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ARJEN VUOROVAIKUTUSTA MUOTOILEMASSA

§ Emil Aaltosen säätiön rahoittama tutkimusprojekti Tampereen 
yliopistossa (2017 – 2020)

§ Tavoitteena analysoida kieliluokkien ulkopuolisten 
vuorovaikutustilanteiden kielenkäyttöä suomen kielen oppimisen 
näkökulmasta ja kehittää tämän pohjalta pedagogisia käytänteitä 
aikuisten suomi toisena kielenä -koulutuksen tehostamiseksi

§ Ks. https://research.uta.fi/avut/

https://research.uta.fi/avut/


RAKENNUSALAN KIELIKÄYTÄNTEISIIN
KOHDISTUVA TUTKIMUS

Tavoitteena

1) tuoda tietoa rakennusalalle tyypillisistä ja 
toistuvista kielikäytänteistä

¡ Mihin kieltä tarvitaan?

¡ Millaista kieltä tarvitaan?  

2) lisätä ymmärrystä siitä, miten suomen kieltä
opitaan rakennusalan työtehtävien lomassa ja 
löytää keinoja kielen oppimisen tukemiseen



"Language is most effectively learnt in combination 
with vocational integration activities. Even learners 
who are far from the labour market may gain more 
benefit when the course is focused on their real-world 
language needs.”

OECD (2018), Working Together: Skills and Labour Market Integration of Immigrants and their Children in Finland, 
OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264305250-en

https://doi.org/10.1787/9789264305250-en


TAVOITTEENA NOPEA TYÖLLISTYMINEN JA 
AMMATILLINEN KIELITAITO



AMMATILLINEN KIELITAITO FYYSISESSÄ JA MANUAALISESSA TYÖSSÄ 

¡ Fyysisen ja manuaalisen työn työtehtäviä kielen näkökulmasta
tarkastelevia tutkimuksia on vasta vähän sekä Suomessa että
kansainvälisesti (Ks. Lonsmann & Kraft 2017)
• Siivousala (Strömmer 2017)

• Rakennusala (Kraft 2017, Svennevig 2017, Holmes ja Woodhams 2013)

• Tehdastyö (Goldstein 1996, Piller & Lising 2014) 



AKTIIVINEN TYÖ KIELITIETOISTEN TOIMINTAKÄYTÄNTEIDEN 
KEHITTÄMISESSÄ

¡ Kielo – kielitietoinen ohjaus ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä

¡ Arola, T. & Seppä, M. (2019). Kielitietoisella ohjauksella vauhtia ammattikielen 
oppimiseen. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 10(1).

¡ Tahti-hanke; Aikuisten oppijoiden perustataitojen tukeminen

¡ Ratia, A.-M., Mölsä, E., Niemi, P., Oksanen, T. & Seppä, M. (2019). Perustaitojen tukeminen 
ammatillisessa koulutuksessa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta,10(6). 

¡ Briefcase – oma polku ammattiin -hanke 
¡ Haverinen, V., Ratia, A.-M., Poikolainen, J., Mölsä, E. & Viisainen, R. (2019). Polkuja 

ammattikielen oppimiseen ja osaamisen kuvaamiseen. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 10(5).



KIELITIETOISUUS-KÄSITTEEN ULOTTUVUUDET

Tietoisuus kielestä 
kompleksisena, 
vaihtelevana ja 

tilanteisena ilmiönä

Kriittinen 
kielitietoisuus: 
tietoisuus 
kielenkäytössä 
rakentuvista (ja 
kielenkäyttöä 
ohjaavista) 
diskursseista ja  
ideologioista

Tietoisuus kielen 
käyttöä, oppimista 

ja opettamista 
koskevista 

käsityksistä, 
arvoista ja 
asenteista 



MULTIMODAALINEN KESKUSTELUNANALYYSI
TUTKIMUSMENETELMÄNÄ

¡ Keskustelunanalyyttinen tutkimus pyrkii
tuomaan tietoa niistä merkitystä kantavista
keinoista, joilla ihmiset
vuorovaikutustilanteissa ssavuttavat
intersubjektiivisuuden

¡ Kielen lisäksi huomion kohteena
esimerkiksi eleet, ilmeet, asennot, 
tilankäyttö, tilanteessa merkitykselliset
esineet ja materiaalinen ympäristö

¡ Tutkimus kohdistuu autenttisiin
vuorovaikutustilanteisiin



HAVAINTOJA KIELEN KÄYTÖSTÄ RAKENNUSALALLA 

¡ Kielen käyttö rakennusalan työtehtävissä on hyvin kiinteässä yhteydessä 
vuorovaikutustilanteen materiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön

¡ Materiaalinen ympäristö ja työvälineet tukevat yhteisen ymmärryksen rakentamista

¡ Ammattikielen tilanteisuus

¡ Ohjaileva toiminta keskeistä

¡ Ohjeet muotoillaan toimintakonteksti huomioon ottaen: opettajien ohjeet ja työntekijöiden 
toisilleen kohdistamat ohjeet työn siirtymävaiheissa ovat passiivimaisia 
(nollapersoonarakenteet, passiivi); imperatiiveja käytetään ohjattaessa meneillään olevaa 
toimintaa 



 
01 OPE:   täytyy hioo? (.) +rahinalla ( - ) (.) 
                           +ele oikealla kädellä: hiomisliike  
                           rinnan korkeudella  
     
02        >eli se< täytyy olla ihan +#silee  
                                    +ele molemmilla käsillä:  
                                     kädet liikkuvat     
                                     vaakatasossa toisistaan erilleen  
                                     #kuva1 
 
 

OHJEET JA AMMATTITERMIT



03        (0.4) 
 
04 KAR:   ºokeiº 
 
05        (.) 
 
06 OPE:   joo, 
 
07 KAR:   *( - ) 
          *ele vasemmalla kädellä: osoitus kohtia lattiaa 
 
08 OPE:   kaikki ihan silee  
 
09        (+2.2) 
   ope:    +kumartuu kohti lattiaa ja asettelee vatupassia lattialla 
 
10 OPE:   +>niinku< (.) kokeileppas tolla #itte tolla (.) 
          +nousee seisomaan ja osoittaa noustessaan kohti  
           vatupassia molemmilla käsillä   
                                          #kuva2 
 
11        passilla kokeile sitä, *(0.6)  
   kar:                          *kumartuu kohti lattiaa ja  
                                  asettelee vatupassia oikealla  
                                  kädellään-> 
        
 



01 KAR:   mä vielä ää ( - - ) aa (.)  ääh: *tehdä 
                                           *oikealla kädellä vartalon      
                                        edessä laaja ele vaakatasossa   
02 OPE:   hioo  
03 KAR:   hioo 
04        (.) 
05 OPE:   eli sillä rahina- rahinal[la   
06 KAR:                            [joo 
07        (.) 
08 OPE:   rahinalla hiotaa (.) ei ei ei laiteta  
09        uudestaa vaan hiotaa  
10        (.) 
11 KAR:   aa oke[i 
12 OPE:         [ja sitten imuroidaan,  
 



OHJEET JA MUUT DIREKTIIVIT

SHA:   joo 

OPE:   =lattiaan vois laittaa suaja 

       (.) 

       ((OPE osoittelee lattiaa)) 

SHA:   mmh? 

       (.) 

OPE:   suajata sen tän saa maalata niinkun (.) 

       sanotaan tähän asti harmaalla (.) niin 

       et tää jää (.) puuta 

SHA:   =(puu) 

 



>> Ralf and Musa have tried to attach a shelf board to the shelf construction 
they are working on. In the beginning of the extract they evaluate the work 
 
01 RAL: pieni hetki    
        wait a moment 
 
02      (~3.0) 
 
03 RAL: ee: se on vähän: (0.8) 
            it is a bit: (0.8) 
 
 
04 MUS: vinossa 
        askew 
 
05      (~2.0)+ 
              +starts to detach the shelf panel off of the constructionà  
 
 
06 RAL: otap ^pois: 
        take-IMP-2SG away 
        take away 
   mus:      ^reaches for the panel and takes it in his hands-> 
 
07      (.) + (0.4) + (.) 
   ral      + straightens position 
                    +a gesture: moves both hands towards his right  
                     on chest level in circular motion-> 
 
08 MUS: sitten= 
        then 
 
09 RAL: =kaan-+^ kääntää (.) joo 
                 turn-INF 
         turn    turns around yes 
            ->+ 
   mus:        ^turns the panel the other way around-> 
 
10 MUS: näin ^ 
        like this  
          -> ^ 



HAVAINTOJA KIELEN KÄYTÖSTÄ RAKENNUSALALLA 

¡ Kielen käyttö rakennusalan työtehtävissä on hyvin kiinteässä yhteydessä 
vuorovaikutustilanteen materiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön

¡ Materiaalinen ympäristö ja työvälineet tukevat yhteisen ymmärryksen rakentamista

¡ Ammattikielen tilanteisuus

¡ Ohjaileva toiminta keskeistä

¡ Ohjeet muotoillaan toimintakonteksti huomioon ottaen: opettajien ohjeet ja työntekijöiden 
toisilleen kohdistamat ohjeet työn siirtymävaiheissa ovat passiivimaisia 
(nollapersoonarakenteet, passiivi); imperatiiveja käytetään ohjattaessa meneillään olevaa 
toimintaa 



TIETOISUUS KIELEN KÄYTTÖÄ, OPPIMISTA JA OPETTAMISTA KOSKEVISTA 
KÄSITYKSISTÄ, ARVOISTA JA ASENTEISTA 

¡ Mistä puhutaan, kun puhutaan kielen 
osaamisesta?

¡ Mitä kieli on?

¡ Miten ja missä kielen oppimisen ajatellaan 
tapahtuvan?

    HST   joo (.) joo (.) tota niin (.) nn miten se 
          kielitaito (.) niinku (.) heikko tai (.) 
          hyvä kielitaito niin näkyy tossa (.) 
          tekemisessä tai opiskeluissa 
    OPE   no (.) se kyky (.) ymmärtää (.) annettuja  
          ohjeita (.) elikkä (.) jos suullisesti 
          annetaa joku ohje ni (.) ni se että (.) he 
          oikeesti ymmärtää (.) mitä tarkotetaan 
    HST   mm 
    OPE   se (.) se o se tärkei 
    HST   joo 
    OPE   ja sitte (.) sitte se että jos he (.) jos (.) 
          ryhmä sekotetaa sillain että siinä on (.) on 
          niitä suomalaisia (.) kantasuomalaisia niin (.) 
          että mite he pystyy tiimissä työskenteleen 
          [siinä 



KIELENKÄYTTÖÄ OHJAAVAT IDEOLOGIAT
”KIELI TUO TURVALLISUUTTA / KIELITAIDON PUUTTEET LUOVAT TURVATTOMUUTTA”

”Ei-suomenkielisten rakennustyöntekijöiden osuuden kasvu on tullut 
uutena tekijänä turvallisuuskulttuuriin. Kyse ei ole niinkään 
piittaamattomista asenteista vaan siitä, että turvallisuusajattelun 
yksityiskohdissa on maakohtaisia eroja. Tämän takia perehdyttämisen 
merkitys korostuu, kun perehdytettävänä on Suomeen muualta 
rakennustöihin tullut.”

”Työmaalle ei pääse ilman, että ymmärtää perehdytyksessä läpikäydyt 
asiat – jollei muuten, niin tulkin välityksellä. Kielitaidottomuus vaikuttaa 
siihen, ettei henkilö ole välttämättä ymmärtänyt sääntöjä ja vaatimuksia. 
Tästä syystä hänet voidaan poistaa työmaalta tai määrätä 
uusintaperehdytykseen.”

Helsingin Sanomat  25.3.2019



KIELENKÄYTTÖÄ OHJAAVAT IDEOLOGIAT
”KIELI TUO TURVALLISUUTTA / 
KIELITAIDON PUUTTEET LUOVAT TURVATTOMUUTTA”

    OPE   siinä on tasovaatimus [olemassa 
    HST                         [joo (.) joo 
    OPE   ja (.) kyllä se on niinku ihan (.) se on  
          ihan perusteltua sillo että se (.) ku et tänne 
          tulee ihmine joka (.) jonka (.) pitäs niinku 
          osata se suomen kieli (.) niin (.) on se 
          että (.) hän pärjää tuolla työelämässä 
    HST   [mm 
    OPE   [ensinnäki pärjää tässä koulutuksessa 
    HST   mm (.) mm 
    OPE   ku se on ihan turvallisuus (.) asiaki se 
          että (.) että tota (.) ihmine ymmärtää (.) ym 
          ymmmärtää nää asiat 
    HST   mm 
    OPE   mitä täällä tehdää (.) että ei (.) aiheuta 
          mitää (.) mitää vaaratilanteita sen takia että 
          ei [ymmärrä asioita 
    HST      [nii nii joo 
    OPE   nii (.) se on niinku se (.) kriteeri 
 

    OPE   aika hyvä täytys olla 
    HST   nii 
    OPE   ihan siis tää perussanasto ku se ois vaan niinkun 
          pakko 
    HST   joo 
    OPE   että (.) ihan jos on (.) tuolla isommalla 
          työmaalla (.)ihan pelkästään (.) tai jos ajattelee 
          vaikka noita nosturijuttuja (.) sitte  
          harjotellaan niitä käsimerkkejä (.) niinkun (.) 
          näytetään (.) nosturille (.) se on siellä (.)  
          kolme neljäkytä metriä korkealla niin (.) 
          niin se on vaan sillä (.) puhumalla 
    HST   joo  
    OPE   kaikkea ei pysty (.) näyttään niin (.) nii 
          se (.) se (.) täytys (.) vaan osata 
    HST   joo 
    OPE   nii 
    HST  [se niinku keskeinen sanasto  
    OPE  [että 
    HST  [on ainaki vähimmäine vaatimus (.) joo 
    OPE [nii (.) nii (.) ni (.) ja (.) ymmärtää (.) et 
          (.) juuri että (.) mikä on hitaasti tai nopeesti 
          tai (.) siis ihan näitä tämmösiä (.) mm 
    HST   joo 
    OPE   mi (.) mitä (.) eroavaisuuksia 
    HST   joo 
    OPE   niin tota (.) aika hyvä täytys olla 
    HST   [mm 
    OPE   [ihan sen turvallisuuden takia  
    HST   nii 
    OPE   [pelkästää 
 

Esimerkki 1:

Esimerkki 2:

Ks. Kraft, K. (2017). Constructing migrant workers. Multilingualism and 
communication in the transnational construction site. Väitöskirja. Oslo: 
Oslo University. 



YHTEENVETO 

¡ Tutkimus tekee näkyväksi ammattialoille tyypillisiä 
kielikäytänteitä à näiden tunteminen tärkeää kielitietoisten 
koulutuksellisten ratkaisujen kehittämisessä ja ammattialojen 
todellisten kielitaitotarpeiden ymmärtämisessä

¡ Kielitietoisuuden eri ulottuvuuksien huomioon ottaminen:
¡ tietoisuus kielestä, ammattialalle tyypillisistä kielikäytänteistä

¡ tietoisuus kielenkäyttöä koskevista käsityksistä ja asenteista

¡ tietoisuus kielenkäytössä rakentuvista ja kielenkäyttöä ohjaavista puhetavoista 
ja ideologioista

¡ Kielitaito on olennainen osa ammattitaitoa ja jokaisella oppijalla 
tulisi olla yhtäläinen oikeus ja mahdollisuus ammatillisen 
kielitaitonsa kehittämiseen à yhteistyö koulutusratkaisujen 
kehittämisessä 
¡ Ks. Leiding, S. (2019). Kohti eettistä ammatillista koulutusta. Kieli, koulutus ja 

yhteiskunta, 10(1). 


