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tuuritiedon ja yhteiskunnallisten käytänteiden välittäjinä. 

Asiasanat  

audiovisuaalinen oppimateriaali, maahanmuuttajat, toimijuus, kielenkäytön funktiot  

Säilytyspaikka Jyväskylän yliopisto 

Muita tietoja 



 

 

 

 

KUVAT 

KUVA 1 Valmisruoka .................................................................................. 25 

KUVA 2 Kansalaisopisto ............................................................................. 29 

KUVA 3 Matkustaminen 1 .......................................................................... 32 

KUVA 4 Matkustaminen 2 .......................................................................... 34 

KUVA 5 Matkustaminen 3 .......................................................................... 35 

  

TAULUKOT 

TAULUKKO 1  Aineiston videot ............................................................................ 14 

  



 

 

 

 

SISÄLLYS  

1 JOHDANTO ................................................................................................................... 1 

2 TUTKIMUKSELLINEN VIITEKEHYS ....................................................................... 4 

2.1 Toimijuus ja sosiokulttuurinen viitekehys ....................................................... 4 

2.2 Kielenkäytön funktiot .......................................................................................... 6 

2.3 Multimodaaliset materiaalit kielen oppimisen tukena ................................... 7 

2.4 Aiempi tutkimus .................................................................................................. 9 

3 AINEISTO JA ANALYYSIMENETELMÄT ............................................................. 12 

3.1 Suomi taskussa ................................................................................................... 12 

3.2 Audiovisuaalisen aineiston analyysi ............................................................... 15 

3.2.1 Sekventiaalinen analyysi ....................................................................... 17 

3.2.2 Episodit .................................................................................................... 18 

3.2.3 Kommunikatiiviset projektit ................................................................. 18 

3.3 Suomi taskussa -videoiden analysointi funktionaalisesta ja 

sosiokulttuurisesta näkökulmasta ................................................................... 19 

4 AINEISTON ANALYYSI JA TULOKSET ................................................................ 21 

4.1 Kielenkäytön funktiot Suomi taskussa -videoissa ........................................ 21 

4.2 Kielelliset ja visuaaliset toimijuuden mallit Suomi taskussa -videoissa .... 27 

4.3 Suomi taskussa -videoiden hahmot sosiokulttuurisina toimijoina ............ 36 

5 PÄÄTÄNTÖ ................................................................................................................. 46 

LÄHTEET ............................................................................................................................... 50 

 

LIITTEET 

LITE 1: Litterointimerkit  

 



Tässä tutkimuksessa tavoitteenani on selvittää, miten Suomi taskussa -verkkosivuston 

opetusvideot tukevat maahanmuuttajien toimijuutta. Kysyntä helposti saavutettaville 

ja käytettävyydeltään yksinkertaisille kielen oppimisen materiaaleille on etenkin Co-

vid-19-pandemian aikana korostunut, kun kieltä opetellaan aiempaa enemmän ver-

kossa ja itsenäisesti. Verkossa ilmaiseksi käytettävissä olevat materiaalit voivat myös 

tukea kielen oppimista vapaa-ajalla.  

Multimodaalisten oppimateriaalien, etenkin oppikirjojen, toimivuutta ja hyötyjä 

kielen oppimiselle on tutkittu erityisesti formaaleissa ja institutionaalisissa oppimisti-

lanteissa. Multimodaalisia oppimateriaaleja on tutkittu aiemmin myös oppijan repre-

sentaation näkökulmasta, esimerkiksi sukupuolten representaation näkökulmasta 

(Nurminen 2020). Nurminen toteaa, että aiempaa tutkimusta on tehty etenkin oppi-

kirjoista, mutta sähköisten kielen oppimiseen tarkoitettujen materiaalien tutkiminen 

on aiheellista (mts. 57). Pyrin tutkimuksellani vastaamaan ajankohtaisiin kysymyksiin 

multimodaalisista, maahanmuuttajille suunnatuista oppimateriaaleista, ja Suomi Tas-

kussa -videot edustavat juuri tällaista oppimateriaalia.   

Suomi taskussa -palvelun sivusto ja sovellus on kehitetty tukemaan muualta 

Suomeen muuttaneiden kielenoppimista ja kotoutumista. Palvelua on kehitetty myös 

hankkeena. Vuoden 2017 helmikuusta vuoden 2018 lokakuun loppuun kestänyt 

Suomi taskussa -hanke oli Lahden kaupungin hallinnoima, ja sen rahoittajina toimivat 

Lahden kaupungin lisäksi EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 

AMIF sekä Suomi taskussa Oy. (Lahden kaupunki 2017.) Suomi Taskussa -sivuston 

hallituksen muodostavat Asko Leppilampi, Jalo Paananen, Jouni Ljungqvist ja Marita 

Modenius (Suomi taskussa 2022). 

Suomi taskussa -sivusto voidaan luokitella e-oppimateriaaliksi ja eräänlaiseksi 

oppimisaihiopankiksi. Liisa Ilomäki (2012) määrittelee oppimisaihiot Opetushallituk-

sen Laatua e-oppimateriaaleihin -julkaisussa ”monikäyttöisiksi, rajatun sisällön tai toi-

minnan kokonaisuuksiksi.” Tällaisia ovat esimerkiksi simulaatiot tai havainnollistuk-

set. Oppimisaihiopankit puolestaan ovat teemapohjaisia oppimisaihiokokoelmia, ku-

ten tehtäväpankkeja (Mts. 9.) Suomi taskussa -videot ovat luonteeltaan simulaatioita, 

joita kukin oppimateriaalin käyttäjä hyödyntää itselleen parhaiten soveltuvalla tavalla.  
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Tutkimuksessani viittaan Suomi taskussa -videoiden kohderyhmän maahan-

muuttajina, sillä videot on palvelun kehittäjän kuvauksesta päätellen tarkoitettu eten-

kin sellaisille kielenoppijoille, jotka ovat tulleet Suomeen jostakin toisesta maasta ja 

ovat vasta tutustumassa suomen kieleen ja kulttuuriin. Kielenoppijan käsite kattaisi 

suuremman ryhmän, mutta haluan tässä tutkimuksessa keskittyä erityisesti maahan-

muuttajien toimijuuteen kielenoppimisen ja -käytön näkökulmasta huomioiden myös 

sen, miten suomalaista kulttuuria välitetään maahanmuuttajille. Tutkimuskysymyk-

seni ovat: 

1. Millaisia toimijuuden malleja Suomi taskussa -videot välittävät maahanmuut-

tajille? 

2. Millaisia kielellisiä funktioita Suomi taskussa -videoilla opetetaan, ja millä ta-

voin ne tukevat toimijuutta? 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla on tarkoitus selvittää, millaisina toimijoina 

maahanmuuttajat näyttäytyvät videoilla ja millaista toimijuutta maahanmuuttajille 

ikään kuin tarjotaan videoilla. Toimijuus (ks. van Compernolle 2014: 72) kytkeytyy 

kielenkäyttöön sosiaalisessa ympäristössä: videot mukailevat erilaisia tilanteita ja 

opettavat sitä kautta myös tilanteisiin sopivaa kielenkäyttöä sekä muita toimintamal-

leja. Multimodaalisessa oppimateriaalissa toimijuuden rakentumiseen liittyy kielelli-

sen sisällön lisäksi paljon visuaalisia piirteitä: esimerkiksi tyypillisestä oppikirjadialo-

gista poiketen videolla näytetään vuorovaikutustilanne kokonaisvaltaisemmin, ja 

tästä syystä on myös aiheellista tutkia videoiden visuaalisia ja nonverbaalisia vuoro-

vaikutuksen piirteitä.  

Multimodaalista aineistoa ja sen tuottamia toimijuuden malleja tutkin multimo-

daalisten aineistojen tutkimuksessa keskeisen moodin (ks. Bezemer & Kress 2016: 7) 

käsitteen avulla. Tutkimukseni painottuu toimijuuden ja kielenkäytön funktioiden 

tarkasteluun kielellisestä näkökulmasta, mutta visuaalinen analyysi tukemassa Suomi 

taskussa- videoista tekemiäni havaintoja sekä päätelmiä. 

Toisen tutkimuskysymyksen avulla on tarkoitus syventyä siihen, millaista kie-

lenkäyttöä videoilla opetetaan ja miten opetettavat kielelliset funktiot tukevat toimi-

juutta. Kielelliset funktiot on tässä tutkimuksessa määritelty Eurooppalaisen viiteke-

hyksen (2003) mukaan, ja niillä tarkoitetaan kaikkea videoilla opetettavaa kielellistä 

sisältöä yksittäisistä sanoista pidempiin lausejaksoihin. Se, millaisia kielellisiä funkti-

oita videoilla opetetaan, vaikuttaa myös siihen, miten videot voivat tukea maahan-

muuttajien toimijuutta tai käsitystä toimijuudesta. Syvennyn kielenkäytön 
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funktioihin ensisijaisesti Linellin (1998) sekventiaalisen analyysin avulla, eli tarkaste-

len kielenkäyttöä keskusteluntutkimuksen metodiikan avulla. 

Olen tietoinen tutkielmani asetelmasta, jossa itse tutkijana edustan Suomen kan-

taväestöön kuuluvaa yksilöä mutta tutkimukseni mielenkiinnonkohteena ovat maa-

hanmuuttajat ja se, miten opetusvideot tukevat heidän toimijuuttaan. Nostan tutki-

muksessani esiin ensisijaisesti omia havaintojani sekä tulkintojani toimijuudesta. Tut-

kimukseni analyysi on teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, eli tutkimukseni kannalta 

keskeiset käsitteet kumpuavat teoriasta, ja teen aineistostani havaintoja myös niiden 

ohjaamana. Tämän vuoksi tutkimuksessani korostuu etenkin keskustelunanalyysin 

teorian vaikutus tekemiini tulkintoihin, vaikka keskustelunanalyysin vahvuudet näh-

däänkin tyypillisesti aineistolähtöisessä vuorovaikutuksen tutkimuksessa (ks. Lind-

holm, Stevanovic & Peräkylä 2016).  

Tutkimukseni analyysi painottuu Suomi taskussa -videoista tekemiini litteroin-

teihin. Multimodaalisen aineiston litteroinnille tyypilliseen tapaan nostan aineistoesi-

merkkeihin paljon omia huomioita ja informaatiota esimerkiksi tapahtumien ympä-

ristöstä, ja pyrin tuomaan aineistoesimerkkien kautta näkyväksi juuri tämän tutki-

muksen keskiössä olevia toimijuuden ja kielenkäytön funktioiden ilmiöitä (ks. Kääntä 

& Haddington 2011: 39). Tutkimukseni yhdistelee kielentutkimuksen kentällä multi-

modaalista vuorovaikutusanalyysiä, kielipedagogiikan analyysiä sekä osittain myös 

diskurssianalyysiä. 

Esittelen ensin tutkimuksellista viitekehystä sekä aiempaa tutkimusta, jonka jäl-

keen kuvaan tarkemmin aineistoni ja analyysimenetelmäni. Jaan aineiston analyysin 

kolmeen osaan, jotka muodostuvat kielenkäytön funktioiden, kielellisten ja visuaalis-

ten sekä sosiokulttuuristen toimijuuden mallien tarkastelusta. Analyysiosien yhtey-

dessä esittelen myös tutkimuksen keskeisimmät tulokset, jotka tiivistän myöhemmin 

päätännössä vielä kriittisemmällä otteella. Lisäksi pohdin päätännössä tutkimuksen 

toteutustapaa ja arvioin tuloksia etenkin multimodaalisten opetusmateriaalien kehit-

tämisen näkökulmasta. 
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2.1 Toimijuus ja sosiokulttuurinen viitekehys 

Tutkimuksessani on keskeistä selvittää videoiden välittämiä toimijuuden malleja. Toi-

mijuuden käsitettä voidaan lähestyä hyvin monesta eri näkökulmasta, mutta tässä tut-

kimuksessa toimijuutta tarkastellaan sosiokulttuurisessa viitekehyksessä. Sosiokult-

tuurinen teoria käsittää toimijuuden sosiaalisen, yksilöiden välisten prosessien tuo-

toksena: vaikka toimijuus on myös yksilöä koskeva ilmiö, sen nähdään kehittyvän 

enemmän suhteessa sosiaalisiin tilanteisiin ja ryhmiin kuin yksilöllisesti ja itsenäisesti 

(Deters, Gao, Miller & Vitanova: 2014: 3).  

Toimijuus voidaan määritellä Mercerin (2012: 42) tapaan kaksiulotteisena il-

miönä, johon kuuluvat yksilön tunne toimijuudesta sekä toimijuus yksilön käyttäyty-

misen tasolla. Tukeudun tutkimuksessani jälkimmäiseen, sillä  tutkimukseni aineisto 

ei tarjoa edellytyksiä ottaa kantaa esimerkiksi siihen, millainen tunne toimijuudesta 

maahanmuuttajille todellisuudessa muodostuu. Keskeisempää on syventyä siihen, 

millaista toimijuutta videot tukevat ja millainen toimijuus korostuu videoiden eri hen-

kilöiden näkökulmasta erityisesti käyttäytymisen tasolla. Toimijuuden malleja tarkas-

teltaessa keskeinen mielenkiinnon kohde onkin, kuka tai ketkä videoilla toimivat ja 

millä tavoilla.  

Mercer (2012) esittelee artikkelissaan tapaustutkimusta, jonka tulosten mukaan 

toimijuus voi olla usealla tavalla tilanteista ja kielenoppijan kokonaisvaltaisen kehit-

tymisen vaikutuksen alaista. Kielenoppimiseen liittyvä toimijuus ei useinkaan ole 

staattista ja pysyvää, vaan se muuttuu ajan kanssa oppijan uskomusten ja suunnitel-

mien muuttuessa sekä uusien kokemusten myötä. (Mts. 50.)  

2 TUTKIMUKSELLINEN VIITEKEHYS 
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Sosiokulttuurisen teorian taustalla vaikuttaa Lev Vygotskyn käsitys kielestä ja 

välitteisyydestä: kieli voidaan nähdä välineenä, jonka kautta ihmiset muodostavat ja 

ylläpitävät yhteyttä ympäristöönsä (Lantolf 2000: 1). Kieli nähdään ikään kuin psyko-

logisena työkaluna, ja yksilö oppii käyttämään ja hyödyntämään kieltä sosiaalisessa 

ja kulttuurisessa ympäristössä. (Wertsch 1985: 80). Sosiokulttuurisessa teoriassa kieltä 

ja ajattelua ei nähdä yhtenä ja samana ilmiönä eikä toisaalta täysin toisistaan erillisinä-

kään. Kieli ja ajattelu nähdään toisiinsa sen sijaan tiiviisti kytkeytyvinä ilmiöinä, ja 

voidaan ajatella, että tuotettu puhe täydentää ihmisen päänsisäisen ajatuksen. Vygots-

kyn yhtenä ajatuksena oli, että sana toimii ajattelun ja kielen yhdistävänä yksikkönä: 

siitä on erotettavissa kieleen kytkeytyvä semanttinen merkitys sekä ajattelua koros-

tava kontekstisidonnainen merkitys. (Lantolf 2000: 7.)  

Sosiokulttuurinen teoria korostaa kielen oppijan inhimillistä, persoonallista ja 

kulttuurista taustaa sekä historiaa. Kielen oppimiseen nähdään vaikuttavan useita 

henkilökohtaisia taustamuuttujia, kuten henkilökohtaiset kokemukset, tunteet ja toi-

veet; vastaavasti ajatellaan, että kukin ihminen muodostaa omat käsityksensä kielestä 

(van Compernolle 2014: 64.) Vygotskyn näkemyksen mukaan myös kielen oppiminen 

on sosiaalista ja tilanteista ja ihmisen osaaminen sekä kyky käyttää taitojaan muotou-

tuvat sosiaalisen kanssakäymisen tuloksena (Ohta 2000: 53). Tutkimukseni kannalta 

onkin tärkeää ottaa huomioon ne tavat, joilla Suomi taskussa -videot opettavat sosi-

aalista kanssakäymistä ja se, millaisina oppijoina ja kielenkäyttäjinä maahanmuuttajat 

näyttäytyvät videoilla.  

Kielen oppimiseen liittyy sanaston, kieliopin ja ääntämisen omaksumisen lisäksi 

myös osallisuuteen ja toimijuuteen liittyviä kysymyksiä. Pavlenko ja Lantolf (2000) 

nostavat kielen omaksumisen rinnalle osallisuuden käsitteen ja korostavat, että siinä 

missä omaksumisen näkökulma usein keskittyy kielen rakenteellisiin seikkoihin, osal-

lisuuden näkökulma korostaa kontekstisidonnaista kielenkäyttöä, yhteyttä ja nimensä 

mukaisesti ”olemista osana jotakin suurempaa kokonaisuutta.” Tämän ei ole kuiten-

kaan tarkoitus väheksyä omaksumisen näkökulmaa. Pavlenko ja Lantolf luonnehti-

vatkin omaksumista ja osallisuutta toisiaan täydentäviksi ilmiöiksi: Omaksuminen on 

tärkeää, jotta voidaan ymmärtää, mitä yksilö voi kielellä tehdä. Osallisuus muodostuu 

keskeiseksi, kun halutaan tietää, miten kielellä toimitaan vuorovaikutustilanteissa. 

(Mts. 156.)  

Suomi taskussa -videot representoivat jotakin tilannetta, jossa eri osapuolten toi-

mijuus on keskeistä ja näkyvää. Tässä tutkimuksessa huomio on erityisesti maahan-

muuttajan toimijuudessa ja siinä, millaiseksi maahanmuuttajan toimijuus muodostuu 

videolla. Toimijuuteen kuitenkin vaikuttaa maahanmuuttajan kielenkäytön lisäksi 
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myös se, millaista kielellistä sisältöä maahanmuuttajalle suunnataan videolla ja kenen 

toimesta. Representaatio on kielten oppimateriaalien tarkastelussa keskeinen käsite, 

sillä oppimateriaaleissa kielellistä sisältöä opetetaan nimenomaan vuorovaikutuksen 

representaation kuten oppikirjadialogin kautta. Representaatio kielenkäyttötilan-

teesta voi törmätä oppimateriaalin tavoitteen tai tekstilajin kanssa, ja tämä voi oppi-

kirjatasolla näkyä autenttisesta vuorovaikutuksesta poikkeavana kielenkäyttönä (ks. 

Tanner 2012: 76–77). Oppimateriaaleissa voidaan välittää myös toimijuuteen liittyviä 

representaatioita. Representaatiot peilaavat käsityksiä yhteiskunnasta ja kulttuurista, 

ja nämä käsitykset välittyvät oppimateriaalien kautta maahanmuuttajille (Haikala 

2020: 8). Myös Suomi taskussa -videot representoivat joillain tavoilla sekä kielenkäyt-

tötilanteita että maahanmuuttajien toimijuutta.  

2.2 Kielenkäytön funktiot 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen Suomi taskussa -videoiden toimijuuskäsitystä myös 

kielenkäytön funktioiden näkökulmasta. Kielen funktionaalisen käytön voidaan kat-

soa olevan yhteydessä toimijuuteen, sillä sekä kielenkäyttö että toimijuus ovat tilan-

teisia ilmiöitä ja toimijuus rakentuu osana kielenkäyttökontekstia (ks. Virtanen 2017: 

78). Kielenkäytön funktioilla puolestaan viitataan siihen, mitä kielellä osataan tehdä 

ja mihin sitä osataan käyttää. Funktionaalinen lähestymistapa kielenoppimiseen ja 

opettamiseen korostaa oppimisympäristöä ja opetettavan sisällön vastaamista juuri 

niihin tarpeisiin ja taitoihin, joihin kielenoppija tarvitsee harjoitusta (Aalto, Tukia, 

Mustonen 2009: 410). Kielenkäytön funktiot ovat tässä tutkimuksessa keskeisenä 

osana toimijuuden kokonaisvaltaisempaa hahmottamista: kun opetusvideoita tarkas-

tellaan kielenkäytön funktioiden kannalta, on mahdollista saada laadukkaampi ku-

vaus myös videolla esiintyvien ja oppijoita representoivien maahanmuuttajien toimi-

juudesta.  

Eurooppalainen viitekehys (EVK 2003) määrittelee funktionaalisen kompetens-

sin osana pragmaattista kompetenssia, jolla viitataan kielenoppijan käytännön tietoi-

hin ja taitoihin viestinnästä ja vuorovaikutuksesta (s. 173).  Funktionaalinen kompe-

tenssi tarkoittaa myös keskustelutaitoa, joka pitää sisällään laajemman ymmärryksen 

vuorovaikutustilanteesta kokonaisuutena: keskustelu on vuorovaikutusta, jossa aloit-

teet johtavat reaktioihin, jotka puolestaan kuljettavat keskustelua tarkoituksenmukai-

sesti alusta loppuun. Funktionaalinen kompetenssi tarkoittaa kykyä hahmottaa tällai-

sia vuorovaikutusprosesseja sekä toimia niissä. (Mts. 176.) 
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Funktionaalisesta kompetenssista puhuttaessa kielenkäytön funktiot jaetaan 

mikro- ja makrofunktioihin: Mikrofunktioilla tarkoitetaan yksittäisten puheenvuoro-

jen ja lyhyiden lausumien kaltaisia kielenkäytön kategorioita, jotka jaetaan kuuteen 

luokkaan: asiatietojen ilmoittaminen ja pyytäminen, asenteiden ilmaiseminen ja tunnistami-

nen, suostuttelu, seurustelu, diskurssin jäsentäminen ja kommunikaation korjaukset. Makro-

funktiot ovat puolestaan pidempien lausejaksojen muodostamia, tekstilajin kaltaisia 

funktionaalisen käytön kategorioita, kuten kuvauksia, kertomuksia, tulkintoja, selityksiä 

ja suostuttelua. Makrofunktiot koostuvat siis pidemmästä vuorovaikutusrakenteesta, 

kun mikrofunktiot ovat tyypillisesti yhden vuoron pituisia kokonaisuuksia. (EVK 

176–177.)  

Funktionaaliseen kompetenssiin sisältyy myös skeemojen hahmottaminen. 

Skeemoilla viitataan sosiaalisiin vuorovaikutuskäytänteisiin, joilla käytännössä tar-

koitetaan esimerkiksi suullisen vuorovaikutuksen kaavoja, jotka ovat yksinkertaisim-

millaan kysymyksen ja vastauksen kaltaisia pareja. Skeemoja ovat myös laajemmassa 

mittakaavassa kaikki sellaiset kielenkäyttö- ja vuorovaikutustilanteet, joilla on melko 

vakiintunut etenemistapa: liikkeessä asiointi voidaan esimerkiksi hahmottaa skeeman 

kaltaisena kaavana. (EVK 2003: 178.) 

Sekä Suomi taskussa- videoiden että muiden opetusmateriaalien kohdalla odo-

tettavaa on, että dialogi on muodostettu skeeman tavoin melko helposti ennakoita-

vaksi ja jäsentyneeksi kokonaisuudeksi. Kielen opettaminen skeemamaisilla vuoro-

vaikutusesimerkeillä tukee pragmaattista kompetenssia, sillä siinä korostuvat sekä 

vakiintuneet rakenteet että kielen tilanteinen käyttö. Kielenkäytön funktioiden voi-

daan sikäli katsoa liittyvän myös toimijuuteen, että funktionaalisen opetuksen keski-

össä on kyky kommunikoida kielellä (ks. Aalto, Mustonen & Tukia 2009: 405).  

2.3 Multimodaaliset materiaalit kielen oppimisen tukena 

Kielenkäyttö ja toimijuus ovat monikerroksisia ilmiöitä, ja multimodaalinen oppima-

teriaali korostaa myös tätä näkökulmaa. Etenkin merkitysten muodostamisessa mul-

timodaalisuuden voidaan katsoa korostavan erilaisten merkitysten luomiseen käytet-

tyjen resurssien limittäisyyttä. Multimodaalisuuden käsitteessä modaalisuus viittaa 

moodiin eli välineeseen tai tapaan, jolla merkityksiä luodaan – vastaavasti ”multi” 

viittaa moodien moniulotteisuuteen (Jewitt, Bezemer, O´Halloran 2016: 2). Multimo-

daalisuudessa korostuu näkemys siitä, että merkityksiä muodostetaan useiden keino-

jen yhteisvaikutuksesta: esimerkiksi puhetilanteessa merkityksiä muodostetaan pu-

hutulla kielellä sekä eleillä (mts. 2–3).  
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Kirjallisessa dialogissa joudutaan tekemään kompromisseja kirjoitetun kielen 

normien ja puhutun vuorovaikutuksen piirteiden välillä. On todennäköistä, että myös 

audiovisuaalisessa oppimateriaalissa kompromisseja joudutaan tekemään, sillä au-

tenttista mukailevan tilanteen esittelemisen rinnalla tavoitteena on kuitenkin myös 

kielen opettaminen. Videolla päästään mahdollisesti lähemmäs aikaan ja paikkaan si-

doksissa olevia vuorovaikutustilanteita, kuten asiointitilanteita. (Ks. Tanner 2012: 35.) 

Multimodaalisten materiaalien hyödyntämistä kielen oppimisessa ja opetuk-

sessa on tutkittu varsin laajasti, ja tutkimuksissa on osoitettu multimodaalisten mate-

riaalien ja ympäristöjen monipuolisuus ja hyödyllisyys etenkin sanaston oppimiselle 

(ks. Peters 2019: 1009). Useilla tutkimuksilla on pystytty osoittamaan, että sanaston 

oppiminen voi olla tehokkaampaa erityisesti sellaisen oppimateriaalin avulla, joka si-

sältää kuvaa, tekstiä ja ääntä (mts. 1010). Multimodaalisen materiaalin tehokkuutta 

sanaston oppimisessa on tutkittu esimerkiksi thainkielisillä opiskelijoilla, jotka opis-

kelevat englantia vieraana kielenä. Opiskelijat menestyivät sanastotestissä paremmin, 

kun he olivat katsoneet videon, joka sisältää sanastoon liittyvää kuvamateriaalia, ään-

tämistä, esimerkkilauseita ja thainkielisen vastineen. (Yawiloeng 2020: 80–81.) 

Liikkuvaa kuvaa, ääntä ja tekstiä yhdistelevästä materiaalista puhuttaessa on 

myös syytä nostaa esiin kuvan ja siihen yhdistetyn tekstityksen rooli vieraan tai toisen 

kielen sanaston oppimisessa. Tekstitykset yhdistettynä kuvamateriaaliin auttavat op-

pijoita tehokkaasti yhdistämään sanojen merkityksiä visuaaliseen kuvaan, mutta jot-

kin ohjelmatyypit palvelevat tätä tarkoitusta paremmin kuin toiset. Rodgers (2018) on 

havainnut tutkimuksessaan, että erityisesti dokumentit ovat omiaan tukemaan kie-

lenoppimista, sillä kuvamateriaalia tuetaan täsmällisesti tekstityksellä. Tämän vuoksi 

myös sanaston oppiminen dokumenteista voi olla tehokkaampaa kuin esimerkiksi 

narratiivisemmista TV-ohjelmista. (Peters 2019: 1012.) Multimodaalisten materiaalien 

vaikutuksista sanaston oppimiseen on saatu monipuolista tutkimusnäyttöä, mutta 

materiaalin audiovisuaalinen muoto on eduksi myös saatavuuden sekä saavutetta-

vuuden näkökulmasta.  

Multimodaalisten oppimateriaalien hyödyt eivät rajoitukaan ainoastaan siihen, 

mitä niistä opitaan, vaan kuka oppii ja miten materiaalit ovat käytettävissä. Bobkina, 

Romero ja Ortiz (2020) ovat nostaneet lyhyitä opetusvideoita käsittelevässä tutki-

musartikkelissaan esiin useita multimodaalisten, audiovisuaalisessa muodossa ole-

vien opetusvideoiden etuja: Lyhyet, opetuskäyttöön tuotetut videot ovat tyypillisesti 

osa jotakin verkko-oppimisalustaa, josta materiaali on helposti saatavilla useilla eri 

laitteilla aikaan tai paikkaan katsomatta. Lisäksi informaatio on tiiviissä muodossa, ja 

mikäli videot ovat vapaasti oppijan saatavilla, ne myös edesauttavat oppijan autono-

misuutta hänen omassa oppimisessaan. (Mts. 87.) Näiden hyötyjen voidaan olettaa 
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koskevan suurimmaksi osaksi myös Suomi taskussa -videoita, mutta on jälleen huo-

mioitava, että kuten monissa muissa multimodaalisia oppimateriaaleja käsittelevissä 

tutkimuksissa, myös Bobkinan, Romeron ja Ortizin tutkimuksessa on tarkasteltu il-

miötä institutionaalisessa oppimiskontekstissa. 

Maahanmuuttajat voivat mahdollisesti saada Suomi taskussa -videoista sellaisia 

kielenkäytön esimerkkejä, joita ei esimerkiksi painetuissa oppikirjoissa saavuteta. Vi-

deoissa kielenkäyttöön yhdistyy paremmin audiovisuaalisia merkitystekijöitä, kuten 

nonverbaalista viestintää sekä jokin konkreettinen tapahtumapaikka. Multimodaali-

sella materiaalilla voidaan tuoda myös välittää kattavia esimerkkejä erilaisista ta-

voista toimia vuorovaikutustilanteissa, eli ne tarjoavat myös toimijuuden malleja 

maahanmuuttajille. Tutkimukseni keskeisenä päämääränä onkin selvittää, millaisia 

ovat juuri ne toimijuuden mallit, joita Suomi taskussa -videot välittävät. 

2.4 Aiempi tutkimus 

Tähänastinen suomen kielen opetusmateriaalien tutkimus on tuonut runsaasti näkö-

kulmia multimodaalisten resurssien käyttöön toisen kielen opettamisessa sekä oppi-

misessa. Monet tutkimukset, joita oma tutkimukseni osin vastaa tutkimuksellisen vii-

tekehyksen tai analyysimenetelmien näkökulmasta, on toteutettu autenttisella vuoro-

vaikutusaineistolla ja usein formaaleissa oppimisympäristöissä, kuten luokkahuo-

neissa.  

Muun muassa S2-oppikirjadialogien sekä autenttisten keskustelujen suhdetta  

tutkinut Johanna Tanner (2012) on nostanut esiin paljon kysymyksiä esimerkiksi funk-

tionaalisuuden ja formalistisuuden roolista suomen kielen oppikirjoissa. Tanner huo-

mauttaa, että kielen tutkimuksen suuntaukset ovat heijastuneet myös kielen opetuk-

seen, ja tästä syystä esimerkiksi morfologia ja syntaksi fennistiikan keskeisinä tutki-

muskohteina ovat heijastuneet aikoinaan oppimateriaaleihin: varsinkin vanhemmissa 

suomen kielen oppimateriaaleissa on korostettu juuri standardikieltä ja kielioppia 

(mts. 34).  

Oppikirjadialogien autenttisuuden rinnalle Tanner nostaa myös edustavuuden 

käsitteen, jolla tarkoitetaan sitä, miten hyvin oppikirjadialogit vastaavat todellisten ti-

lanteiden vuorovaikutusta ja kielenkäyttöä: on huomionarvoista, että vaikka kielen-

käyttö olisi aitoa ja autenttista, se ei ole välttämättä edustavaa tilannetyyppiin nähden 

(mts. 38). Nämä havainnot ovat tärkeitä myös oman tutkimukseni kannalta, sillä so-

siokulttuurisesta ja funktionaalisesta näkökulmasta autenttisuuden kysymys on mo-

nimutkainen. Myös edustavuus on edellä kuvatun kaltaisena ilmiönä keskeinen 
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etenkin toimijuuden näkökulmasta, vaikka tavoitteenani ei ole ottaa kantaa siihen, 

kuinka lähellä autenttisuutta Suomi taskussa -videot kielenkäytöltään ovat. 

Aallon, Mustosen ja Tukian (2009) mukaan autenttinen tekeminen ja toiminta 

myötäilee oikeassa elämässä tarvittavia kielenkäytön prosesseja. Autenttinen oppima-

teriaali ei kuitenkaan takaa sitä, että oppiminen ja toiminta olisi autenttista. Autent-

tista materiaalia voidaan usein työstää ja käsitellä esimerkiksi sellaisilla tavoilla, jotka 

korostavat opettajan määrittelemiä tavoitteita ja merkityksiä – tällöin oppijan omaeh-

toiselle vuorovaikutukselle ei jää tilaa autenttisen tekstin kanssa. (Mts. 411.)  

Kielenoppijan toimijuus on keskeinen tarkastelun kohde muun muassa Aija Vir-

tasen (2017) väitöstutkimuksessa, joka käsittelee sairaanhoitajaopiskelijoiden suomen 

kielen oppimista. Kielen oppimisen ja toimijuuden kannalta keskeisenä ilmiönä tutki-

muksessa on nostettu erityisesti positioinnit, joita työpaikkaohjaajat tekevät maahan-

muuttajista (mts. 73). Yhdessä väitöskirjaan kuuluvassa osatutkimuksessa Virtanen 

on selvittänyt myös toimijuuden tilanteista luonnetta. Tutkimuksen tuloksista selviää, 

että työskennellessään samankaltaisissa tilanteissa toistuvasti kansainväliset opiskeli-

jat pystyivät ennakoimaan tilanteita ja siten valmistautumaan niihin paremmin (Vir-

tanen 2016: 78). Ennakointi voidaan nähdä yhtenä toimijuuden muotona, sillä kyky 

ennakoida on merkki siitä, että opiskelijat ovat kyenneet hyödyntämään ympäristön 

kielellisiä resursseja (Virtanen 2017: 78). 

Multimodaalisten materiaalien tukea kielen opettamisessa ja oppimisessa on 

aiemmin esittelemieni tutkimusten lisäksi tarkasteltu tarkemmin myös S2-oppitun-

tien näkökulmasta. Auli Kotimäki (2013) on tutkielmassaan syventynyt oppimateri-

aalien tarkasteluun multimodaalisesta näkökulmasta keskittyen erityisesti visuaalisen 

materiaalin käytön piirteisiin S2-oppitunneilla. Kotimäki on nostanut tärkeäksi tutki-

muskohteeksi multimodaalisten resurssien hyödyntämisen eri oppiasteilla, kuten al-

keistasolla (mts. 116). Tutkimus käsittelee etenkin opettajien näkemyksiä ja kokemuk-

sia erilaisista visuaalisista resursseista, kuten videoista, S2-oppitunneilla.  

Kotimäen tekemissä opettajien haastatteluissa nousi muun muassa esiin, että 

kielenopetustarkoitukseen tehdyt videomateriaalit harvoin vastaavat autenttista kie-

lenkäyttöä, ja erään opettajan kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että hän hyödyntää ope-

tuksessaan mieluummin TV-ohjelmia. Juuri autenttiset videot nähdään mahdollisuu-

tena päästä lähemmäs luokkahuoneen ulkopuolisia kielenkäyttöympäristöjä. (Koti-

mäki 2013: 57–58.) Materiaalien käytön yhteydessä nousi esiin myös funktionaalisuu-

den käsite: esimerkiksi oppitunnilla video näytetään, jos sillä voidaan vaikkapa ha-

vainnoida jotakin opiskelijan esiin tuomaa ilmiötä: pelkän oppimateriaalin muodon 

sijaan keskeisempi kysymys onkin se, mitä siitä voidaan oppia (mts. 60).  
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Kielen funktionaaliseen käyttöön keskittyvää tutkimusta on myös tehty autent-

tisista kielenkäyttötilanteista. Raisa Haikala (2015) on kuvannut ja hyödyntänyt prag-

maattisen kompetenssin ja sen myötä funktionaalisen- ja skeemakompetenssin käsit-

teitä maisterintutkielmassaan, jossa hän tutki akateemisten maahanmuuttajien suul-

lista vuorovaikutusta kotoutumiskoulutukseen sisältyvässä työharjoittelussa. Haika-

lan tutkimuksen perusteella maahanmuuttajille tarjoutui harjoittelujen aikana run-

saasti erilaisia kielenkäyttötilanteita, ja kielenkäytön funktioiden näkökulmasta maa-

hanmuuttajat kohtasivat työharjoitteluissaan hyvin monipuolista vuorovaikutusta. 

(Mts. 66).  

Haikala vertaa tutkimuksensa asetelmaa sekä tuloksia Karin Sandwallin (2013) 

tutkimukseen, joka käsittelee aikuisten maahanmuuttajien työharjoittelujaksojen vuo-

rovaikutus- ja kielenoppimismahdollisuuksia Ruotsissa. Sandwallin tulokset olivat 

joiltain osin ristiriitaisia nähden Haikalan tutkimuksen tuloksiin, sillä Sandwallin tut-

kittavien kohtaamat vuorovaikutustilanteet ja niiden laajuus olivat riippuvaista työ-

tehtävien luonteesta (Haikala 2015: 66–67, Haikalan mukaan Sandwall 2013: 268.) Hai-

kalan tutkimuksessa kielenkäytön funktiot ovatkin antamassa käsitystä siitä, kuinka 

monipuolisia vuorovaikutustilanteita ja sitä kautta myös kielenoppimistilanteita maa-

hanmuuttajat kohtaavat työharjoitteluissa.  

Tutkimukseni voi täydentää aiemmissa tutkimuksissa tehtyjä havaintoja ja niistä 

saatuja tuloksia erityisesti digitalisaation sekä verkkoon siirtyvän opetusmateriaalin 

näkökulmasta. Aiempi tutkimus voi auttaa myös vertaamaan videoiden esittämiä 

vuorovaikutustilanteita autenttisiin tilanteisiin, joissa kielenoppijat ja maahanmuut-

tajat ovat osallisina. Tutkimuksellani en voi vastata kysymykseen, miten oppijat to-

della kokevat multimodaalisten oppimateriaalien vaikutukset oppimiselle, mutta 

mahdollista on saada tietoa siitä, millaisia toimijuuden malleja videoilla voidaan vä-

littää multimodaalisesti sekä oppijoille että opettajille.  
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Tutkimukseni aineistona ovat Suomi taskussa -sivuston materiaalit, jotka ovat avoi-

mesti saatavilla ja käytettävissä, jonka vuoksi materiaalin tarkastelua varten minun ei 

ole tarvinnut hankkia erillistä tutkimuslupaa. Analyysini on teoriaohjaavaa, ja se tu-

keutuu Eurooppalaisessa viitekehyksessä (2003) eriteltyihin funktionaalisen kompe-

tenssin ja skeemakompetenssin käsitteisiin. Sitoudun tutkimuksessani Tutkimuseetti-

sen neuvottelukunnan ohjeistukseen tutkimuseettisistä käytännöistä (TENK 2012).  

3.1 Suomi taskussa 

Tutkimukseni aineisto koostuu vuonna 2015 perustetun Suomi taskussa- sivuston 

(www.suomitaskussa.eu.) videoista, joilla tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista 

opettaen suomen kieltä sekä suomalaisia toimintatapoja (Lahden kaupunki 2017). 

Suomi taskussa -sivuston kuvauksessa kerrotaan myös, että sivuston tarkoituksena 

on tarjota mobiililaitteilla toimivia opetusvideoita yksilöllisen oppimisen tueksi riip-

pumatta ajasta tai paikasta (Suomi taskussa 2022). Sivusto on avoin palvelu ja kenen 

tahansa saatavilla, joten sen tutkiminen ei edellytä tutkimusluvan hankkimista.  

Suomi taskussa -sivuston perustajista tai videoiden tekijöistä ei kerrota yksityis-

kohtaista tietoa. Sivuston Me-välilehdellä painotetaan lähinnä sitä, miksi ja miten pal-

velu on perustettu, ja näiden yhteydessä mainitaan ”laaja verkosto” sekä ”moniam-

matillinen taustatiimi”. Sivulla on lopuksi maininta hallituksesta, johon kuuluvat 

Asko Leppilampi, Jalo Paananen, Jouni Ljungqvist ja Marita Modenius, mutta heitä ei 

esitellä (Suomi taskussa 2022). 

Suomi taskussa -videoista on käännöksiä tällä hetkellä englannin, farsin ja ara-

bian kielille. Videot on suunnattu pääasiassa aikuisille maahanmuuttajille matalan 

3 AINEISTO JA ANALYYSIMENETELMÄT 
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kynnyksen tueksi erityisesti vapaa-ajalla tapahtuvaan kielen oppimiseen. Tutkimuk-

sen toteuttamishetkellä Suomi taskussa -sivustolla on englannin kielellä tuettuna kak-

sitoista aihealuetta. Suomi taskussa on e-oppimateriaali, ja sitä voidaan tarkastella op-

pimisaihiopankkina, joka puolestaan sisältää rajattuun aiheeseen liittyviä oppimisai-

hioita eli videoita kielenkäyttötilanteista (ks. Ilomäki 2012: 9). Oppimateriaalit eivät 

ole pedagogisesti neutraaleja, ja sen vuoksi ne myös tukevat erilaisia työskentelyta-

poja soveltuen yhteen tarkoitukseen paremmin kuin toiseen (Mts. 10).  

Olen valinnut aineistooni sellaisia videoita, joissa tilanteen tyyppi edellyttää 

maahanmuuttajan aktiivista osallistumista kielenkäyttötilanteeseen. Monissa vide-

oissa on osallisina maahanmuuttajia, ja videoilla kuullaan myös oppijankielistä pu-

hetta. Oppijankielellä tarkoitetaan kielimuotoa, jota käytetään lähtö- ja kohdekielen 

välissä, ja tästä syystä oppijan kielimuodossa esiintyy kohdekieleen nähden poik-

keamia, joita ei kuitenkaan tulkita ensisijaisesti virheiksi vaan oppijankieleen kuulu-

viksi ominaisuuksiksi (Nissilä 2011: 39–40). Tässä tutkimuksessa tulkitsenkin maa-

hanmuuttajaa indeksoivan henkilön pääasiassa tämän puhuman kielimuodon perus-

teella: puhutussa kielessä esiintyy vaikutteita lähtökielestä, eli maahanmuuttajan äi-

dinkielestä, sekä kohdekielestä, eli tässä tapauksessa suomen kielestä (ks. Nissilä 2011: 

39). Kaikissa videoissa oppijankieltä ei esiinny, ja silloin opetettava sanasto ja kielelli-

set funktiot ovat korostuneemmin huomion kohteena.  

Olen rajannut aineistoni Suomi taskussa -sivuston (suomitaskussa.eu) kaikista 

158 videosta yhteensä kymmeneen videoon siten, että kustakin sivustolla nimetystä 

aihealueesta (kuten työ ja vapaa-aika) on harkinnanvaraisesti valittu yksi video ana-

lysoitavaksi. Olen jättänyt aineiston ulkopuolelle videot kategorioista ”alkeet” ja ”sa-

noja”, sillä en koe niiden olevan tutkimukseni tavoitteiden kannalta relevantteja. Ai-

neiston rajaamisessa keskeisin kriteeri on ollut se, että videolla esitetään vuorovaiku-

tustilanne, jossa on vähintään kaksi osapuolta. Lisäksi olen halunnut sisällyttää aineis-

tooni mahdollisimman monipuolisia tilannetyyppejä, joissa nähdään erilaisia asian-

tuntijarooleja sekä toimijuuden malleja. Tämä rajaus on tehty videon nimen perus-

teella (ks. Taulukko 1). Valitsemalla aineiston edellä mainituin kriteerein olen pyrki-

nyt takaamaan sen, että aineisto on edustava sekä toimijuuden että kielellisen sisällön 

eli kielenkäytön funktioiden puolesta. Keskenään eri tyyppiset tilanteet voivat antaa 

kattavamman käsityksen etenkin maahanmuuttajien toimijuudesta. 

Taulukossa 1 on esitelty aineistooni kuuluvat videot aihealueen nimen mukaan, 

ja aihealueen yhteydessä näkyvät videoiden nimet sekä videoilla opetettavat fraasit. 

Fraasit on tekstitetty videoilla englanniksi, ja suurimmasta osasta videoita on ole-

massa myös versiot, joissa fraasit on tekstitetty arabian ja darin kielille. Taulukossa 

näkyvät fraasit ovat siinä muodossa, kuin ne näkyvät videoilla. 
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TAULUKKO 1  Aineiston videot 

Aihealue Videon otsikko Videolla esitettävät fraasit 

Asuminen Näyttö Sisältyykö vesimaksu vuokraan? 
Parveketupakointi on kielletty. 
Tässä sinulle asuntohakemus. 

Kauppa Valmisruoka Mitä teille saisi olla? 
Ottaisin perunamuussia ja lihapullia. 
Kuinka paljon ___ haluatte? 
Kuinka monta __ haluatte? 

Koulu Opiskelu/Aikuisten perus-
koulu 

Kotitehtävät täytyy tehdä. 
Opiskelu kotona auttaa muistamaan asiat 
paremmin.  
Kokeessa ei saa katsoa toisen paperia. 

Lapset Päiväkotiin tuominen ja ha-
keminen 

Anteeksi me ollaan vähän myöhässä. 
Lapsi pitää tuoda päiväkotiin sovittuun 
aikaan. 
Lapsi pitää hakea sovittuna ajankohtana. 

Liikenne Matkustaminen Bussit ottavat kyytiin vain bussi-
pysäkeiltä turvallisuussyistä. 
Seuraava bussi tulee kohta. 

Liikunta Retkeily Täällä on kylmä. 
Tehdään tuli nuotiopaikalle. 
Tekee hyvää olla luonnossa. 

Terveys Reseptin uusiminen Minun pitää uusia resepti. 
Resepti löytyy e-reseptinä Omakanta-pal-
velusta. 
Minulla on e-resepti. 

Työ Työkulttuuri Suomessa Suomessa on tärkeää olla luotettava työn-
tekijä. 
Töistä ei saa myöhästyä. 
Pitää olla vastuullinen. 

Vapaa-aika Kansalaisopisto Olin kansalaisopiston kurssilla 
Kansalaisopistossa voi harrastaa vaikka 
mitä. 
Kannattaa katsoa netistä, mitä kursseja 
sieltä löytyy. 

Viranomaiset Perheväkivalta Kurittaminen on rangaistava teko. 
Suomessa ei käytetä väkivaltaa. 
Kurittaminen herättää lapsessa pelkoa. 

 

Taulukon 1 aihealueella tarkoitetaan kategoriaa, jotka sisältävät valikoiman videoita. 

Tästä valikoimasta on rajattu tarkasteluun yksi video, jonka otsikko on videon nimen 

osoittamalla tavalla. Videon fraasit esitetään videon alussa, ja ne auttavat katsojaa 
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muodostamaan käsityksen siitä, millaisia asioita videolla käsitellään ja mistä videoilla 

esiintyvät henkilöt keskustelevat.  

Olen litteroinut jokaisen aineistooni sisältyvän videon analysoinnin tueksi. 

Useilla videoilla esiintyy henkilöitä, joiden puheessa oppijankielen piirteitä ja he esiin-

tyvät videolla maahanmuuttajan roolissa. Oletan, että he edustavat myös sitä joukkoa, 

jolle Suomi taskussa -videot on suunnattu. Olen merkinnyt litterointeihin maahan-

muuttajaoletetun numerolla 2 ja natiivin numerolla 1 (esim. A2 = maahanmuuttaja, B1 

= ei maahanmuuttaja). Kirjain erottaa videoilla esiintyvät henkilöt toisistaan, ja eri vi-

deoita käsittelevissä esimerkeissä henkilöt on merkitty eri tavoin, jotta esimerkkejä 

analysoidessa henkilöhahmot eivät sekoitu keskenään. Oletuksen videolla esiintyvän 

henkilön maahanmuuttajaroolista olen tehnyt ensisijaisesti puhetavan perusteella. 

Aineistoa käsitellessäni olen litteroinut videot puolikarkealla tarkkuudella, ja lit-

teroinnin merkintätavat on otettu mukaillen Käännän ja Haddingtonin (2011) teok-

sessa Kieli, keho ja vuorovaikutus käytettyjä litterointimerkkejä (ks. Liite: Litterointimer-

kit). Olen siis huomioinut sanaston lisäksi mahdollisimman tarkasti vuorovaikutuk-

sen nonverbaalisia piirteitä, kuten prosodiaa ja intonaatiota (ks. Kääntä & Haddington 

2011: 37). Tauot olen merkinnyt litterointeihin sekunnin kymmenesosan tarkkuudella. 

Näin toimien olen pyrkinyt varmistamaan, että etenkin videolla nähtävät ja kuultavat 

oppijankielen piirteet välittyisivät esimerkeistä mahdollisimman hyvin.  

3.2 Audiovisuaalisen aineiston analyysi 

Audiovisuaalisen oppimateriaalin tarkastelussa pyrin huomioimaan sen, että kieli-

taito välittyy sekä puhutun että kirjoitetun kielen lisäksi myös visuaalisena merkitys-

kokonaisuutena, jota voidaan kuvata myös multimodaaliseksi. Leila Kääntä ja Pentti 

Haddington (2011) lähestyvät multimodaalisuutta vuorovaikutuksen ilmiönä, jolla 

viitataan puheen lisäksi kaikkiin vuorovaikutuksen keinoihin, joilla on keskeinen teh-

tävä ymmärtämisessä ja ymmärretyksi tulemisessa (mts. 11).  

Merkitykset muodostuvat prosessissa, jonka keskiössä on moodin käsite. Moodit 

ovat sosiaalisesti muovautuvia ja kulttuurisesti saavutettavia, materiaalisia, resursseja. 

Yhtä keskeisiä ovat myös käsitteelliset keinot, jotka ovat myös sosiaalisesti rakentu-

neita, kulttuurisia semioottisia resursseja, jotka ovat toimintatavoiltaan ja vaikutuksil-

taan erilaisia verrattuna materiaalisesti ilmennettäviin moodeihin. Vuorovaikutuk-

sessa moodit ovat esimerkiksi materiaalisia objekteja, ja käsitteellisiä resursseja pu-

heessa voivat olla esimerkiksi äänensävy, puhenopeus ja äänenvoimakkuus. Moodit 

esiintyvät vuorovaikutuksessa aina jonkinlaisina yhdistelminä ja muodostavat 
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kokonaisuuksia: kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa tällainen kokonaisuus muodos-

tuu esimerkiksi puhutusta ja kehollisesta kielestä, eleistä ja asennoista. (Bezemer & 

Kress 2016: 7, 16.) 

Audiovisuaalinen materiaali poikkeaa kirjallisesta materiaalista siinä, että se 

pystyy välittämään oppijalle vuorovaikutuksen nonverbaalisia ja multimodaalisia 

ulottuvuuksia. Multimodaalinen toteutus mahdollistaa hyvin monipuolisen puhutun 

kielen aineksen käytön ja esittelyn oppimateriaalissa, ja Suomi taskussa- videoilla on 

myös pyritty mukailemaan autenttista miljöötä: esimerkiksi useimmat asiointitilan-

teet on kuvattu niissä ympäristöissä, joissa maahanmuuttajakin kyseiseen paikkaan ja 

tilanteeseen sidottua kieltä käyttäisi. Tämän vuoksi analyysissä onkin syytä huomi-

oida multimodaalisen toteutuksen tuoma lisäarvo oppimateriaalille. Multimodaalisen 

aineiston analyysissäni sovellan erityisesti Bezemerin ja Kressin (2016) sosiaalisemi-

oottista viitekehystä, jonka taustalla on paljon vaikutteita sosiokulttuurisesta tutkimu-

straditiosta (mts. 11). 

 Toteutan audiovisuaalisen aineiston analyysin käytännössä siten, että tarkaste-

len videoilta kielellisen toimijuuden lisäksi myös sitä, miten videolla näytetään maa-

hanmuuttajan toimintaa tai miten sanastoa tuetaan visuaalisesti. Suomi taskussa -vi-

deoiden, kuten muidenkin oppimateriaalien kohdalla, tehdään valintoja siitä, mikä on 

keskeistä ja mitä halutaan opettaa. Moodien suhteen tehdään myös valintoja, ja nämä 

valinnat pitävät sisällään myös käsitykset siitä, mitä merkityksiä pidetään kussakin 

tilanteessa keskeisinä ja tärkeinä (ks. Bezemer & Kress 2016: 36). 

Etsin tutkimuskysymyksiini vastauksia sekä kielellisestä että visuaalisesta näkö-

kulmasta, jotta etenkin toimijuutta on mahdollista tarkastella kokonaisvaltaisemmin. 

Visuaalisten piirteiden analyysi on lähtökohtaisesti tukemassa ja syventämässä kielel-

lisistä valinnoista esiin nousevia havaintoja. Esimerkiksi sosiaalisemioottisessa teori-

assa kiinnostuksen kohde on varsinaisten merkkien ja moodien lisäksi siinä tavassa, 

jolla ne muotoutuvat siinä ympäristössä ja tilanteessa, jossa niitä käytetään – moodien 

tarjouman (affordances) ja saatavuuden (availability) käsitteillä tarkoitetaan käytän-

nössä sitä, mitä ja miten kommunikoidaan ja mitä täten voidaan myös oppia milloin-

kin vallitsevissa olosuhteissa (Bezemer & Kress 2016: 30–31). 

Sekventiaalinen analyysi on tyypillinen menetelmä multimodaalisessa vuoro-

vaikutusanalyysissa (Kääntä & Haddington 2011: 20). Seuraavassa alaluvussa esitte-

len tarkemmin sekventiaalisen analyysin taustaa sekä sen käytännön toteutusta tässä 

tutkimuksessa. 
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3.2.1 Sekventiaalinen analyysi 

Pyrin hyödyntämään tutkimukseni analyysissa sellaisia metodeja, joiden avulla on 

mahdollista huomioida Suomi taskussa -videoiden vuorovaikutukselliset ulottuvuu-

det sekä merkitys sosiokulttuuristen tietojen ja taitojen välittäjänä erityisesti toimijuu-

den näkökulmasta. Kussakin videossa on jokin tilanne ja konteksti, johon liittyvää kie-

lenkäyttöä ikään kuin simuloidaan kahden tai useamman henkilön välisen vuorovai-

kutuksen kautta. Vaikka aineistossa esitetty vuorovaikutus on epäautenttista, voidaan 

sitä siitä huolimatta pyrkiä hahmottamaan autenttisten tilanteiden tutkimukseen ke-

hitettyjen metodien avulla, ja sekventiaalinen analyysi on tällainen menetelmä.  Se 

tarkoittaa menetelmää, jossa vuorovaikutustilannetta ja sosiaalista toimintaa tutkitaan 

yksilöiden välisenä, intersubjektiivisena ilmiönä, jossa puheenvuorot ja toiminnat ra-

kentuvat jaksoiksi ja sekvensseiksi (Kääntä & Haddington 2011: 20). Olen valinnut 

analyysimenetelmäksi sekventiaalisen analyysin erityisesti siitä syystä, että aineistoni 

representoi autenttisia vuorovaikutustilanteita.  

Sekvenssillä tarkoitetaan kahden tai useamman vuoron muodostamaa toimin-

nallista kokonaisuutta (Tieteen termipankki 26.4.2021: Kielitiede: sekvenssi). Sekven-

tiaalisuus puolestaan on yksi Per Linellin (1998) dialogisen teorian kulmakivistä, ja se 

on läsnä myös monissa muissa keskusteluntutkimuksen lähestymistavoissa. Vuoro-

vaikutuksessa sekventiaalisuus tarkoittaa, että lausumat ja niiden merkitykset ovat 

aina riippuvaisia kontekstista, jossa ne esiintyvät. Teemme tilanteisia tulkintoja lau-

sumista ja muista toiminnoista sen varassa, mikä niiden asema on erilaisissa toimin-

tajaksoissa eli sekvensseissä.  

Lausuman merkitys muodostuu sen perusteella, mikä rooli sillä on kaikkien nii-

den lausumien, toimintojen ja tapahtumien jaksossa, jossa se esiintyy. (Linell 1998: 85–

86; 2009: 186–187.) Sekvenssit muodostavat kontekstin, josta irrotettuina lausumien 

merkityksiä ei voi täysin ymmärtää (Linell 1998: 70). Lausumilla tarkoitetaan vuoro-

vaikutuksen ja keskustelunanalyyttisen tutkimuksen piirissä eri asiaa kuin lauseella: 

lausumat erotetaan toisistaan prosodian eli äänen sävelkulun perusteella, kun lauseet 

puolestaan ovat kieliopillisia kokonaisuuksia (ks. Hakulinen 2016).  

Sekvenssejä kutsutaan myös toimintajaksoiksi. Etenkin keskustelunanalyytti-

sissä tutkimuksissa toimintajaksojen eli sekvenssien rakenteita tarkastellaan ikään 

kuin kehyksinä, jotka ohjaavat vuorovaikutusta: sekvenssien rakenteiden omaksumi-

nen mahdollistaa vuorovaikutusten osapuolien yhteisymmärryksen, eli keskustelijat 

osaavat vastata toistensa asettamiin odotuksiin, joita vuorovaikutustilanteeseen liit-

tyy (Raevaara 2016).  
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3.2.2 Episodit 

Analysoin videoiden vuorovaikutusta episodin käsitteen avulla. Episodi (myös aihe-

episodi, topical episode) tarkoittaa Linellin (1998: 183) mukaan yhtenäistä vuorovaiku-

tuksen jaksoa, joka on osa kokonaisvaltaisempaa keskustelua. Aihe-episodeja on eri-

laisia, ja tyypillisesti episodi käsittelee jotain yhtä ilmiötä tai tapausta, josta on hah-

motettavista alku ja loppu. (Mts. 187, ks. myös Heiska 2021: 8.) Luonnollista vuoro-

vaikutusta ei voi kuitenkaan täysin tyhjentävästi jäsentää episodeiksi, sillä esimerkiksi 

kaikki yksittäiset lausumat eivät automaattisesti riitä muodostamaan aihe-episodia; 

tyypillisesti vuorovaikutuksessa esiintyy lausumia, ikään kuin aihe-ehdotuksia, jotka 

eivät kuitenkaan kehity puheenaiheiksi. Episodit ovat aiheidensa puolesta myös jat-

kuvasti muuttuvia, ja episodeja voidaan jakaa yksi- tai moniaiheisiksi. On myös mah-

dollista, että episodilla ei ole aihetta – tällaisiksi voidaan katsoa esimerkiksi keskuste-

lunavaukset ja lausumat, jotka lähinnä tukevat nonverbaalista toimintaa (Linell 1998: 

187, 189–191). 

Tulkitsen, että vuorovaikutus opetusvideoilla on lähtökohtaisesti rakennettu 

tiettyjen aihe-episodien muodostamaksi kokonaisuudeksi. Analyysissäni episodi tar-

koittaa jostakin tietystä aiheesta käytyä keskustelua; episodeja voi olla sekvenssissä 

useampikin, mutta tyypillisesti sekvenssi määrittelee laajemman kontekstin keskuste-

lulle ja episodi rajautuu vuorojen sisällön perusteella. Episodi voi tässä tutkimuksessa 

tarkoittaa esimerkiksi videolla esitettävää vuorovaikutustilannetta, jossa joku keskus-

telun osapuoli aloittaa jotakin tiettyä aihetta koskevan keskustelun puheenvuorolla, 

johon toinen osapuoli vastaa. Episodi tulkitaan kestäväksi siihen asti, kun puheenaihe 

tai tilanne vaihtuu. Aineistoesimerkeistä on nostettu yksi tai useampi sekvenssi, jotka 

voivat sisältää useita aihe-episodeja riippuen siitä, miten tilanne ja vuorovaikutus vi-

deolla etenevät. Aineiston tarkastelu episodien tarkkuudella on tarpeen, jotta vi-

deoilta voidaan hahmottaa selkeämmin, mitä sisältöjä ja kielenkäytön funktioita ku-

kin keskustelun osapuoli tuo vuorovaikutustilanteeseen. 

Tarkastelen videoilla tapahtuvaa vuorovaikutusta myös kommunikatiivisten pro-

jektien (communicative project) käsitteen avulla, joka on sekvenssiä ja episodia abst-

raktimpi kokonaisuus. Kommunikatiivisen projektin käsite auttaa hahmottamaan 

vuorovaikutuksen osapuolien tavoitteita ja sitä kautta myös toimijuutta eri vuorovai-

kutustilanteissa.   

3.2.3 Kommunikatiiviset projektit 

Linell (1998) määrittää kommunikatiiviset projektit dialogille ominaisina tapahtu-

mina, jossa vähintään kaksi osapuolta ovat vuorovaikutuksessa: osapuolet tuottavat 
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puheenvuoroja ja lausumia suhteessa vuorovaikutuksen toiseen osapuoleen ja siihen, 

mitä tämä on vuorollaan sanonut. Kommunikatiiviset projektit muodostuvat siten, 

että keskustelun ja vuorovaikutuksen osapuolet täydentävät toisiaan ja vuorovaiku-

tuksessa on jokin päämäärä, jota kohti osapuolet pyrkivät yhteistyössä (mts. 207; 221).  

Kommunikatiivisten projektien keskiössä on jonkin tehtävän suorittaminen tai 

ongelman ratkaiseminen, ja tarkoitus tai päämäärä voidaan nähdä jopa kommunika-

tiivisten projektien keskeisimpänä ominaisuutena. Vuorovaikutuksen eri osapuolilla 

nämä tavoitteet voivat olla jaetut, mutta ne voivat myös poiketa toisistaan, ja tästä 

syystä kommunikatiivisten projektien osapuolia ei useinkaan määritellä symmetri-

sinä vaan toisiaan täydentävinä. Asymmetria on siis tyypillistä kommunikatiivisille 

projekteille, sillä vaikka vuorovaikutuksessa olevat osapuolet käsittelevät projektia 

yhteisesti, heillä on toisistaan poikkeavat mutta toisiaan täydentävät roolit. (Linell 

1998: 220–224.)  

Kommunikatiivisia projekteja tarkastellessa aineistoa ja sen sisältämää vuoro-

vaikutuksesta on mahdollista nostaa laajempia, keskustelun tavoitteeseen ja päämää-

rään liittyviä, ilmiöitä ja havaintoja esiin. Käytännössä tarkastelen kommunikatiivisia 

projekteja osana sekvenssejä ja episodeja. Rajaan ensin vuorovaikutuksesta episodit 

keskustelun aiheen ja keskustelun osapuolien vuorojen mukaan. Jos videolla esitettä-

vän tilanteen tavoite, kuten asiointi liikkeessä, edellyttää skeemamaista kielenkäyttöä 

eli tiettyjä kielenkäytön funktioita, huomioin osapuolten toimijuuden myös kommu-

nikatiivisten projektien tasolla.  

Paikannan kommunikatiiviset projektit aineistosta aihe-episodien rajauksen 

avulla, ja kielenkäytön funktiot liittyvät vahvasti siihen, millainen kommunikatiivi-

nen projekti kulloinkin on kyseessä. On mahdollista, että kaikkien videoiden vuoro-

vaikutustilanteita ei ole mielekästä tarkastella kommunikatiivisten projektien näkö-

kulmasta. Joissakin tapauksissa vuorovaikutuksen osapuolten tavoitteita tai päämää-

riä on vaikea määrittää, mutta etenkin institutionaalisiksi luokiteltavat tilanteet tar-

joavat myös mahdollisuuden kommunikatiivisten projektien tarkastelulle. 

3.3 Suomi taskussa -videoiden analysointi funktionaalisesta ja sosio-
kulttuurisesta näkökulmasta 

Olen jakanut aineistooni kuuluvat Suomi taskussa -videot kahteen kategoriaan funk-

tionaalisesta ja sosiokulttuurisesta näkökulmasta. Nämä kategoriat olen nimennyt 

käytänteiden oppimisen ja keskustelun oppimisen kategorioiksi. Kategoriat hahmote-

taan oppimisen näkökulmasta siitä syystä, että videot painottavat nimenomaan 
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maahanmuuttajan itsenäistä oppimista. Videot ja materiaalit eivät olemassaolollaan 

vielä takaa kuitenkaan sitä, että oppimista tapahtuu, mutta tulkitsen oppimisen ole-

van videoiden pääasiallinen tavoite; tämä ilmenee Suomi taskussa -sivuston etusi-

vulla tekstistä ”Koe oppimisen uusi ulottuvuus” (suomitaskussa.eu).  

Käytänteiden oppimisen kategoriaan kuuluvat videot keskittyvät asiasisällön, 

kuten kulttuuritiedon oppimisen enemmän kuin vuorovaikutustilanteissa tapahtu-

van diskurssin jäsentämisen ohjaamiseen ja oppimisen tukemiseen. Näissä videoissa 

sisältö ja sanasto keskittyy kulttuuristen käytänteiden ja vuorovaikutusskeemojen op-

pimiseen, eli maahanmuuttajille kerrotaan tavalla tai toisella, millaisia käytänteitä eri-

laisiin palveluihin tai tilanteisiin Suomessa liittyy. Tyypillisesti tämän kategorian vi-

deoissa maahanmuuttajan rooli on kuuntelijapainotteinen, mutta ei aina.  

Keskustelun oppimisen kategorian videot puolestaan keskittyvät kielenkäytön 

ja videolla käsiteltävän vuorovaikutustilanteen kannalta keskeisen sanaston opetta-

miseen ja diskurssin jäsentämiseen. Tähän kategoriaan kuuluvissa videoissa opetet-

tava sisältö painottuu usein johonkin vakiintuneeseen vuorovaikutusskeemaan, ku-

ten asiointitilanteeseen. Kategoriointi on lähtökohtaisesti vain suuntaa-antava, sillä 

monet videot sisältävät piirteitä sekä käytänteiden että keskustelun opettamisesta. Te-

kemäni kategorisoinnin tavoitteena on hahmottaa paremmin videoiden pedagogisia 

tavoitteita kielenkäytön opettamiselle, sekä samalla huomioida se, millaisina toimi-

joina maahanmuuttajat esitetään videoilla.  
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4.1 Kielenkäytön funktiot Suomi taskussa -videoissa 

Reseptin uusiminen on esimerkki videosta, joka voidaan tämän tutkimuksen konteks-

tissa tulkita käytänteiden opettamisena. Merkittävä osa videosta keskittyy asiointiti-

lanteeseen, mutta videolla esitellään luonnollisesti myös reseptin uusimisen kannalta 

keskeisiä fraaseja, kuten ”minun pitää uusia resepti” ja ”onko kela-korttia”. Tulkitsen, 

että pääsääntöisesti asiakas (A2) edustaa maahanmuuttajayleisöä, jonka käytettäväksi 

sanastoa suunnataan, eli video ohjaa maahanmuuttajaa käyttämään tietynlaista kieltä 

tietynlaisessa tilanteessa ja kontekstissa. Terveysaseman työntekijä (F1) on asiakaspal-

velijan asemassa, enkä tulkitse häntä maahanmuuttajaksi.  

 

Esimerkki: Reseptin uusiminen 1 

A2: he:i, LÄHESTYY TERVEYSASEMAN TYÖNTEKIJÄÄ  

F1: hei; 

A2: =minun pitää uusia resepti¨ NÄYTTÄÄ PAPERISTA RESEPTIÄ JA LÄÄKEPAKKAUSTA 

F1: ◦joo◦, onko kela-korttia< 

A2: kyllä¨ 

F1: kiitos¨ (6.5) noin. (1.53) resepti löytyy ee-reseptinä omakanta-palvelusta; 

A2:  ◦selvä◦ 

4 AINEISTON ANALYYSI JA TULOKSET 
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F1: oleppa hyvä= OJENTAA RESEPTIN JA LÄÄKEPAKKAUKSEN ASIAKKAALLE 

A2: =kiitos; 

Kielenkäyttö on esimerkissä Reseptin uusiminen 1 muodolliselle asiakaspalvelutilan-

teelle hyvin tyypillinen ja etenee skeemamaisesti asiakkaan pyynnöstä asiakaspalve-

lijan vastaukseen. A2 tervehtii F1:tä, ja F1 vastaa tähän tervehdyksellä. A2 ilmoittaa 

asiatiedon tai pyynnön, johon F1 vastaa. Kun esimerkkiä tarkastellaan toimintajak-

sona eli sekvenssinä, siitä voidaan havaita etenkin asiatietojen ilmoittamisen ja dis-

kurssin jäsentämisen kaltaisia mikrofunktioita. Videolla käydään läpi reseptin uusi-

misprosessi itse reseptin uusimispyynnöstä (Esimerkki: Reseptin uusiminen 1) aina 

apteekissa asioimiseen asti (Esimerkki: Reseptin uusiminen 2). Erityisesti esimerkissä 

Reseptin uusiminen 2 apteekissa tapahtuva asiointitilanne keskittyy asiointitilanteen 

käytänteisiin, kuten diskurssin jäsentämiseen, eikä siten esittele runsaasti uutta käy-

tettävää sanastoa maahanmuuttajalle.  

 

Esimerkki: Reseptin uusiminen 2 

ASIAKAS A2 ON NOUTAMASSA TARVITSEMANSA LÄÄKKEET FARMASEUTILTA FS1.  

FS1: =ja anna tämä vielä kassalle niin kassa näkee että maksu on kunnossa; 

A2:  ◦selvä◦ kiitos;  

F1: kiitos. 

A2: hei hei. 

FS1: hei hei ASIAKAS SIIRTYY KASSALLE 

KS1: hei= 

A2:  =hei 

KS1:  kiitos. (4.0) tämä oli tällä selvä kiitos. 

A2:  kiitos; heihei: 

Esimerkin kaltaiset sekvenssit rakentuvat vahvasti diskurssin jäsentämisen funktion 

ympärille, mikä selittyy tilanteen sisältämillä useilla siirtymillä yhden asiakaspalveli-

jan luota toiselle. Jokainen uusi kohtaaminen johtaa skeemamaiseen puheenvuorojen 

jaksoon, jolloin videolla korostuu vuorovaikutuskäytänteiden tuntemus enemmän 

kuin monipuoliset ja vaihtelevat mikrofunktiot (ks. EVK 2013: 178). Esimerkki näyttää 

asioinnin kokonaisuudessaan vielä varsin yksinkertaisena ja nopeatempoisena, mutta 
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samalla monet asioinnille tyypilliset funktiot, kuten informaation pyytäminen ja vaih-

toehtojen käsittely, jäävät käyttämättä.  

Koko asiointitilanteen esitteleminen videolla – yksipuolisesta sanastosta huoli-

matta – tukee ajatusta siitä, että Suomi taskussa -videot mukailevat autenttisia tilan-

teita sekä niihin liittyvää kielenkäyttöä. Tällä tavalla videot tukevat kielen funktionaa-

lista käyttöä eri vuorovaikutustilanteissa, vaikka merkittävä osa videolla esitellystä 

kanssakäymisestä perustuisikin esimerkin Reseptin uusiminen 2 kaltaisiin vieruspa-

rien vuorottelun hallitsemiin sekvensseihin. Vierusparit tarkoittavat vuorovaikutuk-

sessa jäsentyneisyyttä, jossa etujäsen, kuten tervehdys, vaatii jälkeensä tietyn tyyppi-

sen vuoron eli takajäsenen, kuten vastatervehdyksen (Raevaara 2016). Esimerkkien 

jokainen hei vastatervehdyksineen ja kiitos vastauksineen ovat tällaisia vierusparien 

rakentamia jaksoja, joilla ei odotetakaan olevan muuta etenemistapaa. Video esittelee 

useita asiointilanteita, jotka rakentuvat hyvin samankaltaisista osista ja etenevät tutun 

ja lyhyen skeeman mukaisesti.  

Monet asiointitilanteet voidaan tulkita institutionaalisiksi vuorovaikutustilan-

teiksi, vaikka asiointitilanteet voidaankin erottaa muista institutionaalisista keskuste-

luista esimerkiksi niiden funktion puolesta: niillä on tunnusomainen toimintarakenne 

ja vuorottelujäsennys, joka perustuu tavaran tai palvelun vaihtoon (Tanner 2012: 47). 

Käytänteiden opettamisesta toisena esimerkkinä on valmisruoan tilaamiseen liit-

tyvä video. Videolla Valmisruoka asiakas asioi kaupan palvelutiskillä ja valitsee sieltä 

ruokaa. Esimerkissä Valmisruoka 1 painotetaan jälleen institutionaalista, tietyn skee-

man mukaan etenevää vuorovaikutusta sekä kielenkäyttöä, mutta asiointitilanteen 

tyyppi sisältää piirteitä myös keskustelun opettamisesta: asiointitilanne rakentuu 

kommunikatiiviseksi projektiksi, jossa asiakkaan tavoitteena on saada haluamansa 

määrä haluamiaan tuotteita ja asiakaspalvelija pyrkii vastaamaan asiakkaan toiveisiin.   

 

Esimerkki: Valmisruoka 1 

T1:  päivää. 

F2:  päivää¨ 

T1:  mitä teille saisi olla; 

F2:  ottaisin perunamuussia(.) ja lihapullia. 

T1:  selvä (0.3) laitammeko isompi rasia vai pienempi rasia. NÄYTTÄÄ RASIOITA ASIAK-

KAALLE. 

F2:  isompi on hyvä 
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T1:  [(isompi)] 

T1:  kuinka paljon perunamuussia laitamme; 

F2:  yksi kauhallinen riittää 

T1:  LAITTAA KAUHALLISEN PERUNAMUUSIA RASIAAN ää (0.9) riittääkö tämä 

F2:  se on hyvä; 

 

Kuten esimerkki Valmisruoka 1 osoittaa, vuorovaikutusprojekti rakentuu asiakkaan 

sekä asiakaspalvelijan yhteistyöstä, jossa heillä kummallakin on toisistaan poikkeavat 

mutta toisiaan täydentävät roolit: asiakkaalla on jokin tarve, johon asiakaspalvelijan 

odotetaan vastaavan. Kielenkäytön funktiot voivat rakentua myös hyvin eri tavoin 

jossain toisessa asiointitilanteessa. Esimerkeissä Reseptin uusiminen 1 sekä Valmis-

ruoka 1 toistuu asiakastilanteille luonteva pyynnön funktio. Asiakkaalla on jokin 

tarve ja hänen on myös esitettävä pyyntönsä häntä palvelevalle henkilölle. Pyynnön 

voi esittää asiakaspalvelija yhtä lailla kuin asiakaskin, ja tällöin esimerkiksi pyynnön 

muotoon vaikuttaa se, esittääkö asiakaspalvelija ensin kysymyksen asiakkaalle (Tan-

ner 2012: 66). Tällainen rakenne toteutuu esimerkissä Valmisruoka 1, jossa asiakkaan 

F2 tapaan esittää pyyntö ottaisin perunamuussia ja lihapullia vaikuttaa myyjän T1 edel-

linen vuoro mitä teille saisi olla.  

Kielenkäytön funktioita, kuten asiointitilanteen koko vuorovaikutusskeemaa, 

tarkasteltaessa Suomi taskussa -videoista on havaittavissa sama pyyntöjä koskeva il-

miö, kuin Tanner (2012) on havainnut tarkastellessaan oppikirjadialogeja sekä autent-

tisissa tilanteissa käytäviä dialogeja. Maahanmuuttajan pyyntö esimerkissä Reseptin 

uusiminen 1 esittää toivomuksensa ja pyyntönsä asiakaspalvelijalle Minun pitää uusia 

e-resepti. Tällainen nesessiivimuotoinen pyyntö tyypillisesi aloittaa palvelujakson, 

jossa asiointitilanne ei koske rutiininomaista hankintaa, vaan asiakas on mahdollisesti 

epävarma hankinnastaan (mts. 90–91).  

Samaan aikaan, kun videot vaikuttavat näiden esimerkkien perusteella toimivan 

enemmän tai vähemmän suorina ohjeistuksina asiointitilanteisiin, on niistä selkeästi 

häivytetty suoria käskyjä tai ohjeita pois, ja ohjeiden funktiota toteutetaan enemmän 

visuaalisten mallien ja vuorovaikutustilanne-esimerkkien kautta. Jotkin ohjeet liitty-

vät myös autenttiseen ympäristöön, kuten videon Valmisruoka kuvakaappauksessa 

näkyvä vuoronumeroautomaatti (Kuva 1), jossa on sanalliset toimintaohjeet kirjoite-

tun tekstin muodossa.  
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KUVA 1 Valmisruoka 

Kuva 1 osoittaa, että video näyttää selkeästi esimerkiksi sen, missä palvelutiskin vuo-

ronumeroautomaatti tyypillisesti sijaitsee suhteessa muuhun ympäristöön sekä miten 

automaatista saa numeron. Kuvassa näkyvän tilanteen jälkeen videolla osoitetaan li-

säksi, mistä oman vuoronsa näkee. Myyjä huutaa numeron, jonka asiakas tunnistaa 

omakseen. Asiakas lähestyy tiskiä ja myyjää, joka huusi vuoronumeron. 

 

Esimerkki: Valmisruoka 2 

ASIAKAS OTTAA VUORONUMERON JA VUORO ON NUMEROLLA 300. ASIAKAS NOSTAA VUORONUME-

RON SITEN, ETTÄ VIDEOLLA NÄKYY SEKÄ ASIAKKAAN VUORONUMERO ETTÄ PALVELUTISKIN 

NÄYTTÖ.  

T1:  kolmesataa; 

F2: täällä, SAAPUU TISKILLE 

F2 saapuu tilanteeseen yksin, ja tulkintani mukaan hän noudattaa ympäristön ja vuo-

ronumeroautomaatin tarjoamia semioottisia resursseja, kuten ohjetaulua, nume-

ronäyttöä sekä asiakaspalvelijan viestejä. Tällä tavalla video osoittaa, miten vuoronu-

merojärjestelmä toimii osana asiointitilannetta. F2:n siirtyessä palvelutiskille alkaa 

uusi episodi, jota käsittelen toimijuuden näkökulmasta tarkemmin seuraavassa ana-

lyysiosassa.  

Suomi taskussa -videot välittävät käsittelemieni esimerkkien perusteella käytän-

nöllisiä – kotoutumisen ja kielen oppimisen ja omaksumisen kannalta tärkeitä –  tietoja 
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ja taitoja maahanmuuttajille hyödyntäen multimodaalisia ulottuvuuksia. Jotta merki-

tyksiä voidaan välittää eteenpäin multimodaalisten viestien ja merkkien avulla, on 

oppijalla kuitenkin oltava pohjalla aiempi käsitys ja ymmärrys semioottisista resurs-

seista sekä moodien käytöstä, jotta hän ymmärtää osaa hyödyntää niitä tarkoituksen 

mukaisesti (Bezemer & Kress 2016: 31). 

Asiointitilanteita on kuitenkin hyvin monia erilaisia, ja ne sijoittuvat myös muu-

alle, kuin kauppoihin tai muihin asiointipisteisiin. Suomi taskussa -videoissa käsitel-

lään myös skeemoiltaan moniulotteisempia tilanteita, jossa asiointi usein edellyttää 

asiakkaan aktiivista ja aloitteellista vuorovaikutusta. Videolla Näyttö välitetään ti-

lanne, jossa etsitään vuokra-asuntoa ja osallistutaan asuntonäyttöön. Esimerkki 

Näyttö 1 sisältää katkelman asuntonäytölle tyypillisestä vuorovaikutusskeemasta:  

 

Esimerkki: Näyttö 1 

K2: ↑Hei=  kättelee välittäjää 

V1:  =He:i; (,) olet varmaan tulossa asuntonäyttöön; (0.5) hh. lähdetään katsomaan. 

MENEVÄT SISÄLLE ASUNTOON. 

K2: kuinka suuri takuuvuokra asunnossa on, 

V1: kahden kuukauden vuokra eli tuhat sata euroa. 

K2: >sisältyykö< vesimaksu vuokraan; 

V1: vesimaksu on erikseen ja se maksaa kuusitoista euroa kuukaudessa¨ 

 

Myös asuntonäyttö voidaan tulkita institutionaaliseksi vuorovaikutustilanteeksi, 

jossa asiakkaalla sekä asiakaspalvelijalla on tietty rooli vuorovaikutusprojektin näkö-

kulmasta. Esimerkit Valmisruoka 1 sekä Näyttö 1 osoittavat, että kaksi eri asiointiti-

lannetta rakentuvat kielellisesti hieman eri tavoilla: valmisruokaa ostaessaan asiakas 

on tyytyväinen myyjän toimintaan eikä hän esitä lisäkysymyksiä, tarkennuksia tai 

muuta mieltään. Näyttötilanne rakentuu osaltaan myös asiakkaan K2 esittämien ky-

symysten ympärille: asunnon välittäjä V1 voisi kertoa asuntoa koskevat tiedot myös 

omasta aloitteestaan, mutta hän vastaa pääasiassa niihin kysymyksiin, joita K2 asun-

nosta esittää.  

Esimerkki Näyttö 1 sisältää monipuolisesti etenkin lisätietojen pyytämiseen liit-

tyviä funktioita, sillä erilaisia kysymystyyppejä nousee videolla esiin runsaasti. A1:n 

esittämättä toteamuksessa olet varmaan tulossa asuntonäyttöön partikkeli varmaan 
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yhdistyy deklaratiivimuotoiseen lauseeseen, ja tässä tapauksessa lause voidaan tul-

kita kysyväksi (ks. VISK § 1606). K2:n esittämät kysymykset esimerkissä Näyttö 1 ovat 

vaihtoehto- ja hakukysymyksiä, joilla hän pyytää välittäjältä lisätietoa asunnosta. Yk-

sinkertaisessa hakukysymyksessä on tunnusomaista kO-liite, kuten kysymyksessä si-

sältyykö vesimaksu vuokraan, ja kysymys tarjoaa harkittavaksi lauseen paikkansapitä-

vyyttä. Hakukysymyksille tunnusmerkkistä on interrogatiivipronomini tai esimer-

kissä esiintyvä interrogatiivinen proadverbi kuinka kysymyksessä kuinka suuri takuu-

vuokra asunnossa on. (Ks. VISK § 1679.)  

K2:n rooli kysymyksien esittäjänä voi olla vuorovaikutusprojektin kannalta käy-

tännöllinen tai yleisesti pedagoginen valinta, jolla maahanmuuttajaa ohjataan esittä-

mään kysymyksiä näyttötilanteessa tarjoamalla tähän resursseja: eri kysymystyyppejä, 

sanastoa kuten takuuvuokra ja vesimaksu sekä esimerkkiä vuorovaikutustilanteen ete-

nemisestä. 

Suomi taskussa -videoissa tyypillinen asetelma on, että maahanmuuttajan ja äi-

dinkielisen suomen puhujan välillä on institutionaalinen tai arkinen keskustelu. Kie-

lellinen epäsymmetria, joka aineistossani tulee esiin, ei ole tähän mennessä käsitelty-

jen esimerkkien perusteella näkynyt vuorovaikutusosapuolten tekeminä ymmärtämi-

sen varmistuksina tai ilmausten korjauksina. Kakkoskieliset puhujat, kuten maahan-

muuttajat, merkitsevät epäselviä ilmauksia tai sanoja esimerkiksi tauotuksilla ja into-

naation vaihteluilla varmistaakseen puhekumppanilta, onko jokin ilmaus oikein (Lilja 

2012: 562). Maahanmuuttaja-natiivi-asetelmasta huolimatta tällaisia vuoroja ei ole esi-

tetty aineistoesimerkeissäni. Toisaalta aiemman tutkimustiedon perusteella etenkin 

arkisemmissa vuorovaikutustilanteissa kielellisen epäsymmetrian esiintuominen on 

harvinaista (ks. mts. 2012: 561). 

4.2 Kielelliset ja visuaaliset toimijuuden mallit Suomi taskussa -vi-
deoissa 

Osassa Suomi taskussa -videoita korostetaan erityisesti tilannetyyppiä ja visuaalisia 

malleja, ja merkitykset muodostuvat toiminnan ja toimintaympäristön välisestä suh-

teesta. Suomi taskussa -videoilla välitetään kuvaa vuorovaikutuksen osapuolien toi-

mijuudesta representoimalla esimerkiksi maahanmuuttajia kielenkäyttäjinä eri tilan-

teissa. Kuten aiemmin tässä tutkimuksessa on tuotu esiin, vuorovaikutustilanteiden 

osapuolet ovat harvoin täysin symmetrisessä suhteessa toisiinsa sekä vuorovaikutus-

tilanteeseen nähden. Epäsymmetria nousee aina jollain tasolla esiin, kun käsitellään 

institutionaalisia vuorovaikutustilanteita. Esimerkiksi näyttötilanteessa 
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vuorovaikutusosapuolten epäsymmetria liittyy osaltaan tilanteen institutionaalisuu-

teen ja sen muodostamiin rooleihin, kuten asunnon välittäjän ja asiakkaan väliseen 

asiantuntijuuden epäsymmetriaan.  

Vuorovaikutustilanteen institutionaalisuus vaikuttaa vuorovaikutusosapuol-

ten toimijuuteen. Institutionaalisiksi vuorovaikutustilanteiksi katsotaan ensinnäkin 

sellaiset tilanteet, jossa on osallisena joku instituution edustaja, kuten esimerkiksi kou-

lussa opettaja, vastaanotolla lääkäri tai kaupassa myyjä. Siten myös useimmat asioin-

titilanteet luokitellaan institutionaalisiksi. Institutionaalisista vuorovaikutustilan-

teista puhuttaessa huomion kohteena on se, mitkä piirteet vuorovaikutuksessa teke-

vät siitä nimenomaan institutionaalisen ja miten se eroaa ei-institutionaalisesta arki-

keskustelusta. (Lindholm & Stevanovic 2016; Tanner 2012: 45.) Tyypillisestä arkikes-

kustelusta poiketen institutionaalisessa keskustelussa osapuolilla on tietyt tilanteen 

määrittämät roolit ja vuorovaikutustilanteen etenemistä määrittää jokin tietty pää-

määrä, johon keskustelulla pyritään (Tanner 2012: 46). 

Institutionaalisuus vaikuttaa puheenvuorojen sisältöön näyttötilanteessa esi-

merkiksi siten, että vuorovaikutuksen päämäärä on molemmille osapuolille selke-

ämpi, kuin ei-institutionaalisessa tilanteessa. Esimerkissä Näyttö 1 asiakas esittää ky-

symyksiä välittäjille ja välittäjä vastaa niihin. Kysyminen, lisätietojen pyytäminen ja 

kysymykseen vastaaminen eivät kuitenkaan ole ainoita kielenkäytön funktioita, jotka 

näyttötilanteessa korostuvat. Vaikka asunnon välittäjän ja katsojan roolit ovat erilaiset, 

voivat molemmat esittää kysymyksiä tai tuoda esiin havaintoja asunnosta tai sen 

vuokraamiseen liittyvistä käytänteistä, kuten seuraavassa esimerkissä: 

 

Esimerkki: Näyttö 2 

VÄLITTÄJÄ (V1) JA ASUNNON KATSOJA (K2) SIIRTYVÄT TOISEEN HUONEESEEN 

V1: parveketupakointi on tässä asunnossa kielletty. 

K2: >en polta< joten se ei minua haittaa; (3.2) ◦mun<◦ pitää hankkia ensin kotivakuutus; 

V1: niin pitää; (0.6) kotivakuutus on pakollinen.  

SIIRTYVÄT ASUNNON KEITTIÖÖN 

V1: tässä sinulle asuntohakemus jos olet kiinnostunut¨ (1.1) a- kotivakuutuksen voi 
tehdä kun vuokrasopimus on tehty. 

 K2: pidän tästä asunnosta (0.5) täytän sen heti, (0.5) saisinko vielä kynän; RYHTYY TÄYT-

TÄMÄÄN LOMAKETTA 
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Näyttötilanne kokonaisuutena on esimerkki institutionaalisesta asiointitilanteesta, 

jossa asunnon näyttäjän ja katsojan toimintaa määrittävät tilanteen rakenne sekä ta-

voite: asiakas on tullut hankkimaan tietoa asunnosta ennen kuin tekee päätöksen, 

onko halukas muuttamaan siihen ja minkälaisia ehtoja siihen liittyy. Asunnon näyttä-

jän velvollisuus on kertoa asiakkaalle asunnosta sekä sen vuokraamiseen liittyvistä 

ehdoista ja käytänteistä. 

Video on rakentunut maahanmuuttajan aktiivisen toimijuuden ympärille. Esi-

merkki osoittaa, että maahanmuuttajaosapuoli eli asunnon katsoja K2 tietää asumi-

seen ja vuokra-asunnon hankkimiseen liittyvistä käytänteistä, kuten vakuutuksen 

hankkimisesta sekä asuntohakemuksen täyttämisestä. Hän tuo myös esiin vaihtoeh-

toisia ilmaisuja episodissa, joka käsittelee parveketupakointia: välittäjä V1 ilmoittaa 

asiatiedon, että parveketupakointi on tässä asunnossa kielletty, johon K2 vastaa en polta 

sen sijaan, että hän käyttäisi tupakoinnin käsitettä uudelleen. K2 aloittaa tupakointia 

käsittelevän episodin jälkeen uuden aihe-episodin toteamalla, että mun pitää hankkia 

ensin kotivakuutus. Ensin viitannee siihen, että vakuutus on hankittava ennen kuin 

asuntoon voi muuttaa. Kotivakuutukseen viitataan vielä välittäjän vuorossa, jossa hän 

täsmentää, milloin kotivakuutus on mahdollista hankkia.  

Video Kansalaisopisto kertoo lyhyesti kansalaisopistotoiminnasta Suomessa, ja vi-

deolla kerrotaan sekä visuaalisesti että kielellisesti, mitä harrastusmahdollisuuksia 

kansalaisopisto tuo ja mitä siellä ylipäätään voi tehdä. Videon alussa näytetään kan-

salaisopiston toimintaa ja ympäristöä kuvakaappauksen (Kuva 2) mukaisesti. 

 

 

KUVA 2 Kansalaisopisto 
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Kuvassa 2 näkyy, kun maahanmuuttaja tekee käsityötä ja kurssin ohjaaja seuraa hä-

nen työtään. Ohjaajan tai maahanmuuttajan välillä käytävää keskustelua ei videolla 

kuitenkaan kuulla, vaan kohtauksen tarkoituksena on johdattaa aiheeseen ja näyttää 

pelkästään visuaalisin keinoin, millainen paikka kansalaisopisto on ja mitä siellä teh-

dään. Kohtauksessa näkyy myös muita osallistujia sekä työskentelytila. Kansalais-

opistoesimerkissä maahanmuuttaja on aktiivinen ja asiantunteva toimija, joka käyttää 

itse kansalaisopiston palveluita sekä osaa kertoa siitä myös muille. Hän ei siis itse 

edusta instituutiota, mutta osallistuu sen järjestämään toimintaan sekä välittää tietoa 

muille: 

 

Esimerkki: Kansalaisopisto 

VIDEON ALUSSA ON KUVAA KANSALAISOPISTON KURSSILTA, JOSSA OSALLISTUJAT TEKEVÄT KÄSI-

TÖITÄ. VIDEON PÄÄLLÄ ON MUSIIKKIA, HENKILÖIDEN PUHETTA EI KUULE. M2 POISTUU OPISTOLTA 

JA TAPAA KAVERINSA (K) RAKENNUKSEN EDESSÄ.  

K1:  mo:i; (0.4) missä sä olit; 

M2:  mä olin (.) >kansalaisopistossa;< (0.5) harrastan sieltä käsitöitä. 

K1:  mikä on kansalaisopisto, 

M2:  kansalaisopistossa voi harrastaa (0.5) kieliä (0.3) musiikkia (0.3) kuvataidetta ja (,) 
vaikka mitä (0.6) pientä maksua vastaan. 

K1:  kuulostaa hauskalta; 

M2:  joo mä harrastan sieltä my- siellä myös joogaa (0.9) kannattaa katsoa netissä (.) ne-
tistä mitä (0.5) kursseja sieltä löytyy< 

K1:  ↑joo. 

KOHTAUS VAIHTUU. KAVERI ON TIETOKONEELLA JA SELAA KANSALAISOPISTON TARJONTAA VER-

KOSSA . TAUSTALLA MUSIIKKIA. 

Kansalaisopisto poikkeaa aineistoni muista Suomi taskussa -videoista siinä, miten jon-

kin instituution toiminnasta kerrotaan maahanmuuttajille. Vaikka puheenaiheena 

oleva kansalaisopisto on instituutio, videolle ei ole asetettu asiantuntijaksi tämän ins-

tituution edustajaa, vaan vuorovaikutustilanne on aseteltu siten, että se muistuttaa 

enemmän arkikeskustelua. Asiantuntijana on siis kansalaisopiston palveluita käyt-

tävä maahanmuuttaja M2, joka on samassa asemassa kaverin K1 kanssa. Toimijuuden 

näkökulmasta tällainen symmetrinen asetelmaratkaisu voisi olla hyvinkin realistinen, 

mutta epäluontevan siitä tekee se, kuinka vieraana ja uutena ilmiö välitetään suoma-

laisoletetulle keskustelukumppanille, kun hän esittää kysymyksen mikä on 
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kansalaisopisto. Tällaisen aiheen yhteydessä olisi ehkä perustellumpaa asettaa instituu-

tion edustaja kertomaan kansalaisopistotoiminnasta maahanmuuttajalle, sillä samalla 

tavalla toiminnasta kerrottaneen todellisuudessa kaikille muillekin.  

Suomi taskussa -videoilla nähdään toinenkin tilanne, jossa keskustelu on kansa-

laisopistoesimerkin tapaan epämuodollista, mutta jossa natiiville on annettu asian-

tuntijarooli maahanmuuttajaan nähden. Videolla Retkeily natiiviksi tai natiivitason 

kielenkäyttäjäksi tulkitsemani henkilö toimii asiantuntijana ja maahanmuuttaja erityi-

sesti käytänteiden oppijana ja omaksujana. Tässä esimerkissä maahanmuuttajan toi-

mijuus ilmenee osallisuutena tekemiseen ja vuorovaikutukseen, jossa asiantuntijuus-

suhde ei ole symmetrinen mutta molemmat vaikuttavat tai pyrkivät vaikuttamaan ja 

toimimaan tilanteen eteenpäin viemiseksi.  

 

Esimerkki: Retkeily 

H1 JA H2 KÄVELEVÄT METSÄSSÄ. 

H1:  katso kun<_on hyvännäköisiä marjoja (.) pakko maistaa 

H2:  (joo) POIMIVAT MARJOJA 

H2:  täällä on kylmä, 

H1:  no niin on LÄMMITTELEE, PITELEE KÄSIVARSIAAN 

H2:  alkaa tulla nälkä (0.8) tehdään (,) nuotio tähän 

H1:  ei ei (,) tehdään tuli (.) nuotiopaikalle. 

H2:  ◦okei◦ 

Esimerkissä H1 osoittaa H2:lle huomioita ympäristöstä ja ilmaisee nesessiiviraken-

teella pakko maistaa tahtoaan maistaa metsässä näkemiään marjoja. Tilannetyypistä ei 

välttämättä käy ilmi, että H1:n ensimmäisen vuoron tarkoituksena ei ole pakottaa 

H2:ta maistamaan marjoja, vaan kyse on kontekstin mukaan tulkittavasta modaali-

sesta ilmauksesta, jolla puhuja tuo esiin enemmänkin omaa tahtotilansa tai lupaa (ks. 

VISK § 1573). Kuitenkin video osoittaa tällä tavalla tilannesidonnaista kielenkäyttöä, 

jonka tulkitseminen on helpompaa multimodaalisen muodon tarjoamien visuaalisten 

vihjeiden avulla. 

Maahanmuuttajan (M2) rooli painottuu ehkä enemmän luonnossa liikkumaan 

opettelemiseen, mutta hän tekee havaintoja ympäristöstään ja tuo niitä aktiivisesti 

esiin keskustelun toiselle osapuolelle, kuten toteamalla, että täällä on kylmä. Hän 
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aloittaa uusia aihe-episodeja, kuten toteamalla alkaa tulla nälkä ja ehdottaa konkreetti-

sia toimintatapoja, kuten tehdään nuotio tähän.  

Videot Kansalaisopisto ja Retkeily välittävät maahanmuuttajille esimerkkien pe-

rusteella monipuolisia ja aktiivisia toimijuuden malleja. Maahanmuuttajien puheen-

vuorot aloittavat uusia aihe-episodeja riippumatta siitä, ovatko he aiheen asiantunti-

joita vai oppijan asemassa tai liittyykö tilanteeseen esimerkiksi kielellistä epäsymmet-

riaa. Aktiivinen toimijuus ilmeneekin etenkin kielenkäytön funktioiden näkökul-

masta monipuolisena keskusteluna: videoilla välittyvät erilaiset tavat pyytää ja ilmoit-

taa asiatietoja eli erilaiset kysymystyypit sekä tavat ehdottaa toimintaa tai tehdä ha-

vaintoja ympäristöstä. 

Linja-autolla matkustamista käsittelevä video Matkustaminen havainnollistaa 

pääosin visuaalisin esimerkein, millaisia vaiheita linja-autolla matkustamiseen kuu-

luu. Esimerkiksi aiemmin kielenkäytön funktioiden analyysiosassa käsitellyistä asi-

ointitilanteista poiketen videolla Matkustaminen asiointitilanne ei suju täysin ongel-

mitta. Maahanmuuttaja (I2) saapuu myöhässä pysäkille. Kuvassa 3 näkyy ote videon 

alkukohtauksesta, jossa näytetään, kuinka maahanmuuttaja juoksee pysäkiltä poistu-

van linja-auton perään. 

 

 

KUVA 3 Matkustaminen 1 
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Kuvassa 3 näkyvän tilanteen jälkeen linja-auto pysähtyy, mutta ei ota I2:ta enää kyy-

tiin. Tilanteen nähnyt sivullinen odottelija (O1) ryhtyy selittämään maahanmuutta-

jalle, miksi linja-auto ei avannut ovea. 

 

Esimerkki: Matkustaminen 

MATKUSTAJA NÄKEE LINJA-AUTON POISTUVAN PYSÄKILTÄ JA JUOKSEE PERÄÄN. LINJA-AUTO 

PYSÄHTYY HIEMAN PYSÄKIN ULKOPUOLELLE. MATKUSTAJA KOPUTTAA LINJA-AUTON OVEA, 
KULJETTAJA PUDISTELEE PÄÄTÄÄN JA KIELTÄYTYY AVAAMASTA OVEA. LINJA-AUTO JATKAA 

MATKAA JA MATKUSTAJA PALAA TAKAISIN PYSÄKILLE. 

O1:  bussit ottavat kyytiin (.) vain bussipysäkeiltä turvallisuussyistä;  

I2:  ymmärrän (.) >yritinkin< vain kokeilla onneani 

O1:  seuraava bussi tulee kyllä kohta; 

I2:  ◦joo,◦ 

ODOTTELIJA POISTUU PYSÄKILTÄ. PYSÄKKIÄ LÄHESTYY LINJA-AUTO, MATKUSTAJA HEILUT-

TAA KÄTTÄÄN. LINJA-AUTO PYSÄHTYY. MATKUSTAJA NOUSEE KYYTIIN JA KIRJAA MATKA-

KORTTINSA LUKIJAAN. MATKUSTAJA ISTUU LINJA-AUTON ETUOSAAN. KOHTAUS VAIHTUU, 
MATKUSTAJA PAINAA STOP-PAINIKETTA JA POISTUU LINJA-AUTOSTA. 

I2:  kiitos. 

Tulkitsen pysäkillä odottelijan (O1) sivulliseksi, joka on huomannut tilanteen. O1 

aloittaa vuorovaikutusepisodin kertomalla spontaanisti I2:lle, minkä vuoksi linja-auto 

ei ottanut tätä kyytiin. Vuoroon vastaten matkustaja ilmaisee ymmärtävänsä linja-au-

tojen käytänteet, ja toteaa yritinkin vain kokeilla onneani. Maahanmuuttajan (I2) käyt-

tämä sanasto rajoittuu käytännössä tähän vastaukseen. 

Video etenee uuteen kohtaukseen, jossa sama maahanmuuttaja odottaa linja-au-

toa samalla pysäkillä, ja toimii tällä kertaa kuten linja-autoa odottaessa tuleekin toimia. 

Tämä osuus videosta ei sisällä käytännössä lainkaan sanallista vuorovaikutusta tai 

täsmennystä, vaan maahanmuuttajan toimintaa kuvataan pelkästään visuaalisen mal-

lin kautta. Matkustamista käsittelevältä videolta otetussa kuvakaappauksessa (Kuva 

4) näkyy uuden kohtauksen alku, jossa I2 on samalla pysäkillä kuin aiemmassakin 

kohtauksessa, mutta tällä kertaa hän on siellä hyvissä ajoin. 
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KUVA 4 Matkustaminen 2 

Kuvassa 4 näkyy, kuinka I2 heilauttaa kättään linja-autolle pysähtymisen merkiksi. 

Kuten videolla Valmisruoka, myös tällä matkustamista käsittelevällä videolla on tuotu 

käytänteitä esiin pääosin visuaalisesti: matkustamiseen liittyviä käytänteitä ei selos-

teta sanallisesti, vaan videoita katsovan maahanmuuttajan odotetaan havaitsevan vi-

deolta tiettyjä toimintatapoja. Videon alussakin esiteltävät fraasit, kuten bussit ottavat 

kyytiin vain bussipysäkeiltä turvallisuussyistä sekä seuraava bussi tulee kyllä kohta ovat sä-

vyltään tiedottavia ja vakuuttelevia, ja ne ovat molemmat I2:lle oletettavasti ennestään 

tuntemattoman henkilön, tuottamia.  

Kun pysäkin tapahtumaa sekä vuorovaikutussekvenssiä tarkastellaan kokonai-

suutena, on vaikea täysin ymmärtää sen tavoitteita sen enempää maahanmuuttajan 

toimijuuden kuin kielenkäytön opettamisenkaan näkökulmasta. Videolta voi olla vai-

kea hahmottaa, että linja-auto ei ota matkustajaa kyytiin sen vuoksi, koska auto on jo 

poistunut pysäkiltä. Lisäksi O1:n mainitsemat turvallisuussyyt jäävät vaille määritel-

mää: videolla esiintyvän sekä videota katsovan maahanmuuttajan oletetaan ymmär-

tävän, mitä turvallisuussyillä tarkoitetaan ja miten ne liittyvät videolla esitettyyn ti-

lanteeseen.  

Kokonaisuutena video Matkustaminen näyttää maahanmuuttajan aktiivisena toi-

mijana, joka on omaksunut linja-autolla matkustamiseen liittyvät käytänteet, ja näitä 

käytänteitä välitetään nimenomaan maahanmuuttajan toiminnallisten, visuaalisten 

esimerkkien kautta. Kuitenkin ottaen huomioon, että videon kohderyhmänä ovat suo-

men kieltä opettelevat ja Suomen linja-automatkustamisen käytänteisiin tutustuvat 

maahanmuuttajat, esimerkin tarjoama sanasto on varsin haastavaa ja abstraktia. I2:n 
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käyttämä rakenne yritinkin vain kokeilla onneani tarkoittanee tässä yhteydessä sitä, että 

hän yritti päästä linja-auton kyytiin huolimatta siitä, että se oli jo ehtinyt lähteä pysä-

kiltä mutta tiesi, että linja-auto ei välttämättä suostu ottamaan häntä kyytiin. Katso-

jalle jää joka tapauksessa pääteltäväksi, miten kokeilla onneaan liittyy linja-autolla mat-

kustamiseen tai esitetyn tapahtuman kielenkäyttökontekstiin.  

Linja-autolla matkustamiseen liittyviä muita käytänteitä on esitelty jonkin ver-

ran muissa Suomi taskussa -videoissa, joten on siltä kannalta ymmärrettävää, että 

juuri tässä videossa ei tuoda esiin monipuolisempaa matkustamiseen liittyvää sanas-

toa. Videon loppuosassa näytetään, kun I2 astuu linja-autoon ja matkustaa sillä mää-

ränpäähänsä. 

 

 

KUVA 5 Matkustaminen 3 

Astuessaan linja-autoon I2 tervehtii kuljettajaa ja leimaa matkakortin lukijaan (Kuva 

5). Tervehtimistä ei kuitenkaan ole tekstitetty videoon. Videon on mahdollisesti tar-

koitus näyttää kuvissa 4 ja 5 näkyvien kohtausten kautta positiivinen esimerkki, 

vaikka varsinkin ilman alkupuolen tuomaa kontrastia on vaikea hahmottaa, että linja-

auto ottaa matkustajan kyytiin juuri sen vuoksi, että tämä on pysäkillä eikä yritä enää 

pysäyttää linja-autoa pysäkin ulkopuolelle.  

Videossa audiovisuaaliset keinot ovat keskeisiä, sillä oppijalle voidaan helposti 

näyttää esimerkki tilanteesta, joka linja-autolla matkustamiseen liittyy: ajoissa pysä-

kille saapuminen, matkakortin kirjaaminen linja-autossa ja poistuminen. Maahan-

muuttajan toimijuus rakentuu tämän videon kohdalla ensisijaisesti visuaalisilla kei-

noilla, mutta myös videon sanasto ja kielenkäyttö rakentavat kuvaa toimijuudesta. 
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Videon esittämästä vuorovaikutusepisodista voi maahanmuuttajan I2 puolelta tulkita 

jonkinasteista torjuvaa asennetta pysäkillä olevaa O1:tä kohtaan. Toimijuuden kan-

nalta tämä voisi olla merkki siitä, että I2 ikään torjuu O1:n tekemän positioinnin tai 

toimijuuskäsityksen, jonka mukaan I2 ei tunne linja-autolla matkustamista koskevia 

käytänteitä.  

Maahanmuuttajat voivat kohdata esimerkiksi kielitaitonsa vuoksi positiointia, 

joka voi käytännössä tarkoittaa sitä, että heidän toimijuuttaan määritellään ulkopuo-

lelta. Varsinkin työelämätilanteissa toistuvat tehtävät ja sitä kautta kehittyvät taidot 

vaikuttavat toimijuuskäsitykseen positiivisesti ja maahanmuuttajan autonomia 

omaan toimijuuteensa vahvistuu. Maahanmuuttajan käsitykset omista vahvuuksis-

taan ja osaamisalueistaan vahvistuvat, ja tällä on havaittu olevan positiivisia vaiku-

tuksia myös kielitaidon kehittymiseen. (Ks. Virtanen 2016: 78.) Aineistoesimerkkieni 

perusteella Suomi taskussa -videot välittävät maahanmuuttajille sekä kielellisesti että 

visuaalisesti monipuolisia toimijuuden malleja. Maahanmuuttajat välittyvät suomen 

kielen ja suomalaisten käytänteiden osaajina ja asiantuntijoina, mikä korostuu erityi-

sesti videoilla Näyttö sekä Kansalaisopisto. Maahanmuuttajat ovat aktiivisia toimijoita 

myös tilanteissa, joissa he mahdollisesti vielä tutustuvat kieleen ja käytänteisiin tai 

heitä ohjataan toimimaan, kuten videoilla Retkeily ja Matkustaminen. 

4.3 Suomi taskussa -videoiden hahmot sosiokulttuurisina toimijoina 

Yksi keskeinen tapa, jolla Suomi taskussa -videot tukevat toimijuutta, on se, miten ne 

välittävät kuvaa maahanmuuttajista suomalaisen kielen ja tapakulttuurin jo omaksu-

neina, aktiivisina toimijoina. Oppikirjatekstien dialogien yhtenä keskeisimpänä tehtä-

vänä on tarjota keskustelun malleja, jotka tukevat kielen oppimisen alkuvaiheessa ole-

vien kielenkäyttö- ja keskustelutaitoja rutiiniomaisin esimerkein (Tanner 2012: 33). Tä-

hän mennessä käsiteltyjen esimerkkien perusteella Suomi taskussa ei noudata sisäl-

tönsä eikä toteutusmuotonsa puolesta oppikirjamaista mallia, vaan kielen funktionaa-

lisen käytön lisäksi videot sisältävät dialogeja, joiden sisältö tarjoaa paljon muutakin 

kuin mallia keskustelun etenemisestä. 

Suomi taskussa -videoilla maahanmuuttajia ei esitetä ainoastaan vastaanotta-

vassa ja oppivassa roolissa, vaan myös aktiivisina kielenkäyttäjinä sekä suomalaisen 

kulttuurin ja tiedon välittäjinä. Siinä missä videot opettavat sanastoa, niiden tavoit-

teena on usein myös kulttuuritiedon välittäminen. Videoilla voi olla eksplisiittisiä 

mainintoja siitä, miten Suomessa toimitaan eri tilanteissa ja tapauksissa. Tällainen on 
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esimerkkinä ote videosta Työkulttuuri Suomessa, jossa maahanmuuttaja kertoo toiselle 

kokemuksiaan ja näkemyksiään suomalaisesta työkulttuurista. 

 

Esimerkki: Työkulttuuri suomessa 

T2:  SAAPUU KAHVILAAN ↑moi. (.) >anteeksi että olen vähän myöhässä<; 

V2:   ei se mitään, (0.4) ollaan reippaita niin ehdin töihin ajoissa (0.5) kuinka pitkä ruoka-
tauko sinulla on. 

T2:  kolmekymmentä minuuttia. NYÖKKÄILEE, ISTUU TUOLILLE 

V2:  no ehdimme hyvin. (0.4) oletko viihtynyt uudessa työssä 

T2:  ↑olen; (1.0) suomessa on >todella tärkeää< olla luotettava työntekijä (0.4) työstä ei 
saa myöhästyä (0.5) ja: ruokatunnin pituutta pitää noudattaa; (1.05) onneksi minun 
pomo Elina (.) kertoo< mulle koko ajan suomalaisesta työkulttuurista (,) ja mä koko 
ajan opin uutta<; töissä ei ehditä (.) neuvomaan joten täytyy olla itsenäinen; ja osata 
tehdä itse; 

V2:  niin; (,) pitää olla oma-aloitteinen a(.)ja vastuullinen;  

T2:  joo; 

Työkulttuurin aihe-episodi muodostuu siitä, kun V2 kysyy T2:lta oletko viihtynyt uu-

dessa työssä, johon T2 vastaa myöntävästi. Välittömästi tämän jälkeen T2 jatkaa pu-

heenvuoroaan kertomalla, millaisia sääntöjä ja käytänteitä suomalaisiin työpaikkoihin 

liittyy, esimerkiksi työstä ei saa myöhästyä ja ruokatunnin pituutta pitää noudattaa. Pu-

heenvuorossa välittyy oikeastaan kaksi erilaista toimijuuskäsitystä: maahanmuuttaja 

on asiantuntija, joka osaa kertoa monipuolisesti suomalaisesta työkulttuurista, mutta 

samalla hän on myös oppijan asemassa. V2 jatkaa T2:n vuoroa kiteytyksellä, jonka 

mukaan työntekijän pitää olla oma-aloitteinen ja vastuullinen. V2 viittaa oma-aloitteisuu-

della sekä vastuullisuudella T2:n mainitsemiin vaatimuksiin, joita työpaikat Suo-

messa asettava työntekijöilleen: työstä ei saa myöhästyä, ruokatunnin pituutta pitää nou-

dattaa sekä täytyy olla itsenäinen ja osata tehdä itse.  

Nesessiiviset rakenteet, kuten ruokatunnin pituutta pitää noudattaa ja täytyy olla 

itsenäinen korostavat työntekijälle asetettuja vaatimuksia ja yhteisön normeja eli 

deonttista modaalisuutta. T2:n käyttämä nollapersoonamuoto häivyttää lauseen teki-

jää sen verran, että velvollisuuksien voidaan tulkita olevan yleisesti työkulttuuriin liit-

tyviä eli ne eivät koske vain yksittäistä työntekijää. (Ks. VISK § 1355, § 1554). T2:n 

puheenvuoro sisältää myös suoran kiellon työstä ei saa myöhästyä. Verbi saada ilmaisee 

deonttista modaalisuutta eli esimerkiksi lupaa tehdä jotakin, mutta sen kieltomuoto ei 

saa velvoittaa olemaan tekemättä (VISK § 1613). 
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Vakiintuneet (toimintajaksojen) rakenteet vuorovaikutuksessa toimivat ikään 

kuin resurssina yhteisen ymmärtämisen rakentamiseen: vuorovaikutuksessa olevien 

osapuolien on helpompi saavuttaa jaettu, yhteinen ymmärrys, tilanteesta, jossa vuo-

rovaikutus etenee tiettyjen vakiintuneiden kaavojen mukaisesti, esimerkiksi kun ky-

symystä seuraa tyypillisesti vastaus kysymykseen (Raevaara 2016). T2:n puheenvuoro 

vaikuttaa epätavallisen selostavalta, kun tilannetta tarkastellaan arkikeskusteluna ja 

vuorovaikutusprojektina. Tilanteesta on nähtävissä videoita tuottavan tahon tavoite 

tuoda esiin suomalaiseen työkulttuuriin liittyviä käytänteitä, mutta ilman, että niitä 

liitetään autenttisen toiminnan yhteyteen, esimerkiksi tilanteeseen, jossa työnantaja 

valistaa uutta työntekijää työkulttuurista työnteon yhteydessä. Videon asetelma ai-

heuttaa sen, ettei vuorovaikutustilanne etenekään kovin ennakoitavalla tavalla, ja 

siksi keskustelu vaikuttaa tästä syystä enemmän väkinäiseltä kuin autenttiselta. 

Kuten esimerkissä Työkulttuuri Suomessa, myös videolla Perheväkivalta maa-

hanmuuttaja toimii suomalaisen kulttuuritiedon välittäjänä. Tilanne etenee rakenteel-

lisesti melko samalla kaavalla Työkulttuuri Suomessa -esimerkin kanssa: keskustelun 

osapuoli esittää kysymyksen, johon toinen osapuoli vastaa enemmän tai vähemmän 

suorasti, mutta jatkaa vuoroaan välittömästi jaksolla, jota on vaikea tulkita enää vas-

taukseksi kysymykseen. Myös tässä esimerkissä tilanne on arkikeskustelu ja kaksi 

maahanmuuttajaa keskustelevat keskenään puistossa: 

 

Esimerkki: Perheväkivalta 

C2:  moi. 

D2:  mo:i; 

C2:  ISTUU PUISTON PENKILLE D2:N VIEREEN ◦aijaijai◦ 

D2:  TÄHYILEE YMPÄRILLEEN etkö ottanut poikaasi mukaan leikkimään; 

C2:  hän on kotiarestissa siellä hän kattoi kännykänsä. 

D2:  vai niin (0.4) saiko hän rangaistuksen; 

C2:  kurittaminen on rangaistava teko, (.) Suomessa ei käytetä väkivaltaa< 

D2:  (mm) 

C2:  kurittaminen (0.7) muutenkin aiheuttaa vakavia (0.5) vammoja lapsen kanssa ja he-
rättää (0.4) lapsessa pelkoa; 

D2:  totta. 
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Tervehdyksen jälkeen uusi aihe-episodi alkaa, kun D2 huomaa, ettei C2 ole tuonut 

poikaansa mukanaan. Tämä ele antaa katsojalle tietoa tapahtumien sekä hahmojen 

kontekstista: kyseessä on ehkäpä kaksi isää, jotka ovat sopineet tapaamisen puistossa. 

C2 ei vastaa suoraan hänelle esitettyyn kysymykseen, vaan toteaa, että poika on koti-

arestissa, mutta ei esimerkiksi, että hän olisi itse määrännyt poikansa arestiin. C2 kui-

tenkin kertoo, mistä syystä poika on arestissa. Videossa tuodaankin esiin juuri kasva-

tustapoihin liittyviä sanoja, kuten kotiaresti, kurittaminen ja rankaistava.  

Videon tekstitykset poikkeavat C2:n puheenvuorosta hän on kotiarestissa siellä hän 

kattoi kännykänsä. Puheenvuoro on tekstitetty videolla muotoon ”Hän on kotiarestissa, 

sillä hän kadotti kännykkänsä”. Tämä on oppimateriaalin näkökulmasta sekavaa, sillä 

kielenoppija ei välttämättä pysty erottamaan, kumpia muotoja ristiriitaisesti tekstite-

tyistä lausumista kuuluu todellisuudessa käyttää – puheenvuoron merkitys muuttuu 

oleellisesti riippuen siitä, käytetäänkö ilmauksia siellä vai sillä ja kattoi vai kadotti. 

Tulkitsen, että D2 kysyy C:ltä täsmennystä, laittoiko tämä poikansa kotiarestiin 

seurauksena puhelimen hävittämisestä kohdassa saiko hän rangaistuksen. C2 aloittaa 

tämän jälkeen uuden aihe-episodin toteamalla kurittaminen on rangaistava teko. Suo-

messa ei käytetä väkivaltaa. Nämä molemmat lauseet esitetään videon alussa erikseen 

fraasien tavoin, ja ne ovat sekä kielen että käytänteiden oppimisen näkökulmasta huo-

mionarvoisia: C2:n vastauksesta päätellen kotiaresti sekä rangaistus ovat käsitteitä, joi-

hin liittyy oletusarvoisesti väkivalta. Lisäksi materiaaliin on päätetty sisällyttää kielto-

lause Suomessa ei käytetä väkivaltaa, joka kirjaimellisesti voidaan tulkita jonkin asiainti-

lan olemassaolon kieltämisenä: lauseen voi tulkita yksinkertaisimmillaan siten, että 

Suomessa kukaan ei käytä väkivaltaa. Toisaalta lauseesta voi tulkita direktiivisen 

funktion, jossa ohjataan toiminaan tai tässä tapauksessa kielletään toimimasta jollakin 

tavalla (ks. VISK § 1645). 

Sekä esimerkissä Työkulttuuri Suomessa että Perheväkivalta maahanmuuttaja 

ryhtyy kertomaan suomalaisesta kulttuurista, vaikka keskustelun toinen osapuoli ei 

sitä varsinaisesti puheenvuorollaan pyydä tai edellytä. Varsinkin perheväkivalta-

esimerkissä vastaus ei funktionaalisesta näkökulmasta anna täsmällistä vastausta sii-

hen, mitä kysyttiin. Toisaalta autenttisissakaan keskusteluissa  vuorovaikutusepisodit 

eivät etene aina siten, että yksi episodi saatetaan loppuun ja vasta sen jälkeen aloite-

taan uusi. Nimellisesti aiempi episodi tuo jonkinasteista kontekstia uuden episodin 

pohjalle, ja tästä näkökulmasta uudetkaan episodit eivät ole aivan kirjaimellisesti uu-

sia (Linell 1998: 195).  

Vaikka esimerkeissä Työkulttuuri Suomessa sekä Perheväkivalta maahanmuut-

taja on asiantuntija-asemassa suomalaisesta työkulttuurista ja kasvatukseen liittyvistä 
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eettisistä kysymyksistä puhuttaessa, on oppimateriaalin tavoite ja tarkoitus selvästi 

havaittavissa. Suomi taskussa -videoiden sisällöt kertovat myös niistä ajatuksista ja 

ideologioista, joita videoiden toteutuksen taustalla on ja joita maahanmuuttajille ha-

lutaan välittää. Asettamalla maahanmuuttaja kertomaan suomalaisesta lainsäädän-

nöstä implikoitaneen sitä, että maahanmuuttaja voi vaivatta omaksua suomalaisia 

käytänteitä ja tapoja sekä auttaa myös muita maahanmuuttajia oppimaan ja ymmär-

tämään niitä. Ratkaisun taustalla voi olla myös se, että videoista ei ole haluttu sävyl-

tään liian käskeviä tai holhoavia: videoiden sävy muuttuisi väistämättä, jos niissä 

esiintyisi natiivi, joka kertoo maahanmuuttajalle siitä, että Suomessa ei saa myöhästyä 

töistä tai kurittaa lapsia. Etenkin perheväkivaltaa käsittelevässä esimerkissä välittyy 

käsitys, jonka mukaan on tietoinen toimijuudestaan eettis-moraalisesti herkkäluontoi-

sessa tilanteessa ja tunnistaa yhteisön normit ja lait. 

 Kielenoppijan toimijuus kehittyy dialogisessa vuorovaikutuksessa, joka pitää si-

sällään lähes poikkeuksetta jonkinlaisia valtasuhteita ja epäsymmetriaa. Autenttisten 

materiaalien hyödyntäminen osana oppijan autonomista toimijuutta ei sulje pois opet-

tajan ja formaalimman oppimisympäristön tuen tarvetta, ja kielenoppijoiden toimi-

juutta tukee kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka huomioi oppijan toimijuuden ra-

kentumisen ja kehittymisen yksilön sisäisestä sekä yksilöiden välisestä näkökulmasta 

(Ks. Dufva & Aro 2014: 49.)  

Kahden, vuorovaikutuksellisesti keskenään melko symmetrisessä roolissa ole-

van henkilön välisten keskustelujen lisäksi videoilla nähdään paljon epäsymmetriaa 

sekä otteita institutionaalisemmasta vuorovaikutuksesta. Aikuisten peruskoulua kä-

sittelevässä videossa Opiskelu/Aikuisten peruskoulu maahanmuuttajan toimijuus on eri-

laista verrattuna aiempiin erimerkkeihin, joissa maahanmuuttajat ovat paljon itse ää-

nessä. Videolla esitettävä tilanteessa opettaja kertoo maahanmuuttajaopiskelijoille 

opiskelua koskevista käytänteistä. Video ei kuitenkaan valmista maahanmuuttajaa 

käyttämään kieltä vuorovaikutustilanteessa, vaan keskittyy kertomaan opiskelua kos-

kevista säännöistä ja käytänteistä. 

 

Esimerkki: Opiskelu/Aikuisten peruskoulu 1 

OP1:  katsotaan kotitehtävät ensimmäiseksi (,) ottakaa sivu satayhdeksänkymmentäviisi 
(5.4) Samuel (.) aloitatko sinä; 

S2:  ↓ai minä en muistanut tehdä_niitä 

OP1:  kotitehtävät täytyy tehdä aina. (0.5) opiskelu kotona auttaa ymmärtämään asiat 
paremmin. (1.2) tee tehtävät huomiseksi (1.7) ◦okei hyvä◦ Eeva (2.0) mitä sinä 
kirjoitit; 
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E2:  öö milloin asukkaat (--) VIDEON MUSIIKKI VOIMISTUU JA PEITTÄÄ EEVAN VASTAUKSEN. 
VIDEOLLA NÄYTETÄÄN, KUN ERI OPISKELIJAT LUKEVAT ÄÄNEEN OPPIKIRJASTA. MUSIIKKI 

PEITTÄÄ PUHEEN. 

OP1:  okei (.) hyvä (2.0) <pidetään nyt pieni tauko> (0.9) ◦voitte lähteä tauolle.◦ (2.0) 
Samuel (.) tuletko tänne; 

S2:  mitä asiaa; LÄHESTYY OPETTAJAA 

OP1:  .hhh sinulla on usein kotitehtävät tekemättä; (0.9) voisit saada parempia numeroita 
jos tekisit enemmän; 

S2:  joo_uritän kauttaa< enemmän_aikaa< opiskeluun; 

OP1:  eri oppiaineiden numerot ovat tärkeitä kun haet ammattikouluun tai lukioon. 

 

Opettaja (OP1) kuulustelee kotitehtäviä opiskelijoilta. Kun Samuel (S2) vastaa, että 

minä en muistanut tehdä niitä, opettaja muistuttaa kotitehtävien tekemisestä ja peruste-

lee niiden merkitystä asioiden oppimiselle: opiskelu kotona auttaa ymmärtämään asiat 

paremmin ja voisit saada parempia numeroita, jos tekisit enemmän. On siis perusteltua tul-

kita, että videon tavoitteena on opettaa käytänteitä eli suomalaista koulu- ja opiskelu-

kulttuuria, jossa maahanmuuttajan toimijuus liittyy vahvasti opiskelijan rooliin: opis-

kelijan, joka ei ole varsinaisesti panostanut koulunkäyntiin vaan on unohtanut tehdä 

läksynsä.  

S2 ei toimi opettajan odotusten mukaisesti. Video antaa täten myös esimerkin 

siitä, miten opettaja voi toimia, kun opiskelija ei ole muistanut tehdä tehtäviä tai toimii 

koulussa mulla tavoin normien tai odotusten vastaisesti. Opettaja vaikuttaa maahan-

muuttajan toimijuuteen jo pelkästään sen vuoksi, että kyseessä on melko vakiintuneen 

skeeman mukaan etenevä institutionaalinen vuorovaikutustilanne. 

Perinteisesti institutionaalisissa ympäristöissä ja tilanteissa, kuten oppilaitok-

sissa, opettajalla on tietty rooli,  josta käsin hän on vuorovaikutuksessa opiskelijan 

kanssa: opettajan tehtävä on ohjata opiskelijaa, ja opiskelijan tehtävä on kuunnella 

sekä noudattaa opettajan antamia ohjeita tai mahdollisia käskyjä (ks. esim. Thorne & 

Hellermann 2015: 281). Opettajan puheesta voi tässä esimerkissä tulkita, että hän odot-

taa maahanmuuttajan hakevan peruskoulun jälkeen jatkokoulutukseen. Siinä missä 

perheväkivaltaa ja työkulttuuria käsittelevillä videoilla holhoavaa sävyä on vältetty, 

aikuisten peruskoulun kontekstissa sitä on suorastaan korostettu. Aikuisten opiskeli-

joiden ja opettajan välinen epäsymmetria korostuukin ehkä vahvimmin institutionaa-

listen roolien – kuten opettajan ja oppilaan välisen asetelman – vaikutuksesta. Videon 

ensimmäinen aihe-episodi päättyy opettajan puheenvuoroon, ja uusi episodi alkaa 

esimerkissä Opiskelu/Aikuisten peruskoulu 2, jossa opiskelijat tekevät koetta:   
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Esimerkki: Opiskelu/ Aikuisten peruskoulu 2 

TILANNE VAIHTUU, OPISKELIJAT TEKEVÄT KOETTA. SAFA VILKAISEE VIERUSTOVERIN PAPERIA, EI 

PUHU. OPETTAJA LÄHESTYY TILANNETTA. 

OP1: ◦Safa (0.8) katso vain omaa paperia.◦ (2.3) kokeessa ei saa katsoa toisen paperia (0.9) 
eikä saa puhua kenenkään kanssa (0.6) jos puhut tai katsot toisen paperia koe hylä-
tään. 

Kun opettaja huomaa Safan katsovan toisen opiskelijan koetta, hän kertoo kokeen te-

kemiseen liittyvistä säännöistä sekä näiden sääntöjen rikkomisen seurauksista. Video 

ei esimerkiksi näytä tilannetta, jossa opettaja kertoisi koetta koskevista säännöistä ja 

käytänteistä jo ennen kokeen alkua. Maahanmuuttajien toimijuuteen liittyy tällä vide-

olla kokonaisuudessaan erityisesti oppijana ja opetettavana oleminen, ja opettaja tuo 

eksplisiittisesti esiin myös rangaistuksen uhan tilanteessa, jossa opiskelija toimii vas-

toin sääntöjä. Maahanmuuttajat näyttäytyvät joukkona, joka opettelee kielen lisäksi 

suomalaisissa oppilaitoksissa noudatettavia opiskelukäytänteitä ja etiikkaa. Institutio-

naalisesta näkökulmasta opettaja määrittelee tai joissain tapauksissa jopa rajoittaa 

maahanmuuttajan toimijuutta. 

Institutionaalisesta näkökulmasta vuorovaikutusprojektille on tyypillistä, että 

vuorovaikutusosapuolien roolit ja velvollisuudet keskustelussa poikkeavat lähtökoh-

taisesti toisistaan, mutta projektin tavoitteet täyttyvät ja projekti ikään kuin ”saatetaan 

valmiiksi” (Linell 1998: 221). Kokonaisuudessaan Opiskelu/Aikuisten peruskoulu -video 

on esimerkki vuorovaikutusprojektista, jossa osapuolilla on jokseenkin erilaiset pää-

määrät: Opiskelija haluaa menestyä kokeessa tai ainakin suorittaa sen. Opettaja puo-

lestaan haluaa, että opiskelija on kokeen aikana hiljaa ja käskee katsomaan vain omaa 

paperiaan. 

Opiskelua käsittelevät videon tavoin päiväkotikäytänteitä käsittelevä video Päi-

väkotiin tuominen ja hakeminen on esimerkki institutionaalisesta vuorovaikutuksesta, ja 

se antaa jälleen uudenlaisen näkökulman toimijuuteen vuorovaikutusprojektien 

kautta. Videolla näytetään kaksi eri tilannetta, joista ensimmäisessä vanhempi tuo lap-

sen päiväkotiin ja toisessa hakee hänet sieltä. Hieman opiskeluesimerkkiä muistutta-

valla tavalla myös tässä videossa tilanne esitetään tietystä näkökulmasta negaation 

kautta, eli miten ei tule toimia: 

 

Esimerkki : Päiväkotiin tuominen ja hakeminen 1 

HUOLTAJA (U1) ON MENOSSA PÄIVÄKOTIIN LAPSEN KANSSA, PUHUU HETKEN PUHELIMESSA. HUOL-

TAJA JA LAPSI MENEVÄT OVESTA SISÄÄN. PÄIVÄKODIN TYÖNTEKIJÄ (P1) TULEE TOISESTA HUO-

NEESTA ETEISEEN.  
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U1:  anteeksi me ollaan vähän myöhässä; 

P1:  .hh Harmi¨ (0.4) Niina ei nyt< ehtiny retkelle. (1.9) Lapsi pitää tuoda päiväkotiin so-
vittuun aikaan (.) ja hakea sovittuna ajankohtana (,) se helpottaa meitä ja niin lapsel-
lakin on mukavampaa. 

U1:  Pahoitteluni (0.7) en tiennyt tämän olevan niin tarkkaa. (1.1) Ei tule toistumaan. 
Haen Niinan (0.3) kello kuuteentoista mennessä; 

Episodi alkaa siitä, kun huoltaja (U1) ilmaisee ymmärtävänsä, että on tuonut lapsen 

päiväkotiin myöhässä. Hän osoittaa pahoittelunsa päiväkohdin työntekijälle (P1), joka 

vastaa U1:n vuoroon tähdentämällä, että Niina, joka ilmeisesti on U1:n tuoma lapsi, ei 

ehtinyt yhteiselle retkelle myöhästymisen vuoksi. P1 jatkaa vuoroaan soveltaen direk-

tiivisiä fraaseja Lapsi pitää tuoda päiväkotiin sovittuun aikaan ja Lapsi pitää hakea sovittuna 

ajankohtana, jotka toistetaan videon alussa. Vuoron lopuksi hän perustelee huoltajalle, 

miksi näin tulee toimia. U1 vastaa pahoittelemalla sekä perustelemalla myöhästy-

mistä tietämättömyydellään. Hän lisäksi vakuuttaa, että virhe ei tule toistumaan, ja lo-

pettaa vuoronsa ilmoittamalla, mihin aikaan hakee lapsen päiväkodista. 

Vaikka tässä videossa ei mitenkään esimerkiksi kielenkäytön perusteella ko-

rostu, että kumpikaan osapuoli olisi maahanmuuttaja, on sisältö kuitenkin tarkoitettu 

maahanmuuttajille ja videon sisältämät ohjeistukset on siten myös suunnattu heille. 

Sekä opiskelua että päiväkotiin tuomista ja hakemista käsittelevissä videoissa maa-

hanmuuttajan toimijuutta kuvaa oppijan ja omaksujan rooli. Molemmissa videoissa 

vuorovaikutustilanne on lisäksi institutionaalinen ja siten lähtökohtaisesti epäsym-

metrinen. Video Päiväkotiin tuominen ja hakeminen jatkuu kohtaukseen, jossa lapsi hae-

taan päiväkodista (Esimerkki: Päiväkotiin tuominen ja hakeminen 2). Kohtauksessa 

näytetään huoltajan U1 sekä hänen seurassaan olevan henkilön toisen huoltajan Y1 

siirtymä päiväkodin ulkopuolelta sisälle, jossa käydään lyhyt vuorovaikutusepisodi 

P1:n kanssa. 

 

Esimerkki: Päiväkotiin tuominen ja hakeminen 2 

SAMA HUOLTAJA (U1) TULEE HAKEMAAN LAPSEN PÄIVÄKODISTA TOISEN HUOLTAJAN (Y1) KANSSA. 
SAAPUVAT PÄIVÄKODIN PIHAAN. 

Y1:  muista laittaa portti kiinni  

Y1:N PUHELIN ALKAA VÄRISTÄ. KATSOO PUHELINTAAN. 

U1:  hei täällä< ei oo hyvä puhuu puhelimeen. 

Y1 LAITTAA PUHELIMEN TASKUUN. HUOLTAJAT MENEVÄT SISÄLLE PÄIVÄKOTIIN. 

Y1:  moi  
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P1:  [moi] 

U1:  moi (,) miten päivä sujui< 

P1:  oikein mukavasti (,) Hei (.) Niina on jo ulkona (.) tässä on hänen reppu; OJENTAA RE-

PUN ole hyvä. 

U1:  No me tullaan sitte huomenna kahdeksalta; 

P1:  Selvä nähdään sitten. 

 

Olettamani huoltajat U1 sekä Y1 tuovat matkan varrella esiin käytänteitä, kuten huo-

mautuksen muista laittaa portti kiinni sekä sen, ettei ole kohteliasta puhua puhelimeen 

päiväkodin alueella tai lasta haettaessa. Tilanne eroaa myös vuorovaikutusprojektina 

aiemmasta siinä, että tällä kertaa käytänteitä opettavat kaksi toisiinsa nähden sym-

metrisessä asemassa olevaa. Hakemistilanteen yhteydessä ei siis käydä instituution 

edustajan sekä vanhemman välillä enää keskustelua päiväkodin käytänteistä. Mielen-

kiintoisen hakemistilanteesta tekee se, kun huoltaja kysyy, miten (lapsen) päivä sujui, 

päiväkohdin työntekijä vastaa oikein mukavasti ikään kuin vuorovaikutustilanteen luo-

masta velvoitteesta vastata kysymykseen, eikä jatka vuoroaan enää tarkentamalla 

vaikkapa lapsen kuulumisia, vaan käytännössä ohjaa huoltajat ulos.  

Jos tarkastellaan esimerkkejä Opiskelu/Aikuisten peruskoulu 1 ja 2 sekä Päivä-

kotiin tuominen ja hakeminen 1 ja 2 suhteessa kansalaisopistoesimerkkiin (Esimerkki: 

Kansalaisopisto), voidaan havaita, että niiden asetelmat maahanmuuttajan toimijuu-

teen katsottuna ovat varsin erilaiset. Kansalaisopisto on instituutiona erilainen kuin 

peruskoulu, vaikka molemmat ovat näissä esimerkeissä aikuisille suunnattuja. Kan-

salaisopistossa ei opiskella tutkinnon hankkimiseksi (ks. kansalaisopistot.fi 2022), ei-

vätkä sen vuoksi opetustuokiotkaan rakennu samanlaisesta opettajan ja opiskelijan 

vuorovaikutuksesta kuin peruskoulussa. Lisäksi sekä Aikuisten peruskoulu että Päivä-

kotiin tuominen ja hakeminen esittävät toimintamalleja tilanteisiin, joissa toimitaan nor-

mien tai odotusten vastaisesti. 

Suomi taskussa -videoiden voidaan katsoa tuovan useanlaisia näkökulmia maa-

hanmuuttajan toimijuuteen: Maahanmuuttaja esitetään toisaalta suomalaisen toimin-

takulttuurin asiantuntijana , toisaalta oppijana, joka virheen tai erehdyksen kautta op-

pii toimintakulttuuria suomalaiselta – usein jonkin instituution edustajalta. Toimi-

juutta tuodaan esiin erilaisten vuorovaikutusprojektien kautta, ja vuorovaikutuspro-

jektit voidaan nähdä aina jonkin ”ongelman” ratkaisemisena: ongelma ei tässä ta-

pauksessa viittaa vaikeuteen, vaan hyvin yksinkertaiseen tarpeeseen, jonka vuoksi 

vuorovaikutukseen ryhdytään (ks. Linell 1998: 218).  
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Osa maahanmuuttajayleisölle suunnatuista ohjeista on melko suoria ja niitä pe-

rustellaan, mutta joitain ohjeita sisällytetään videoilla käytäviin keskusteluihin hieno-

varaisemmin. Esimerkiksi Oppikirjadialogin tavoin videoiden sosiaalinen kanssakäy-

minen on pelkistettyä, eikä monia toisen kielen oppimisen ja opettelemisen pedago-

gisia ulottuvuuksia näytetä: videoissa ei ole esimerkiksi sellaisia jaksoja, joissa henki-

löt korjaisivat puhekumppaneitaan tai auttaisivat heitä löytämään oikean sanan kes-

kustelutilanteessa. Videoilla esitetyt kommunikatiiviset projektit eivät rakennu risti-

riitojen ratkaisemisen tai kielitaitotason aiheuttamien epäselvyyksien ympärille, vaan 

tavalla tai toisella vuorovaikutuksen osapuolet ymmärtävät toisiaan ja projekti saa-

daan täten myös päätökseen melko nopeasti.  

Esimerkkien perusteella Suomi taskussa -videot välittävät monimuotoisia toimi-

juuden malleja maahanmuuttajille. Esimerkit osoittavat, että maahanmuuttajan toimi-

juuteen liitetään sekä asiantuntijan että oppijan ja omaksujan toimijuusmalleja kielen-

käytön sekä toiminnan tasolla. Oppijalle myös tarjoutuu videoiden representoimien 

tilanteiden kannalta mahdollisuuksia erilaisten kielenkäyttötilanteiden ja -ympäristö-

jen huomioimiseen. Esimerkiksi Haikala (2015) nostaa tutkielmassaan esiin ohjauksen 

sekä vuorovaikutuksen merkityksen kielen oppimiselle: kieli välittyy videoissa vuo-

rovaikutustoimintana, joka korostaa kielenoppimisen yhteisöllisyyttä, jolloin kielen 

hallitseminen tai hallitsemattomuus ei näyttäydy yksilön sisäisenä ongelmana (ks. 

mts. 67). Aiemman tutkimustiedon valossa vaikuttaisi myös siltä, että visuaalinen op-

pimateriaali on etenkin kulttuuritiedon välittämisessä erityisen hyödyllinen, mutta on 

tärkeää huomioida, että visuaaliset elementit sekä keholliset resurssit ovat usein kult-

tuurisidonnaisia ja sen vuoksi niitä voidaan myös tulkita eri tavoin kulttuuritaustasta 

riippuen (ks. Kotimäki 2013: 106).  
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Suomi taskussa -videoiden toimijuusmallien tarkastelu sosiokulttuurisesta viiteke-

hyksestä kielenkäytön funktioiden tarkastelun rinnalla osoittautui tutkimukseni ta-

voitteiden näkökulmasta mielekkääksi mutta haastavaksi lähestymistavaksi. Ensim-

mäinen tutkimuskysymykseni kohdistui siihen, millaisia toimijuuden malleja Suomi 

taskussa -videot välittävät maahanmuuttajille. Se oli kysymyksenä ehkä tarpeettoman 

laaja, mutta sain analyysini avulla annettua useita esimerkkejä niistä toimijuuden mal-

leista, joita juuri tähän tutkimukseen valikoituneet videot välittävät Suomi taskussa -

videoiden kohdeyleisölle eli maahanmuuttajille. Vastaukseksi voi kiteyttää tutkimuk-

seni analyysin ja tulosten esittelyn yhteydessä nousseita konkreettisiakin malleja, 

jotka asettavat maahanmuuttajat kielen ja kulttuuristen käytänteiden oppijoiksi ja 

omaksujiksi aivan kuin niiden hallitsijoiksi ja tiedon eteenpäin jakajiksikin. Videoilla 

maahanmuuttajat näyttäytyvät muun muassa työkulttuurin ja kurittamista koskevan 

lainsäädännön asiantuntijoina sekä toisaalta oppijoina, jotka harjoittelevat vaikkapa 

luonnossa retkeilyä ja peruskoulun opiskelukäytänteitä. 

Maahanmuuttaja on Suomi taskussa -videoiden tuottamassa todellisuudessa 

osallisena suomalaisessa yhteiskunnassa, ja hän on siis sosiokulttuurisesta näkökul-

masta yhteisön ja yhteiskunnan jäsenyyttä tavoitteleva toimija, joka oppii ympäröivän 

yhteisönsä kieltä, kulttuuria sekä toimintatapoja. Tätä ilmentää esimerkiksi video Päi-

väkotiin tuominen ja hakeminen, jossa palveluiden ja instituutioiden käytänteet tulevat 

tutuksi erehdyksen ja siitä seuraavan ohjauksen avulla. Kuitenkin esimerkiksi Dufva 

& Aro (2014) huomauttavat, että kun kielenoppija kuvailee toimijuuttaan, hän voi itse 

asiassa toisintaa joltakin instituutiolta tai vaikkapa opettajalta omaksuttua toimijuutta 

sen sijaan, että toimijuuden kuvaus ja määritelmä kumpuaisi kielenoppijan omista ko-

kemuksista ja ajatuksista (mts. 46). Tämä ilmiö nousee esiin erityisesti videoissa 

5 PÄÄTÄNTÖ 
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Kansalaisopisto, Työkulttuuri Suomessa sekä Perheväkivalta, joissa maahanmuuttajat ker-

tovat yhteiskunnallisista käytänteistä. 

Toiseen tutkimuskysymykseeni, joka koski sitä, millaisia kielellisiä funktioita 

Suomi taskussa -videoilla opetetaan ja millä tavoin ne tukevat toimijuutta, sain täs-

mällisempiä vastauksia. Analyysini ja tulokseni osoittavat, että eri kielenkäytön funk-

tioita nostetaan videoilla esiin varsin laajasti etenkin mikrofunktioiden, kuten diskurs-

sin jäsentämisen, asiatietojen ilmoittamisen ja pyytämisen sekä asenteiden ilmaisemi-

sen muodossa (ks. EVK 2003: 177). Kaikkiaan tutkimukseni osoittaa ehkä kunnianhi-

moisten tavoitteiden aiheuttaman ristiriidan Suomi taskussa -videoissa: ei ole yhden-

mukaista linjaa sen suhteen, mitkä sisällöt edustavat sanastoa, jolla halutaan tukea 

juuri maahanmuuttajien sanavaraston kehittymistä, ja mitkä sisällöt puolestaan täh-

täävät suomalaisen yhteiskunnan toimintatapojen ja käytänteiden oppimiseen ja 

omaksumiseen. Tämä ei koske kuitenkaan yksin Suomi taskussa -materiaaleja, sillä 

esimerkiksi oppikirjoillakin on samanaikaisesti sekä kielen käytön että kielen raken-

teen opettamiseen liittyviä tavoitteita ja tehtäviä (ks. Tanner 2012: 33).  

Tutkimusmenetelmänä sekventiaalinen analyysi ja ilmiöiden erittely episodien 

ja vuorovaikutusprojektien näkökulmasta osoittautui mielekkääksi sekä toimijuuden 

että kielenkäytön funktioiden tarkastelussa. Olisin voinut noudattaa vielä yhtenäi-

sempää linjaa sen suhteen, milloin keskityn erittelemään aineistosta erityisesti aihe-

episodeja tai vuorovaikutusprojekteja ja milloin otan kielenkäytön funktiot lähem-

pään tarkasteluun. Teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä olen onnistunut yhdistämään 

toimivalla tavalla teorian käsitteistöä sekä aineistosta nousevia ilmiöitä. Koen, että ta-

pani soveltaa keskustelunanalyyttisiä menetelmiä epäautenttisen vuorovaikutuksen 

tutkimukseen oli kokonaisuutena onnistunut. Tutkimusasetelmani toi myös uutta nä-

kökulmaa multimodaalisten oppimateriaalien tutkimukseen. 

Aineistoni oli tutkimuksen tavoitteeseen nähden melko maltillisen kokoinen, ja 

tutkimuksessani olisin voinut huomioida vielä enemmän Suomi taskussa -videoiden 

visuaalista puolta; vaikka olen sivunnut tutkimuksessani semioottisten resurssien 

merkitystä, en tämän tutkimuksen kontekstissa voi vetää rohkeita johtopäätöksiä esi-

merkiksi audiovisuaalisen muodon merkityksestä sille, mitä videoilta käytännössä 

opitaan ja omaksutaan tai mitä niistä olisi tarkoitus oppia. Suomi taskussa -sivuston 

kaltainen oppimateriaaliaihio on melko ainutlaatuinen verkossa vapaasti saatavien 

oppimateriaalien kirjavassa joukossa. Olen tutkimuksellani halunnut avata uutta nä-

kökulmaa oppimateriaalien tarkasteluun. 

Videot antavat esimerkkejä vuorovaikutustilanteen etenemisestä ja ikään kuin 

valmistavat maahanmuuttajaa erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin. Videot rakentuvat 

kielellisesti melko sujuviksi ja suoraviivaisiksi keskusteluiksi ilman erityisiä käänteitä 
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tai ristiriitatilanteita. Toisinaan kielenkäytön funktiot painottuvat skeemaan eli kie-

lenkäyttötapahtumaan kokonaisuutena: videolla opetettavat kielenkäytön funktiot ei-

vät tällöin ole kovin monipuolisia etenkään maahanmuuttajan kielenkäytön näkökul-

masta. On kuitenkin syytä korostaa, että Suomi taskussa -videot antavat vain yhden 

esimerkin siitä, miten jokin tietty tilanne voi edetä. Pelkästään sanaston opettelemisen 

kannalta Suomi taskussa -materiaalien multimodaalinen muoto on kuitenkin merki-

tyksellinen, koska videoilla yhdistetään audiovisuaalinen muoto kielenkäytön funk-

tionaaliseen näkökulmaan eli kielenkäyttötilanteisiin ja niissä tapahtuvaan vuorovai-

kutukseen. 

Osa Suomi taskussa -videoista painottuu institutionaalisten vuorovaikutustilan-

teiden opiskeluun, ja näissä videoissa vuorovaikutus muodostuu myös melko enna-

koitavaksi, skemaattiseksi, kokonaisuudeksi. Videoilla nähdään myös esimerkkejä 

siitä, kuinka maahanmuuttaja toimii itse asiantuntijana, mutta nämä videot eivät esitä 

ensisijaisesti institutionaalisia vuorovaikutustilanteita. Varsinkin arkikeskustelua rep-

resentoivissa videoissa vuorovaikutuksesta jää väkinäinen vaikutelma. Videoilla on 

selkeästi tavoitteena kertoa suomalaista yhteiskuntaa koskevista käytänteistä ja jopa 

säännöistä, mutta tietoa välitetään katsojalle ystävysten välisen arkikeskustelun 

kautta, kuten videolla Työkulttuuri Suomessa. 

Suomi taskussa -videot tähtäävät kielen funktionaalisen käytön tukemiseen, ja 

niissä esitetty vuorovaikutus myötäilee tosielämän tilanteita sekä ympäristöjä. Näen 

videoiden vahvuutena sen, että ne pyrkivät mahdollisimman konkreettisella tasolla 

osoittamaan, miten suomen kieltä missäkin tilanteessa käytetään. Kielenopetuksen tu-

lisi valmistaa kielenoppijoita toimimaan kielitaidoillaan, ja opetuksessa tulisi näin val-

mistaa oppijoita luokkahuoneen ja opetuksen ulkopuolisen elämän tilanteisiin ja kie-

lenkäytön prosesseihin (Aalto, Mustonen & Tukia 2009: 403). 

Siinä missä aiemmin on nostettu esiin funktionaalisen näkökulman puute S2-

oppimateriaaleissa (ks. Aalto, Mustonen & Tukia 409), vaikuttaa Suomi taskussa -si-

vusto vastaavan ainakin perusperiaatteiltaan tähän haasteeseen. Toisaalta Suomi tas-

kussa -videoiden linja ei ole funktionaalisuudessakaan yhdenmukainen pedagogi-

sesta näkökulmasta katsottuna: osa videoista tähtää selkeästi kielenkäytön funktioi-

den esittelyyn ja opettamiseen (kuten asiointitilanteet), mutta osassa kielen käytön nä-

kökulma väistyy kulttuuritiedon ja käytänteiden opettamisen tieltä (kuten työkulttuu-

rin tai opiskelun teemat). Käytänteitä opettavilla videoilla maahanmuuttajat voivat 

olla aktiivisina toimijoina, mutta eivät välttämättä kovin autenttiselta tuntuvasta nä-

kökulmasta. 

On ymmärrettävää, että kaikkiin tilanteisiin ei ole tahdottu sisällyttää maahan-

muuttajan aktiivista toimijuutta kielenkäytön funktioiden näkökulmasta: miten 
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opettaa vaikkapa perheväkivaltaan liittyvää tematiikkaa siten, että kielenkäytön funk-

tiot korostuisivat? Tulosteni perusteella näiden tavoitteiden yhdistäminen on ehkä 

mahdollista, mutta en sanoisi, että se on mielekästä. 

Toivon, että voin tutkimukseni avulla tuoda kielen oppimisen ja opettamisen 

tutkimuskentälle uusia näkökulmia siitä, miten uusia oppimateriaalien muotoja voisi 

lähestyä.  Suomi taskussa -sivusto tarjoaa vielä runsaasti jatkotutkimusmahdollisuuk-

sia esimerkiksi siitä näkökulmasta, miten ne todella toimivat kielen oppimisen ja 

omaksumisen tukena maahanmuuttajille. Koska kyseessä on kooltaan merkittävä op-

pimateriaalipalvelu, olisi tarpeen tutkia myös käytännön tasolla sitä, miten maahan-

muuttajat voivat sitä todellisuudessa hyödyntää ja miten he toisaalta itse kokevat vi-

deoiden tuottamat ja ylläpitämät mallit maahanmuuttajien toimijuudesta.  

Koen, että vapaasti käytettävillä multimodaalisilla oppimateriaaleilla on ehdot-

tomasti paikkansa maahanmuuttajien kielenoppimisen taipaleella. On kuitenkin 

haastavaa rakentaa toimiva oppimateriaali, joka toimii ilman opetuksen tuomaa oi-

kea-aikaista tukea. Tällaisilta materiaaleilta edellytettäisiin ehkä tarkempaa kielitaito-

tason kuvausta, jotta kielenoppimisen eri vaiheissa olevat maahanmuuttajat voisivat 

myös hyödyntää materiaaleja paremmin. Uskon kuitenkin, että S2-oppimateriaalia on 

tarve kehittää jatkossakin sovellettavaksi myös itsenäiseen opiskeluun.  
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LIITE 

Litteroinnissa käytetyt merkit (mukaillen Kääntä & Haddington 2011: 9): 

 

Prosodia 

 

.  laskeva intonaatio 

;  lievästi laskeva sävelkulku  

,  tasainen sävelkulku  

¨  nouseva sävelkulku 

↑  ympäröivää puhetta korkeammalta aloitettu tai sanottu jakso 

↓  ympäröivää puhetta matalammalta aloitettu tai sanottu jakso 

Aina  painotettu sana tai sanan osa on alleviivattu 

◦mitä◦ ympäröivää puhetta hiljaisemmin sanottu jakso 

>mitä <  nopeutettu puheen jakso 

<mitä >  hidastettu puheen jakso 

-  kesken jäänyt sana  

<  sanan loppu tavallista lyhyemmin sanottu  

a:n  äänteen venytys 

_  kaksi sanaa on lausuttu yhteen  

£  hymyillen sanottu jakso 

#  narisevalla äänellä sanottu jakso 

@  äänen laadun muutos 

(h)  naurua tai hengitystä sanan sisällä 

.joo  piste sanan edessä: sana on lausuttu sisään hengittäen 

.hhh  piste h:n edessä: sisäänhengitys (yksi h on sekunnin kymmenesosa) 

hhh  uloshengitys 

 

Tauot, päällekkäispuhunta ja muut huomiot 

 

(0.7)  tauko, jonka pituus merkitty sekunteina 

(.)  mikrotauko (alle 0.2 sekuntia) 

(,)  mikrotaukoa pidempi mittaamaton tauko 

=  kaksi puhunnosta liittyy toisiinsa tauotta 

[ ] päällekkäisen puheen/toiminnan alku ja loppu 

( )  epäselvästi kuultu jakso 

(-)  jakso, josta ei ole saatu selvää 

 

ISTUU ei-kielellinen toiminta, litteroijan omat kommentit  
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