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TIIVISTELMÄ 

 
   

Tämä kehittämishanke kuuluu Tampereen Ammatillisen opettajakorkeakoulun opetta-

jankoulutuksen opintoihin. Kuluvana syksynä Tampereen ammattikorkeakoulun kult-

tuurialalla taiteen ja viestinnän osaamiskeskuksessa alkoi ensimmäistä kertaa englan-

ninkielinen koulutusohjelma, jossa toimin opinto-ohjaajan tehtävissä. Näin ollen opiske-

lijayhteisössämme on tutkinto-opiskelijoina suomenkielisen opiskelijaenemmistön li-

säksi vieraskielisiä opiskelijoita, ja heidän lisäkseen vieraskielisiä ovat kansainvälisessä 

vaihdossa olevat opiskelijat. Olemme uudessa tilanteessa, ja toimimme aikaisempaa laa-

jemmin monikulttuurisessa ympäristössä, mikä tuo eittämättä mukanaan kasvavia haas-

teita opintojen ohjaamiseen. Kehittämishankkeen tarkoituksena oli kehittää elokuvan ja 

television sekä kuvataiteen ja Median koulutusohjelmien opinto-ohjausta. 

 

Opiskelijoiden tarvitsemaa opinto-ohjaukseen liittyvää tietoa koottiin kyselyllä, joka 

suunnattiin kaikille taiteen ja viestinnän osaamiskeskuksen opiskelijoille. 

 

Kehittämishankkeen tuloksena on Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen ja viestin-

nän osaamiskeskuksen koulutusohjelmien opintojen ohjauksen Moodle-

oppimisympäristö, johon on koottu opiskelijan opiskelua ja opettamisen suunnittelua 

ohjaavat keskeiset ohjeet, joita opiskelijat voivat hyödyntää koko opintojensa ajan. 

 

 

Avainsanat  opinto-ohjaus, oppiminen, kansainvälisyys 
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1 Lähtökohtana tutkiva oppiminen 
 

Taiteen ja viestinnän koulutusohjelmissa opiskelu perustuu osittain tutkivan oppimiseen 

periaatteisiin ja siten aktiiviseen tiedon käsittelyyn. Tutkivan oppimisen keskeisiä aja-

tuksia on se, että uutta syventävää tietoa rakennetaan vähitellen aikaisempien kokemus-

ten ja tietojen päälle. Keskeinen huomio kiinnitetään oppimisyhteisön tuottamiin ajatuk-

siin ja ideoihin. Tutkivan oppimisen yksi kulmakivi ja tarkoitus on ohjata opiskelijoita 

jakamaan asiantuntijuuttaan (Hakkarainen & al. 2004, 299-303). Toisten opiskelijoiden 

kanssa tapahtuvalla reflektoinnilla on tärkeä osa oppimisessa (Heinilä & al. 2009, 13). 

 

Näihin tutkivan oppimisen ajatuksiin nojautuen tehtiin kaikille taiteen ja viestinnän 

opiskelijoille kysely sähköpostitse. Kyselyssä pyydettiin opiskelijoita jakamaan näke-

myksiään siitä, minkälaista tietoa ja opintojen ohjausta he olisivat tarvinneet sen lisäksi 

mitä ovat saaneet, mitä tietoa he mahdollisesti kokevat tarvitsevansa opintojensa kulu-

essa, kysymykset ovat liitteessä numero 1.  

 

Opiskelijoiden opiskeluun liittyvää tietoa on monessa paikassa ja he käyttävät monia 

oppimisympäristöjä. Opiskelijakyselyn palautteessa mainittiin useasti, että keskeisim-

mät ohjeet olisi hyvä löytää yhdestä paikasta. Järjestelmien ja oppimisympäristöjen 

määrän väheneminen tuskin toteutuu lähitulevaisuudessa ehkä pikemminkin päinvas-

toin. Mutta yhteen paikkaan voi koota tietoa, Tampereen ammattikorkeakoulun ohjeita 

ja koulutusohjelmien omia käytänteitä, joita suurin osa opiskelijoista tarvitsee opinto-

jensa aikana. Sekä vieraskielisten että suomenkielisten opiskelijoiden on hyvä oppia tie-

tämään opiskeluaan ohjaavat lait, säännöt, ohjeet ja koulutusohjelmakohtaiset käytän-

teet.  

 

Opiskelijoiden on hyvä havaita, että oppimisyhteisömme on monikulttuurinen. Rädyn 

(2002, 47) mukaan on tärkeää pyrkiä korostamaan erilaisuuden hyväksymistä ja arvos-

tamista sekä yksilöiden ja yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja rajoja. Oppimisyhteisö, 

jossa yksilöihin ja ryhmiin kohdistuu vahva sosiaalinen tuki, voi muodostua merkittä-

väksi kollektiivisen reflektion foorumiksi. (Heinilä & al. 2009, 13). 
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2 Kansainvälistyminen 

 

Kehittämishankkeena olevan opintojen ohjaus toteutettiin Moodle-oppimisympäristöön, 

koska se on avoin ja se edistää opiskelijoiden omatoimisuutta ja tieto on koko ajan saa-

tavilla. Koska kehittämishankkeessa on kyse opiskelijoiden opintojen ohjauksesta, aloi-

tin sen suunnittelemisen keräämällä tietoa siitä millaisille ajatuksille opiskelu ja opetus-

suunnitelmatyö rakentuvat näissä kolmessa koulutusohjelmassa. Opetussuunnitelma on 

opetuksen ja opintojen väline (Opetusministeriön työryhmien muistioita 2002. 39, 29).  

 

 

Kehittämishankkeen näkökulma on monikulttuurinen, tässä kehittämishankkeessa se 

nähdään opiskelijan integraatiokehitystä edistävänä tekijänä (Berry 1996, 26). Kaksikie-

lisenä opinto-ohjauksen kehittämishanke pyrkii lisäämään kaikkien opiskelijoidemme 

kielellisiä valmiuksia ja palvelemaan sekä suomenkielisiä että vieraskielisiä opiskelijoit-

temme opinto-ohjauksen tarpeita. Niin perustuslaki kuin yhdenvertaisuuslaki (2004/21) 

edellyttävät syrjimättömyyttä ja aktiivista yhdenvertaisuuden edistämistä. Kehittämis-

hankkeen kaksikielisyyden tavoitteena on myös opiskelijoiden keskinäisen vuorovaiku-

tuksen ja yhteenkuuluvuuden sekä kouluyhteisöön kuulumisen edistäminen. Yhteiset 

käsitykset sekä auttavat jäsentämään yhteistä todellisuutta että auttavat puhumaan sa-

masta kohteesta niin, että kykenemme ymmärtämään toisiamme (Heinilä & al. 2009, 

114).  

 

Kehittämishankkeen tarkoituksena on edistää vieraskielisten opiskelijoiden mukautu-

misprosessia, mikä muotoutuu muualta tulevan opiskelijan ja uuden kotimaan edustajien 

vuorovaikutustilanteissa ja yhteistyössä. Tämän prosessin sujuminen on tärkeää moni-

kulttuurisen mukautumisenprosessin hyvän lopputuloksen kannalta (Kim 1988, 8-9). 

Jotta mukautumista tapahtuisi vaaditaan molemminpuolista integraatiota (Berry 1999, 

12-21), tässä tapauksessa enemmistönä olevien suomenkielisten ja vähemmistönä olevi-

en vieraskielisten opiskelijoiden välillä. 

 

Toteutus mahdollistaa suomenkielisten opiskelijoiden tutustumisen opiskeluun liitty-

vään englanninkieliseen sanastoon ja termistöön ja vieraskielisten opiskelijoiden, jolloin 

molemmat ryhmät vähintäänkin kotikansainvälistyvät, samalla kun kasvattavat inter-

kulttuurista kompetenssiaan. Kohonen (2001) onkin kirjoittanut, että kielten opiskelun 
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tulisi laajeta kommunikatiivisen kompetenssista interkulttuurisen toimintakompetenssi-

en suuntaan. Interkulttuuriset kompetenssien voidaan katsoa olevan vuorovaikutukselli-

sia valmiuksia, joita tarvitaan yhteisymmärryksen saavuttamiseen sekä toimivaan vuo-

rovaikutukseen ja yhteistyöhön kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten välillä (Taylor 

1994, 389–408). Tavoitteena on luoda yhteinen ymmärrys asioista (Myllylä & al. 2009, 

114).  

 

Kehittämishankkeen yhtenä tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita kansainvälisty-

mään Tampereen ammattikorkeakoulun strategian mukaisesti (Tampereen ammattikor-

keakoulun strategia 2010 – 2019, 5). Suomenkieliset opiskelijat voivat kansainvälistyä 

joko kotimaassa tai ulkomailla. Suomea ja suomalaisuutta koskevan faktatiedon lisäksi 

kehittämishankkeen Moodle-oppimisympäristöön on laadittu lähinnä vieraskielisille 

opiskelijoille visailu, Finland Quiz. Visailu sisältää 50 kysymystä Suomen historiasta, 

ihmisistä ja kulttuurista. Visailun syvempi tarkoitus on tutkivan oppimisen mukaisesti 

herättää vieraskielisen opiskelijan syventämään tietojaan kyseisiltä alueilta ja näin lisätä 

heidän integraatiotaan ympäristöönsä.  

 

Integroituminen opintoihin ja sitä ympäröivään todellisuuteen, opiskelijaelämään sekä 

yhteiskuntaan on tärkeää, tutkinto-opintojen kestäessä vähintään 4 vuotta. Integraation 

voi olettaa lisäävän sekä suomenkielisten että vieraskielisten opiskelijoiden pitkäjänteis-

tä opiskeluun sitoutumista. Integroitumiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota, 

sillä viime vuonna tehdyn aloitus- että seurantakyselyn mukaan opiskelusta on tullut 

yhä enemmän yksi osa elämää, se ei ole opiskelijan elämän merkittävin sisältö. Kyselyn 

mukaan opiskeluun käytetään entistä vähemmän aikaa (Mustonen 2009). 

 

Ennen kuin kehittämishanke jätettiin arvioitavaksi sitä ovat testanneet useat opiskelijat 

elokuvan ja television, kuvataiteen ja Median koulutusohjelmista. Myös taiteen ja vies-

tinnän osaamiskeskuksen koulutuspäälliköt ja muutamat muut avainhenkilöt ovat tutus-

tuneet kehittämishankkeeseen ja antaneet palautetta. Sekä opettajien että opiskelijoiden 

kehittämisehdotukset ja palaute on otettu huomioon. 
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3 Yhteenveto 
 

Kehittämishankkeena olleen Moodle-oppimisympäristön avulla opiskelija voi tutustua 

periaatteisiin, jotka ohjaavat opetussuunnitelmatyötä (Tampereen ammattikorkeakoulun 

opetussuunnitelmatyön ohjeet, ammattikorkeakoululaki 9.5.2003/351, asetus ammatti-

korkeakouluista 15.5.2003/352). Opiskelijat löytävät tietoa tutkivasta oppimisesta, on-

gelmaperustaisesta oppimisesta, opintojen mitoituksen periaatteista (European Commis-

sion 2009), kompetensseista (Arenen työryhmä 2010), arvioinnista (Tampereen ammat-

tikorkeakoulun tutkintosääntö) ja he voivat testata omia oppimistaitojaan virtuaaliopis-

ton ja Tampereen yliopiston verkkotuutoreissa, joihin on linkit kehittämishankkeessa.  

 

Kehittämishankkeena ollut opinto-ohjauksen toteutus Moodle-oppimistöön toimii sekä 

yhteisöllisenä että vuorovaikutuksellisena ympäristönä ja sitä on helppo kehittää edel-

leen, käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Kehittämishankkeeseen on koottu eloku-

van ja television, kuvataiteen ja Median koulutusohjelmien opiskelijoiden opiskelua 

keskeisesti ohjaavat Tampereen ammattikorkeakoulun ohjeet ja koulutusohjelmien omat 

käytänteet sekä opiskelijoiden tukipalveluiden tiedot. Kehittämishanke toteuttaa opiske-

lijalähtöistä ja oma-aloitteisen oppimisen ajatuksia, mutta opiskelijoilla on myös mah-

dollisuus saada tukea ja lisätietoa opiskeluunsa liittyen.  

 

Perehtyminen kehittämishankkeen suunnitteluun, sen aihesisältöjen kokoamiseen ja lo-

pulliseen toteuttamiseen kehitti omaa osaamistani ja työtäni. Opinto-ohjauksen Moodle-

oppimisympäristö ohjaa opiskelijoiden opiskelua aikaisempaa kokonaisvaltaisemmin. 

Kehittämishanke oli monesta näkökulmasta hyödyllinen. 
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Liitteet          1(2) 

Liite 1: Kysely 

 

Ensimmäisen vuoden opiskelijoille lähetetty sähköpostikysely: 

 

1) Minkälaista tietoa, neuvoja tai ohjausta olisit tarvinnut sen lisäksi mitä sait opinto-

jesi alussa ensimmäisen vuoden aikana? 

 

Toisen vuoden opiskelijoille lähetetty sähköpostikysely: 

 

1) Minkälaista tietoa, neuvoja tai ohjausta olisit tarvinnut sen lisäksi mitä sait opinto-

jesi alussa ensimmäisen vuoden aikana? 

 

2) Minkälaista tietoa, neuvoja tai ohjausta olisit tarvinnut sen lisäksi mitä sait toisen 

vuoden aikana? 

 

Kolmannen vuoden opiskelijoille lähetetty sähköpostikysely: 

 

1) Minkälaista tietoa, neuvoja tai ohjausta olisit tarvinnut sen lisäksi mitä sait opinto-

jesi alussa ensimmäisen vuoden aikana? 

 

2) Minkälaista tietoa, neuvoja tai ohjausta olisit tarvinnut sen lisäksi mitä sait toisen 

vuoden aikana? 

 

3) Minkälaista tietoa, neuvoja tai ohjausta olisit tarvinnut sen lisäksi mitä sait kolman-

nen vuoden aikana? 

 
 

Neljännen vuoden ja jatkoajalla opiskeleville opiskelijoille lähetetty sähköpostikysely: 

 

1) Minkälaista tietoa, neuvoja tai ohjausta olisit tarvinnut sen lisäksi mitä sait opinto-

jesi alussa ensimmäisen vuoden aikana? 

 

2) Minkälaista tietoa, neuvoja tai ohjausta olisit tarvinnut sen lisäksi mitä sait toisen 

vuoden aikana? 

 

3) Minkälaista tietoa, neuvoja tai ohjausta olisit tarvinnut sen lisäksi mitä sait kolman-

nen vuoden aikana? 

 

4) Minkälaista tietoa, neuvoja tai ohjausta olisit tarvinnut sen lisäksi mitä sait  

opintojen loppuvaiheessa, neljännen vuoden aikana tai yliajalla? 

 

 

Lisäksi kaikkien vuosikurssin lähetetyssä sähköpostikyselyssä oli kysymys: 

5) Mitä muuta haluaisit sanoa Moodle-toteutuksesta tai sen sisältöön liittyen? 
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2 (2) 

 

Liite 2: Näkymä kehittämishankkeen ensimmäisestä sivusta. Opinto-

ohjauksen toteutus Moodle-oppimisympäristöön – Case Tampereen am-

mattikorkeakoulun kulttuuriala, taiteen ja viestinnän osaamiskeskus. 

  

 
 

 

 


