän hetken työympäristöjen haasteita muotoilemala maahan muutaneile hoi-

tajile tarjotavaa koulutusta neljästä näkökulmasta: ensinnäkin koulutus suuntau-

tuu tiiviisti ammatiliseen kieleen ja vies-

tintään, toiseksi se huomio yksilöliset tar-

peet, kolmanneksi se pyrkii vaikutamaan 

koko työyhteisöön ja neljänneksi se pyrkii 

joustavaan ja tehokaaseen ajankäytöön. 

Koulutus käynnistyy kielikoulutajan ensi-

käynnilä kunkin hoitajan työpaikala, jossa 

aluksi tutustutaan ympäristöön ja työtehtä-

viin sekä keskustelaan yhteisistä toiveista. Monesti kartoitavaan keskusteluun on 

osalistunut myös hoitajan esimies. Kartoituksen ja varsinaisen koulutuksen raja on 

häilyvä – yhtäältä miltei ensihetkistä alkaen voidaan siirtyä toimimaan koulutus-

malin mukaisesti autentisia työtilanteita seuraten, ja toisaalta jokaisela käynnilä 

saataa löytyä jotakin uuta, jota voitaisiin yhdessä käsitelä.  

Osa hoitajista on sanoitanut kartoituksissa tarpeitaan laveasti, osala tarpeet taas 

näytäytyivät spesifeinä: joku on halunnut osata kaikea vähän paremmin, toinen 

taas toivonut esimerkiksi oppivansa, kuinka kirjaamisessa voisi käytää muun hen-

kilökunnan kirjauksissa vilahtelevia kiteytetyjä muotoiluja kuten kävelessään tai 

syötyään. Arjessa pärjäämisessä huolimata kielelisesti vaativassa työssä sujuvuu-

den, kompleksisuuden ja tarkuuden alueila saataakin ilmetä puuteita, vaika tie-

tyt ammatilisen kielen käytännöt jo olisikin omaksutu (Seilonen & Suni 2016, 468).  

Tavalisimpia ovat oleet toiveet tuesta tietyihin tilanteisiin, kuten omaisten 

kanssa keskusteluun tai puhelimessa toimimiseen. Tekstien tuotamisessa tarpeet 

ovat oleet kahtalaisia: toisaalta on kaivatu tukea ja itseluotamuksen vahvista-

mista jokapäiväiseen hoitotointen ja hoito- ja palvelusuunnitelmien kirjaamiseen, 

toisaalta tarvitu harjaantumista harvakseltaan laaditavien HaiPro-raportien 

laatimiseen.  

Vaikka arjessa pärjätään 

ja ammatillinen kieli 

on pääosin hallussa, 

vaativissa tehtävissä 

voi näkyä puutteita.

HaiPro on tietotekninen työkalu, jonka avulla potilas-/asiakasturvallisuutta vaarantavia tapah-
tumia voidaan raportoida. (Awanic 2016.)
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Osalistujien näkemykset vaativista viestintätilanteista tuotavat koulutukseen 

tärkeää tietoa. Kartoitusten satoa tarkastelemala hoitajien ammatilisessa kieli- ja 

viestintätaidoissa korostuvat hoitotyön vuorovaikutustilanteet, eri tilanteiden vaa-

timukset ja runsas tekstien tuotaminen. Samansuuntainen kokonaiskuva syntyi 

muutamia vuosia siten valmistuneissa korkeakoulutuksen ammatilisissa suomi 

toisena kielenä –viitekehyksissä, joissa kuvataan myös sairaanhoitajakoulutusta 

(Komppa, Jäppinen, Herva & Hämäläinen 2014).  

Hoitajien ilmaisemat tarpeet myötäilevät myös esimerkiksi Virtasen (2017, 23) väi-

töskirjassaan esitämää muotoilua, jossa toimivaa kielenkäytöä kuvataan luonte-

vaksi ja sujuvaksi suoriutumiseksi ammatialan kielenkäytötilanteissa. Tämän määri-

telmän mukaan ammatikieleen voi siis sisältyä paljon elementejä, jotka kuuluvat 

myös yleiskieleen, ja taito tulee näkyväksi työelämän tilanteissa. Kun hoitajien työtä 

seuraa, huomaa nopeasti sekä monimutkaiseksikin koetujen rakenteiden auto-

matisoitunuta käytöä (liikuu hoitajan avustamana rolin turvin) etä puhekielen 

ilmauksia (Arvaa mitä? –- metalialergiaa sula ei oo olu?) 

Siinä missä esimerkiksi eurooppalainen viitekehys (EVK 2003) esitää kielitaidon 

etenevän portaitain yksinkertaisesta ilmaisusta monimutkaisempaan, voisi amma-

tilista kielitaitoa kuvata pikemminkin tilan-

teiden kasvavana saaristona (vrt. Virtanen 

2017, 84). Koulutukseen tämä kielitaitokäsi-

tys heijastuu siten, etei yleiskieleen liityviä 

asioita ole suljetu pois eikä ammatikieltä 

ole rajatu tietyn sanavaraston tai tiety-

jen rakenteiden halinnaksi. Ammatilinen 

kieli- ja viestintäkoulutus ei siis noudatele 

taitotasoasteikoja, vaan ohjaa funktionaalisen kielenopetuksen menetelmin joka-

päiväisissä viestintätilanteissa. Ohjauksen tavoiteena on olut hoitajien tukeminen 

yhä luontevampaan ja sujuvampaan viestintään työelämän eri tilanteissa.   

Nyt toteutetussa kieli- ja viestintäkoulutuksessa oli myös helppo huomata, etä eri 

yksiköissä ja eri tehtävissä ammatilinen kielitaito näytäytyi vielä jossain määrin 

erilaisena. Ammatilisen kielitaidon laajala kentälä  kulakin osalistujala oli omat 

vahvuutensa ja kehitämiskohteensa, jotka olennaisesti vaikutivat siihen, mitä oli 

tarkoituksenmukaista tehdä. Siksi tässä koulutusmalissa lähdetiin liikeele hoi-

tajien yksilölisistä lähtökohdista.  

Toiminta rakentuu luottamukselle 

Kun opetaja astuu luokaan, moni pulpetissaan tietää, mitä odotaa. Työpaikala 

tilanne on kuitenkin toisenlainen, ja siksi opetajan tehtävää onkin syytä selventää 

osalistujile. Kieli- ja viestintäkoulutuksen onnistumiseksi on tärkeää päästä yhteis-

ymmärrykseen siitä, etä kysymys ei ole arvioinnista, arvostelusta tai ammati-

taidon epäilemisestä, vaan terveysalan ammatilaisen mahdolisuudesta syventää 

Ammattikieltä ei 

ole rajattu tietyn 

sanavaraston tai 

tiettyjen rakenteiden 

hallinnaksi. 

osaamistaan ja saada kielen ammatilaisen tukea aidossa työelämän tilanteessa. 

Vuoropuhelu edelytää hoitajan luotamusta koulutajan toimintatapoihin ja osaa-

miseen. Oppijakeskeisen kokonaisuuden rakentamisessa olennaista on myös hoita-

jan oma motivaatio kielitaidon harjaannutamiseen; jos taustala on vain esimiehen 

mielipide tuen tarpeesta, edelytykset toimivale yhteistyöle voivat ola niukat.  

Kulakin käyntikerrala koulutaja seuraa hoitajaa tämän työtehtävissä – tietysti 

asiakaiden ja potilaiden yksityisyytä kunnioitaen. Autentisia tilanteita seurates-

saan koulutajan tehtävänä on poimia viestinnästä elementejä, joita muokaamala 

hoitajan vuorovaikutustaidot sujuvoituisivat. Vuorovaikutustilanteiden jälkeen 

koulutaja ja hoitaja relektoivat tilanteen kulkua: mikä sujui ja mitä voisi kokeila 

seuraavala kerrala toisin. Onnistumisten esiin nostaminen on olennainen osa 

kokonaisuuta. 

Hoitajan kirjatessa koulutaja taas voi ola läsnä ja käytetävissä koko ajan, ja siloin 

voidaan neuvotela vaikapa valitujen rakenteiden toimivuudesta tai sanavalinto-

jen osuvuudesta kyseisessä asiayhteydessä. Myös oikeinkirjoitus on osa-alue, joka 

usein tuotaa päänvaivaa ja saataa heikentää tekstin ymmärretävyytä (ks. Seilonen 

& Suni 2016, 426). Hoitaja tuo tilanteeseen ammatilisen osaamisensa ja koulutaja 

taas tietonsa kielestä. Asetelmassa toimitaan dialogisesti ja liikutaan oppimisen 

lähikehityksen vyöhykeelä: viestintä onnistuu lähes ilman apua, ja tuen tarkoitus 

on saada viestintätehtävä onnistumaan täysin itsenäisesti (Suni 2008, 117). Näin toi-

mitaessa varmistetaan ohjaamisen mielekyys ja tarkoituksenmukaisuus.  

Nyt puheena olevassa koulutusmalissa toimintaa siis ohjaavat ensisijaisesti hoi-

tajan toiveet ja tarpeet. Kielikoulutajan ammatitaidole on kuitenkin varsinaisen 

kielen ja viestinnän ohjauksen lisäksi käytöä hoitotyön kannalta merkitykselisten 

viestintätilanteiden havainnoinnissa ja tulkinnassa. Ohjaaminen voi siis tarkoitaa 

myös yhteisön sosiaalisten käytäntöjen tarkastelua – esimerkiksi perushoitotyön 

sanoitamisesta voidaan keskustela, jos se ei ole hoitajan työhön kotimaassa kuulu-

nut. Tälaisissa tilanteissa hoitaja voi saada tehtäväkseen seurata muiden hoitajien 

toimia vastaavissa tapauksissa, ja niitä voidaan purkaa yhdessä seuraavassa tapaa-

misessa. Havainnointi tärkeä taito, koska sen avula hoitaja voi saada käytöönsä 

ympäristönsä kielivarantoja, ja näin kielitaidon kehitämistä voi jatkaa (Virtanen 

2017, 35). 

Koulutajalta työtapa vaatii joustavuuta, rohkeuta lähestyä uusia tilanteita ja tai-

toa kerätä työyhteisössä käytetäviä kielenaineksia ympäristöstä ja muilta hoitajilta. 

Kielenopetaja ei voi ola kaikien alojen asiantuntija, muta erityisalan kielitaidon 

opetaminen vaatii sekä ammatialan ymmärrystä etä uteliaisuuta uuta kohtaan 

(Antic 2016, 212). Toimintatapa toisaalta myös syventää opetajan osaamista, koska 

muuten kielen opetajat pääsevät sangen harvoin kokemaan ammatialan viestin-

tätilanteita työyhteisöissä. Tämä asiantuntemuksen kasvu rikastutaa myös muuta 

opetustyötä, koska se tuo mukanaan tietoja ja taitoja myös tutkinto-opiskelijoile 

relevanteihin ja merkitykselisiin vuorovaikutustilanteisiin valmentamiseen. 

(Komppa 2015, 170; Belcher 2004, 166.) 
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Oppimisympäristönä työyhteisö 

Hankeessa toteutetavassa kieli- ja viestintäkoulutuksessa ohjaaja vierailee kunkin 

hoitajan työpaikala yksilölisen tarpeen mukaan. Käyntien pituus riippuu hoitajan 

tehtävistä ja osaston tilanteesta, ja kertojen määrä voi vaihdela. Projektin resurs-

sit ovat antaneet mahdolisuuden noin kahdeksaan käyntikertaan hoitajaa kohden. 

Yksi toiminnan tavoiteista on, etä kielen ja viestinnän ohjaaminen tulee näkyväksi 

ja näin myös yhteiseksi puheenaiheeksi. Näin pilotin aikana tapahtuikin, ja yhteistä 

keskustelua syntyi sekä kielenkäytöstä etä ammatilisuudesta. Puhe on tarpeen, 

jota ymmärretään työpaikan merkitys kielen oppimisen mahdolisena paikana 

(Komppa 2015, 176).  

Vaika maahanmuutajataustaisen hoitajan ammati-identiteeti olisi vahva, tietoi-

suus kielitaidon puuteista voi aiheutaa epävarmuuta (Virtanen 2011, 168; Virtanen 

2017, 419).  Hoitajien kokemusten mukaan heidän on kuitenkin helppo pyytää apua 

ja tarkistaa tietojaan työkavereiltaan. Tarkistaminen edelytää oma-aloiteisuuta: 

esimerkiksi kirjaamisen virheelisiin muotoiluihin kolegat eivät hoitajien mukaan 

puutu, vaika samoin kirjataisiin päivitäin. Koska kielitaitokäsitys on sidoksissa 

ammatiosaamiseen, ei ole samantekevää, kuinka näissä tilanteissa edetään, vaan 

tarvitaan esimerkiksi puheta siitä, miloin ja miten korjauksia toivotaan tehtävän. 

Yksi ohjauksen tehtävistä voi ola herätää keskustelua tästä käytännöstä. 

Maahanmuutajataustaisen hoitaja saa muun yhteisön luotamuksen teoilaan 

(Virtanen 2011, 168). Vaika kieli- ja viestintätaidoissa olisi puuteita, hoitajat pär-

jäävät tehtävissään ammatitaitonsa tuela. Seilosen ja Sunin (2016) tutkimus 

Espanjasta muutaneista hoitajista antaa viiteitä siitä, etä hoitotyössä voi aloit-

taa niukahkolakin suomen kielen taidola, muta ensimmäinen työvuosi on siloin 

hyvin vaativa. Entuudestaan tutut työtehtävät ja työ suomenkielisten parissa ovat 

toisaalta saaneet kielitaidon kehitymään nopeasti. Tulokset viitaavat myös siihen, 

etä työssä oppiminen on keskeinen tapa kasvataa kielitaitoa, ja työelämän kieli 

voikin edustaa hoitajan vahvinta suomen kielen osaamista. (2016, 455 – 456, 473.)  

Merkitykselistä on, etä työpaika ja -yhteisö kielen ja viestinnän oppimisen 

ympäristönä tarjoaa mahdolisuuksia sosiaaliseen toimintaan. Yksilö saa yhteisön 

kieleliset voimavarat omaan käytöönsä, kun niitä käytetään mielekäissä yhteyk-

sissä. Ammatilaisele muut työyhteisön jäsenet ovat erityisen tärkeitä vaikutajia. 

(Strömmer 2016.) Toisin sanoen työyhteisö ruokii kielitaitoa – Seilosen ja Sunin 

mukaan voidaan jopa sanoa, etä koulutusväylästä riippumata ”pääosa ammatili-

sen kielen oppimisesta tapahtuu siis vasta työyhteisön tuela, työelämään osalis-

tuen” (2016, 473) . 

Työyhteisön asenteet hoitajaa kohtaan heijastuvat voimakaasti tämän käsityksiin 

omasta kielitaidostaan ja itsestään ammatilaisena (Virtanen 2017, 421). Työpaikala 

ammati- ja kielitaito punoutuvat yhteen. Yhteisön sosiaalisten käytäntöjen oppi-

minen on merkitävä osa toimivan ammatilisen kieli- ja viestintätaidon kartuta-

mista (Jansson 2012, 25). Kun koulutusta järjestetään työpaikala, voidaan tätäkin 

osa-alueta relektoida.       

Joustavuuden vaikea vaatimus 

Sairaanhoitajien työ on kiireistä ja monin tavoin kuormitavaa. Nyt puheena oleva 

koulutusmali tavoiteleekin tapaa, jossa uudenlaisela ajankäytölä voitaisiin vält-

tää mm. työpäivien piteneminen koulutautumisen vuoksi – väsymys kun näytäy-

tyy opetusta ja oppimista vaikeutavana tekijänä ammatilisissa kieliopinnoissa 

(Belcher 2004, 173). Ajankäytöä tehostamala on pyrity säästämään myös työnan-

tajan aikaa ja sen myötä tietysti myös kustannuksia.  

Pilotiin osalistuneet hoitajat arvostivat mahdolisuuta saada koulutusta omala 

työpaikala työaikanaan. Ajankäytön joustavuuden vaatimus on kuitenkin vaikea, 

koska sairaanhoitajat tekevät vuorotyötä, saatavat toimia ainoina ammatinsa 

edustajina tietyissä yksiköissä, kohtaavat usein odotamatomia tilanteita – ja sai-

rastelevat ja tarvitsevat vapaansa siinä missä kaiki muutkin. Jota koulutuksesta 

voidaan rakentaa hoitajale sujuva kokonaisuus, tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja esi-

miehen ymmärrystä toiminnasta. Kaiki nämä huomioon otaenkin yhteisen ajan ja 

paikan löytäminen on pilotin kokemuksen perusteela koulutusmalin haavoituvin 

kohta. 
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Mikä voisi muuttua? 

Urareiti-hankeessa on useita toimintoja, joita kaikia yhdistää korkeasti koulute-

tun maahan muutaneen työlistymisen sujuvoitaminen (ks. Tanskasen ja Piispasen 

artikeli tässä teoksessa). Kieli- ja viestintäkoulutuksen mali osuu reitin vaihee-

seen, jossa maahanmuutaja on jo koulutustaan vastaavassa työssä – siis selaiseen 

kohtaan, jota nykyisessä keskustelussa ammatilisen kielitaidon oppimisesta ei 

käsitelä juuri lainkaan. Missä vaiheessa kieltä siten pitäisi päästä oppimimaan? 

Tämänhetkisten vaihtoehtojen valossa yleiskieli ensin –toimintatavan heikoutena 

näytäisi olevan se, etä se sopii heikosti yhteen muun maahanmuutajien koulu-

tuksen tuoreiden linjausten kanssa: niissä tavoitelaan entistä joustavampaa ja yksi-

lölisempää koulutusta, jonka tarkoitus nykyistä vahvemmin tukea maahanmuut-

tajala jo olevaa osaamista. (Oleskeluluvan saaneiden kotoutumista vauhditetaan 

2016; ks. myös SIMHE 2017; Maahanmuutajien koulutuspolut ja integrointi 2017.) 

Varhaisen työelämäsuuntauksen linja näytäisi sen sijaan sopivan yleiskuvaan. 

Työelämässä oppimisela onkin viljalti etuja: työn vaatimukset motivoivat, vies-

tinnäliset tarpeet on helppo havaita ja ohjaaja voi seurata vuorovaikutuksen suju-

vuuta. Tälä on lisäksi heijastusvaikutuk-

sensa muuhun ammatilliseen koulutuk-

seen. (Belcher 2004, 173.)  

Tässä esitelyssä pilotissa sairaanhoitajan 

työn viestinnäliset vaatimukset näkyivät 

sekä moninaisina vuorovaikutustilanteina, 

runsaana tekstin tuotamisena etä terve-

ydenhuolon eri yksiköiden omina käytäntöinä. Koulutustarpeiden arvioinnissa 

tämänkaltaiset alakohtaiset erot voivat kuitenkin helposti jäädä huomiota (Komppa 

2015, 181). Jota yletäisiin sekä varhaiseen työlistymiseen etä korkeakoulutetujen 

työlistymiseen koulutustaan vastaaviin tehtäviin, tarvitaan niin koulutajien ja 

työnantajien yhteistyötä kuin panostusta kielen opetukseen ja ohjaukseen työpai-

kala myös alkuvaiheiden jälkeen. Koska kieli- ja viestintätaito on erotamaton osa 

ammatitaitoa, sen kehitäminen tehtävien vaatimusten mukaiseksi on tärkeä tuki 

maahan muutaneen työntekijän ammati-identiteetile. 

Luokaopetus vastaa vain rajoitetusti niihin monimuotoisiin tarpeisiin, joita nämä 

ammatilaiset kohtaavat muutuvissa tehtävissään ja työympäristöissään. Luoka 

on oppimisympäristönä suljetu alue, eikä se selaisena vastaa ympäröivää maail-

maa, jossa rajat ovat liudentuneet (Rosen & Bagga-Gupta 2015). Sitä täydentämään 

tarvitaan koulutusta, joka palvelee erilaisia lähtökohtia, tarpeita ja työympäristöjä.  

Kokeilun tuotamia muutoksia voidaan tarkastela kolmesta näkökulmasta. 

Koulutajan silmin muutoksessa korostuivat autentisuus, dialogisuus, hoitotyön 

viestinnän monimuotoisuuden sekä tilanteisen vaihtelun ymmärrys. Hoitajile 

koulutusmali taas tarjosi aikaa säästävän ja ammati-identiteetin vahvistumista 

tarvitaan koulutusta, 

joka palvelee erilaisia 

lähtökohtia, tarpeita ja 

työympäristöjä.

tukevan toimintatavan. Kun koulutus vielä nivoutui osaksi osaston arkea, se teki 

kielen jatkuvasta oppimisesta näkyvän ja yhteisen asian. Ajankäytön joustavuuden 

järjestelyt vaativat vielä kehitämistä.   

Hankeemme kiitää Vantaan kaupungin vanhus- ja vammaispalveluja yhteistyöstä, 

jonka ansiosta pääsimme kokeilemaan toimintaa aidoissa työympäristöissä todel-

listen ammatilaisten kanssa. Ympäristö oli kokeilule mitä tarkoituksenmukaisin, 

koska ulkomaalaistaustaiset terveydenhuolon ammatilaiset näytäisivät työsken-

televän jonkin verran kantasuomalaisia useammin perusterveydenhuolossa ja van-

hustenhuolossa (Aalto, Elovainio, Heponiemi, Hietapaka, Kuusio & Lämsä 2013). 

Myös potilaat, asiakaat ja asukaat suhtautuivat toimintaan ihaltavan joustavasti 

ja ymmärtäväisesti. Erityinen kiitos kuuluu luonnolisesti niile hoitajile ja esimie-

hile, jotka otivat kirjoitajan osaksi omaa kiireistä ja vaativaa työtään.  
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