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TIIVISTELMÄ 

 
Ammattikorkeakoulutuksen kieltenopetuksen tavoitteena on tuottaa opiskelijalle 

kansainvälistyvän elinkeino- ja työelämän asiantuntijatehtävissä tarvittava kieli- 

ja viestintätaito. Perinteiset opetusjärjestelyt kehittävät vain rajallisesti työelä-

mässä tarvittavaa kokonaisvaltaista kieli- ja viestintätaitoa. Tämän opinnäytetyön 

päätavoitteena oli kartoittaa englannin opettajien näkemyksiä integroivan opetuk-

sen hyödyistä ja toteuttamismahdollisuuksista ammattikorkeakoulussa ja miten 

englannin opetusta integroidaan. Kartoitus toteutettiin huhtikuussa 2012 kyselynä 

Hämeen, Lahden ja Laurea-ammattikorkeakoulujen englannin opettajille (N=19). 

Kyselyn pohjana käytettiin tutkimuksesta, hankkeista ja kirjallisuudesta koottuja 

keskeisiä väitteitä integroivasta opetuksesta. Integraatio käsitettiin opetussuunni-

telman mukaisena opetustoimintana opetuksen järjestämisen näkökulmasta. 

 

Tapaustutkimuksesta käy ilmi, että näkemykset integroinnin hyödyllisyydestä ja 

toteuttamismahdollisuuksista ammattikorkeakoulun englannin opetuksessa ja 

opettajien suhtautuminen integrointiin ovat hyvin myönteisiä, joskin ajan käyt-

töön liittyvät organisatoriset ja opettajakohtaiset tekijät jakavat mielipiteitä. Ope-

tusta ei kuitenkaan integroida käytännössä niin laajalti kuin tulosten perusteella 

voisi olettaa. Opetus perustuu lähtökohtaisesti työelämäläheisiin ja koulutusala-

kohtaisiin tehtäviin. Opetusta integroidaan ammattiaineisiin, projekteihin ja ta-

pahtumiin osittain ja vaihtelevasti, mutta säännöllinen ja sisällöltään laajempi in-

tegrointi on harvinaista. Yhteistyötä tehdään toisten opettajien kanssa lähinnä 

oman opetuksen suunnittelemiseksi, mutta yhteisopettajuus on satunnaista. Eng-

lannin opetus tapahtuu pääsääntöisesti omassa luokkahuoneessa yksin englannin 

opettajien pitämänä. Englannin opettajien yhteydet työelämään ovat erittäin vä-

häisiä, eikä opetusta juuri integroida työssäoppimiseen. Koulutusalakohtaiset eri-

tyispiirteet eivät käyneet ilmi kartoituksesta.  

 

Integroinnin edellytyksiä ammattikorkeakoulussa voitaisiin edelleen parantaa yh-

teissuunnittelulla jo lukujärjestysten laatimisvaiheessa, opettajien työajan yhteen-

sovittamisella sekä opettajien informaalin ja formaalin yhteistyön tiivistämisellä. 

Englannin opettajien ja opetuksen työelämäyhteyksiä voitaisiin lisätä kielten 

opettajien yritysvierailuilla ja työelämäjaksoilla. Opintojaksojen aikatauluttami-

sella opiskelijoiden työharjoittelujaksojen ympärille voitaisiin edesauttaa opetuk-

sen integroimista työssäoppimiseen. Opettaja voi saada integroivasta opetuksesta 

uutta motivaatiota työhönsä ja kehittyä ammatillisesti. Oppilaitos voi integroival-

la opetuksella vähentää opetuksen päällekkäisyyttä ja lisätä vetovoimaisuuttaan. 

Integrointi on esimerkki edistyneestä pedagogisesta toimintamallista, joka sovel-

tuisi Suomen tavoittelemaan osaamisen vientiin.  

 

Avainsanat  ammattikorkeakoulut, englannin kielen opetus, integraatio, kieltenopetus   

  

Sivut 49 s. + liitteet 14 s.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Integrointi tutkimuksen kohteena 

Integrointi on ollut pitkään esillä pedagogisissa julkaisuissa, koulutuskes-

kustelussa ja koulutuksen kehittämisessä eri koulutusasteilla. Integroinnil-

la käsitetään yleisesti teorian yhdistäminen käytäntöön ja opetuksen yhdis-

täminen työelämään, mutta sillä tarkoitetaan yhtä lailla oppiaineiden si-

säistä ja niiden välistä opetuksen integrointia. Aiempien tutkimusten ja 

kokemusten valossa integrointi koetaan tarpeelliseksi ja opetuksen integ-

roinnin vaikutukset mielletään voittopuolisesti myönteisinä, vaikka integ-

rointi asettaa koulutuksen järjestäjille ja opettajille lisähaasteita.  

 

Suomen koulujärjestelmä on perustunut pitkälti oppiainejakoon, jota ai-

neenopettajajärjestelmämmekin heijastaa. Koulumaailmassa ja opetus-

suunnitelmissa tieto on perinteisesti paloiteltu eri oppiaineiden näkökul-

miin. (Koppinen & Pasanen 1991, 9.) Myös ammatillisessa koulutuksessa 

opetus muodostuu pitkälti oppiaineiden erillisistä kursseista, minkä vuoksi 

opittu tieto on usein sirpalemaista (Aaltonen 2003, 18). Totutuista toimin-

tamalleista luopuminen ja uusien integroitujen yhteistyömuotojen toteut-

taminen on ollut hidasta jo hallinnollisista ja organisatorisista syistä. On 

esitetty myös epäilyjä, että oman oppiaineen kautta rakennettuun identi-

teettiin nojaaminen voi olla suomalaisessa koulutusjärjestelmässä kehityk-

sen jarruna (emt., s. 51). 

 

Integroiva opetus on puheenaiheena ja kokeilujen kohteena eri kouluasteil-

la. Sitä on toteutettu pisimpään peruskoulun ala-asteella, jossa sama luo-

kanopettaja opettaa useita aineita. Tämä mahdollistaa kokonaisvaltaisen, 

ainerajat ylittävän opetuksen. Myös peruskoulun ylä-asteella ja lukiossa 

on lisääntynyt perinteistä laaja-alaisempi, teemakeskeinen työskentely. 

(Koppinen & Pasanen 1991, 7, 66-68.) Ammatillisessa peruskoulutuksessa 

korostetaan sen koulutustavoitteen mukaisesti teorian ja käytännön integ-

rointia, ja viime vuosina on noussut esiin myös yleisaineiden eli ammatti-

taitoa täydentävien ATTO-aineiden integroinnin tarpeellisuus ammattiai-

neisiin ja työssäoppimiseen opiskelijoiden motivaation ja työelämäval-

miuksien parantamiseksi. Tähän pyritään esimerkiksi laajennetun työssä-

oppimisen hankkeella (TopLaaja. Laajennetun työssäoppimisen hanke). 

Myös ammattikorkeakoulutuksen yksi keskeinen toimintaperiaate on työ-

elämäläheisyys ja tavoite työelämätaitojen opettaminen asiantuntijatehtä-

viin. Opetuksen integrointikokeilut ammattikorkeakouluissa ovat saaneet 

jalansijaa erilaisten kehittämishankkeiden kautta. Yliopistokoulutuksen 

puolella integrointi näkyy esimerkiksi Jyväskylän yliopiston kielikeskuk-

sen integrointiin perustuvassa opetuksessa.  

 

Opetuksen integraatio koetaan selvästi tarpeelliseksi, sillä erilaisissa kehit-

tämishankkeissa on pyritty lisäämään integraatiota jo pitkään. Esimerkkinä 

mainittakoon vuosina 1996-2001 toteutettu Kielten opetuksen kehittämis-
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hanke KIMMOKE (2001). Kielivalintojen monipuolistamisen lisäksi sen 

yhtenä tavoitteena oli työelämän vaatiman kielitaidon ja opetusmenetelmi-

en kehittäminen, ammatillisessa koulutuksessa vieraan kielen opetuksen 

osittainen integrointi ammatillisiin aineisiin sekä eri tahojen yhteistyön li-

sääminen. Kehityshankkeissa on tavoiteltu myös esimerkiksi kulttuuriai-

neiden integrointia työpajaopetukseen (Nykänen 2006). Tampereen am-

mattikorkeakoulussa puolestaan toteutettiin opetuskokeiluja sisältävä kiel-

tenopetuksen kehityshanke, jossa tarkasteltiin opetuksen kehittämis- ja in-

tegrointimahdollisuuksia kielisalkkutyöskentelyn kautta (Saarinen 2010). 

Ammattikorkeakouluympäristöön sijoittuu myös Turun ammattikorkea-

koulun koordinoima Pellic-projekti (Practice Enterprise in Language 

Learning and Intercultural Communication), jossa englannin kielen opin-

toja yhdistettiin liiketoiminnan perusteiden opiskeluun autenttisessa liike-

elämän harjoitusympäristössä todellisten kansanvälisten partnereiden 

kanssa (Kavander & Rännäli 2012).  

 

Integroinnin ajankohtaisuus näkyy hankkeiden ja tutkimustyön lisäksi 

muissakin yhteyksissä. Kielten ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointi 

lukeutuu Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen Proflangin vuoden 

2012 Ammattikieli ammattina -kevätseminaarin aiheisiin (Ammattikielten 

ja -viestinnän yhdistys Proflangin kevätpäivät 2012). Myös opettajien työ-

hakuilmoituksissa esitetään usein toiveena tai edellytyksenä opettajan 

valmius integroivaan opetukseen – näin esimerkiksi Länsi-Uudenmaan 

ammattikoulutuskuntayhtymä Luksian kielten, matematiikan ja taideainei-

den opettajien rekrytointi-ilmoituksissa (Avoimet työpaikat 19.4.2012). 

 

Mikä on johtanut integroivan opetuksen lisääntymiseen? Tietokäsityksen, 

oppimisnäkemysten ja koko kasvatusajattelun muuttuminen ovat muutta-

massa opetusta. Muistitiedon pänttäämisen sijaan on voimistunut humanis-

tiseen psykologiaan perustuva konstruktivistinen oppimiskäsitys, jossa 

keskeistä on oppijan omakohtainen, kriittinen, ilmiöiden ymmärtämiseen 

ja kokonaisrakenteiden hahmottamiseen pyrkivä tiedon prosessointi oppi-

jan mielessä. (Koppinen & Pasanen 1991, 67). Konstruktivismi korostaa 

yhteistoiminnallisuutta ja sosiaalista vuorovaikutusta sekä opetuksessa ja 

oppimisessa. Opettajuuskin on muuttumassa yksin tekemisen ja tietämisen 

perinteestä kohti yhteistoimintaa, ja opettajalta edellytetään osallistumista 

koko oppilaitoksen jatkuvaan pedagogiseen kehittämiseen. Yhteistoimin-

nallinen oppiminen, yhteisölliset toimintatavat ja uudet oppimisympäristöt 

muuttavat opettajan toimenkuvaa ja johtavat eri aineiden opettajien yhteis-

työn välttämättömyyteen. (Mäntylä 2002, 26.) Ammatillisessa koulutuk-

sessa on herätty huomaamaan, että perinteiset opetusjärjestelyt eivät kehitä 

opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja kykyä selviytyä työelämän nopeassa 

muutoksessa (Tynjälä 2010, 79). 

 

Myös organisatoriset edellytykset integroinnin lisäämiseen ovat muuttu-

neet otollisemmiksi, sillä opetussuunnitelmat ja osaamispohjaiset tavoit-

teet korostavat laajoja opintokokonaisuuksia ja teemoja. Tätä tukevat uu-

det oppimisympäristöt, kuten kokonaisvaltainen projektimuotoinen työs-

kentely, sekä yleistynyt koulutusorganisaatioiden tiimimäinen toimintata-
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pa. Integrointi on näin ollen tutkimuksen kohteena erittäin keskeinen ja 

ajankohtainen ammatilliseen koulutukseen ja opettajan jokapäiväiseen 

toimintaan liittyvä pedagoginen haaste. 

1.2 Aiemmat tutkimukset 

Integroinnista on tehty opinnäytetöitä eri oppiaineiden ja oppilaitosten nä-

kökulmista. Muun muassa Aaltonen (2000, 2003) on tutkinut lisensiaatti- 

ja väitöstutkimuksissaan opetustaan integroivan opettajan tietoperustaa lä-

hihoitajakoulutuksessa. Hänen näkökulmanaan oli opettajan käyttötiedon, 

pedagogisen ajattelun ja toiminnan suhde. Satokari (2011) sekä Korhonen, 

Talbacka ja Yli-Kojola (2009) ovat puolestaan tutkineet ammattitaitoa 

täydentävien eli ATTO-aineiden integroinnin edellytyksiä ammatillisiin 

aineisiin ammatillisen peruskoulutuksen näkökulmasta. Jälkimmäiset sivu-

sivat myös vieraiden kielten oppimista esimerkkinä integroinnin mahdolli-

suuksista.  

 

Integraatiosta nimenomaan ammattikorkeakoulukontekstissa löytyy kirjal-

lista tietoa muun muassa erilaisten hankeraporttien muodossa, mutta vain 

vähän tutkimustietoa. Rajander (2008) on tutkinut kirjallisuuden pohjalta 

opetuksen integrointia ammattikorkeakoulussa suomen kielen ja viestin-

nän integrointimahdollisuuksien näkökulmasta. Thitz (2007) on puoles-

taan yhdistänyt opinnäytetyössään tutkimus- ja kehitystoiminnan integ-

roinnin ammattikorkeakouluopetukseen työelämän oppimisympäristönä.  

 

Integraatio on laaja käsite ja alue, ja empiirisiä tutkimuksia integratiivisen 

pedagogiikan soveltamisesta on toistaiseksi vähän. Ulkomaisia tutkimuk-

sia on kritisoitu siitä, että integroidun opetuksen vaikutuksista oppimiseen 

on olemassa vähän kokemusperäistä näyttöä. Tutkimus on tuottanut vain 

vähän teoreettista tukea pedagogisille malleille tai sopivien integroitujen 

oppimisympäristöjen kehittämiselle. Lisäksi olemassa olevien tutkimusten 

vertaileminen on hankalaa, koska integraatio määritellään niissä eri tavoin 

tai käsitteen eksplisiittinen määrittely jopa puuttuu. Toisaalta esimerkiksi 

Tynjälä (2010, 89-91) on löytänyt integroivaa pedagogiikkaa empiirisesti 

tukevia tutkimustuloksia.  Suomalaisen integraatiokeskustelun ongelmana 

on pidetty sitä, että siitä on puuttunut kriittisesti opetuksen integroimiseen 

kantaaottavat näkemykset. Kokeilujen ja hankkeiden tutkimusmetodien 

kriittinen tarkastelu on myös koettu ongelmalliseksi, koska kokeiluraport-

tien ei katsota täyttävän tieteellisen julkaisun kriteerejä. Integraatiokokei-

luihin osallistuneet opettajat korostavat kokeiluraporteissaan pääsääntöi-

sesti integraation etuja ja positiivisia tuntemuksia.  Kyseenalaistavaa nä-

kökulmaa ole juurikaan löytynyt eikä käytänteiden osoittamista toimiviksi 

tieteellisellä tutkimuksella. (Aaltonen 2003, 48-49.)  

1.3 Työn sisältö ja tavoitteet 

Tämän työn tarkoituksena on tutkia opetuksen integrointia ammattikor-

keakoulutasolla englannin kielen opetuksen ja opettajien näkökulmasta. 
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Työn kontekstiksi valikoitui ammattikorkeakouluopetus, sillä integraation 

toteutumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu vain vähän ammatti-

korkeakoulujen toimintaympäristössä. Aiempaa tutkimusta ei ole myös-

kään englannin kielen opetuksen integroinnista yhdistettynä ammattikor-

keakoulukontekstiin.  

 

Aiemmissa tutkimuksissa on tarkasteltu integraation tyyppejä, hyötyjä, 

haittoja, vaatimuksia ja toteuttamismahdollisuuksia. Nämä tutkimustiedot 

ja integraatiota käsittelevä kirjallisuus luovat viitekehyksen tämän opin-

näytetyön tietoperustalle. Muun muassa Aaltonen (2003) ja Rajander 

(2008) ovat koonneet tietoa ja pohtineet integraatiota ansiokkaasti eri nä-

kökulmista, joten tässä opinnäytetyössä ei pyritä kaikenkattavaan integraa-

tion ja siihen liittyvien tekijöiden kokoamiseen. Tarkoituksena on luoda 

katsaus integroivaan opetukseen liittyviin keskeisiin näkökulmiin työn 

empiiristä osuutta varten.  Teoreettisen katsauksen perusteella on tarkoitus 

koota keskeisiä, opettajan työtä ammattikorkeakoulussa koskevia seikkoja 

englannin opettajille suunnatun kysymyslomakkeen muotoon. Empiirises-

sä osuudessa kartoituksen kohteena ovat Hämeen (HAMK), Lahden 

(LAMK) ja Laurea-ammattikorkeakoulujen englannin opettajat. 

 

Kartoituksen tavoitteena on selvittää case-esimerkkinä HAMK:in, 

LAMK:in ja Laurean englannin kielen opetuksen integrointia: kuinka pal-

jon opetusta integroidaan, millä tavoin sekä millaisina opettajat näkevät 

integraation hyödyt ja toteuttamismahdollisuudet. Opinnäytetyön tavoit-

teena on: 

 selvittää case-kartoituksen kautta 

 miten englannin opetusta integroidaan ammattikorkeakoulussa;  

 miten opettajat suhtautuvat integrointiin ja 

 mitkä tekijät vaikuttavat integroinnin toteuttamismahdollisuuk-

siin ammattikorkeakoulujen toimintaympäristössä;  

 lisätä opettajien ammatillista asiantuntemusta keskinäisen tiedon 

jakamisella;  

 innostaa englannin opettajia vaihteleviin opetusmenetelmiin ja -

kokeiluihin; 

 tuottaa tutkimukseen osallistuville oppilaitoksille tietoperusta, jota 

ne voivat käyttää integrointimahdollisuuksien parantamiseen ja 

jatkoideointiin niin englannin kuin muiden oppiaineiden osalta si-

säisissä kehityshankkeissaan; 

 edistää tiedonkulkua ja yhteistyötä FUAS-liitoumaan kuuluvien 

ammattikorkeakoulujen välillä. 

 

Tutkimuskysymyksen muodostaa, voidaanko kieliopintoja integroida esi-

merkiksi niin sanottujen ammattiaineiden oppisisältöihin, työelämätaitojen 

opetukseen ja työssäoppimiseen erityisesti ammattikorkeakoulukontekstis-

sa, ja mitä haasteita tai hyötyjä integrointi tuo tullessaan? 

 

Opinnäytetyö sijoittuu ammattikasvatuksen kentällä ammattikorkeakou-

luympäristöön. Työn laajempana merkityksenä voidaan nähdä ammatti-

korkeakoulutuksen opetusmenetelmien ja opettajien ammatillisen kehityk-
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sen rikastaminen sekä opiskelijoiden työelämävalmiuksien edistäminen 

muuttuvaan globaaliin toimintaympäristöön. 
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2 INTEGROIVA OPETUS 

2.1 Integraatio käsitteenä 

Tämän opinnäytetyön pedagoginen näkökulma muodostuu integroivasta 

opetuksesta. Integraatiosta puhutaan eri merkityksessä yhteiskunnallisesti 

monilla eri alueilla, kuten taloudellisessa, poliittisessa ja maantieteellises-

sä merkityksessä. Kasvatustyössä ajankohtainen integraatiota koskeva pu-

heenaihe koskettaa esimerkiksi erityisopetusta ja keskustelua erityisope-

tuksen oppilaiden integroimisesta niin sanottuihin normaaliluokkiin. Käsi-

te koskien pelkästään koulutuskontekstia sekä koko aihepiiri ovat hyvin 

laajoja, joten on syytä tarkastella integraation käsitettä lähemmin ja rajata 

näkökulma tähän opinnäytetyöhön.  

 

Peruskoulussa opetuksen kehittämisessä käytettiin aluksi termiä eheyttä-

minen tai kokonaisopetus. Eheyttämistä ja integrointia tai integraatiota 

voidaankin käyttää synonyymeina. (Koppinen & Pasanen 1991, 7.) Hirs-

järvi (1983) määrittelee kasvatustieteellisessä käsitteistössä integroinnin 

erilaisten ainesten, esimerkiksi oppiainesten sulattamiseksi yhdeksi koko-

naisuudeksi. Muun muassa kanadalainen kasvatustieteellinen näkemys 

(Cassie, Drake & Miller 1990) kertoo kokonaisvaltaisesta eli holistisesta 

(”holistic”) oppimisesta sekä aineensisäisestä (”interdiciplinary”) ja ai-

neidenvälisestä (”transdisciplinary”) integroinnista. Myös Viljasen (1975) 

mukaan eheyttäminen voi olla aineensisäistä tai aineidenvälistä. Hän tar-

kastelee integraatiota laajemmin niin, että se voi kohdistua tavoitteisiin, 

oppiainekseen, materiaaleihin, työtapoihin tai arviointiin. Aaltonen (2003, 

17-19) käsittää integroinnin ammatillisen lähihoitajakoulutuksen konteks-

tissa teorian ja käytännön yhdistämisenä. Oppilaitoksessa opitun teoreetti-

sen tiedon ja työpaikoilla tapahtuvan työssäoppimisen pitää yhdistyä 

opiskelijan osaamiseksi, jotta hän hallitsee tulevat ammatilliset työtilan-

teet. Integraatio eri oppiaineiden ja toisaalta teoria-opetuksen ja käytännön 

harjoittelun välillä on kaiken opetuksen – sekä teoriaopetuksen että työs-

säoppimisen – sisällä ja välillä tapahtuva ilmiö. (Emt.) 

 

Integraatiota kuvataan myös toiminnallisina toteuttamistapoina ja peda-

gogisina malleina. Mallien eroavaisuudet syntyvät integroinnin laajuudes-

ta ja intensiteetistä – toteutetaanko integraatiota joidenkin oppiaineiden 

välillä vai koko opetussuunnitelman sisällä; säilytetäänkö oppiaineet itse-

näisenä vai sulautetaanko ne toisiinsa; tapahtuuko integrointi olemassa 

olevan opetussuunnitelman puitteissa vai alkaako integrointi opetussuun-

nitelman suunnittelulla; opetetaanko kaikki vai vain valikoitu sisältö integ-

roiden; tai lopuksi, toteutetaanko integrointi sisällöllisesti vai opetusmene-

telmällisesti. (Aaltonen 2003, 54-57.) 

 

Yksi näkökulma integraation määrittelyyn on ajallisuus. Sen lisäksi, että 

integraatio voi olla aineensisäistä tai aineidenvälistä, se voi olla kummas-

sakin tapauksessa vertikaalista tai horisontaalista. Vertikaalisella integraa-
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tiolla tarkoitetaan peräkkäisistä oppimiskokemuksista koostuvaa, horison-

taalisella rinnasteista oppimista. Horisontaalinen integraatio voidaan jakaa 

rinnastamisen lisäksi jaksottamiseksi, aineryhmien muodostamiseksi tai 

kokonaisopetukseksi. (Koppinen & Pasanen 1991, 7.) 

 

Integraation käsitettä jäsennettäessä voidaan ottaa näkökulmaksi myös 

toimija. Tällöin integraatiota tarkastellaan oppijan tai opettajan näkökul-

masta. Hirsjärven (1983) mukaan integraatio on yksilön oppimien asiako-

konaisuuksien laaja-alaista hallintaa. Myös Viljanen (1975) käsittelee in-

tegrointia oppilaan näkökulmasta todeten, että opetuksen eheyttäminen 

merkitsee opetusjärjestelyjen kokoamista niin, että niiden vaikutus oppi-

laiden kokonaiskehitykseen on mahdollisimman edullinen. Aaltonen 

(2003, 54-57) näkee integroinnin opettajan näkökulmasta opetussuunni-

telman mukaisena opetustoimintana ja teknisenä opetuksen organisointi-

menetelmänä.  

 

Edellä mainitut määrittelyt ja näkökulmat osoittavat, että integrointi on 

kasvatustieteessä laaja ja moni-ilmeinen käsite. Myös Aaltonen (2003, 54-

57) on päätynyt väitöstutkimuksessaan edellä kuvatun kaltaisiin määritte-

lyvaihtoihin oman kirjallisuuskatsauksensa perusteella. Integraatiota mää-

ritellään monesti jaottelemalla sitä erilaisina tyyppipareina (LIITE 1). 

Tyypittelynä on käytetty jakoa 

 toiminnalliseen ja rakenteelliseen muotoon,  

 sisäiseen ja ulkoiseen integraatioon,  

 oppimiskokemuksia tai tietoa painottavaan integraatioon sekä 

 horisontaaliseen ja vertikaaliseen integraatioon. 

 

Tyyppiparijaottelun perustana on joko ajallinen jaottelu tai toimijalähtöi-

nen näkemys, eli integraatio oppijakeskeisenä tai opettajakeskeisenä il-

miönä. Opettajan näkökulmasta, teknisenä opetuksen organisointimene-

telmänä, integraatio käsitetään opetettavien rakenneosien yhteen liittämi-

senä, mikä on yleensä jo olemassa olevien oppiaineiden ja -sisältöjen uu-

delleenorganisoimista opetussuunnitelmassa tai opetustilanteessa. Kun in-

tegraatiota tarkastellaan puolestaan oppijakeskeisesti, korostetaan op-

piainesten ja erilaisten opetustapahtumien sulauttamista kokonaisuudeksi 

oppijan ajatuksissa. (Aaltonen 2003, 54-57.)  

 

Kieltenopetuksessa integraatiolla ei tarkoiteta kokonaan vieraalla kielellä 

tapahtuvaa opetusta, jossa opetetaan jotain oppiainetta tai -sisältöä vieraal-

la kielellä, vaikka tällä on yhtymäkohtia integroivaan opetukseen. Tällai-

sessa kielikylpymäisessä (tai satunnaisesti yksittäisillä opintojaksoilla käy-

tettynä kielisuihkumaisessa) opetuksessa kieli on toiminnan väline, kun 

taas opittava sisältö on olennainen. Opetus vieraalla kielellä on kuitenkin 

todettu yhtä lailla tehokkaaksi, opiskelijoita motivoivaksi menetelmäksi 

oppia varsinaisten oppisisältöjen ohella myös vierasta kieltä autenttisissa 

tilanteissa ja autenttisilla materiaaleilla vielä yliopistotasolla. (Laurén 

2000, 142-148.)  
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Tässä opinnäytetyössä käsitetään integraatio ulkoisena, opettajan opetus-

suunnitelman mukaisena opetustoimintana opetuksen järjestämisen näkö-

kulmasta. Integraatio nähdään tietopainotteisena ja rakenteellisena tietora-

kenteiden uudelleen organisointia, joka toteutetaan eri oppiaineiden tai 

oppisisältöjen yhdistämisenä erilaisissa oppimisympäristöissä. Tarkastelu-

kulmana on opetus ja opettajien välinen yhteistyö ja kontekstina etenkin 

englannin kielen ja viestinnän oppisisältöjen integrointi ammattikorkea-

kouluopetuksessa.  

2.2 Integroiva pedagogiikka 

Tynjälä (2010, 79-95) pitää integratiivisen pedagogiikan keskeisenä peri-

aatteena sitä, että oppimisessa yhdistetään asiantuntijuuden peruselemen-

tit: teoreettinen tieto, käytännön taidot, itsesäätelytiedot ja -taidot sekä 

työympäristön sosiokulttuurinen tietämys. Integroinnin tavoitteena on vas-

tata muuttuvan työelämän ja nykyvaatimusten mukaisen asiantuntijuuden 

tarpeisiin koulutuksessa. Oppimistilanteiden ja -jaksojen suunnittelussa on 

olennaista, että opiskelijat eivät vain joudu soveltamaan teoreettista tietoa 

käytäntöön, vaan myös käsitteellistämään ja eksplikoimaan kokemuksel-

lista tietoja sekä reflektoimaan omaa toimintaansa ja työpaikan käytäntöjä 

teoreettisen tiedon valossa. Ellei opetuksessa voida järjestää pääsyä todel-

lisiin työelämän ympäristöihin, teoreettista tietoa pitäisi kytkeä käytännön 

kokemuksiin erilaisten harjoitusten ja oppimistehtävien kautta. Oppimisen 

välineinä voivat olla esimerkiksi analyyttiset kirjoitustehtävät, reflektiivi-

nen oppimispäiväkirja tai portfolio taikka pienryhmä-, tutor- tai mentor-

keskustelut. Tynjälä pitää ihannetapauksena oppimisympäristöä, joka 

suunniteltaisi oppilaitoksen ja työelämän yhteistyönä ja jossa olisi työelä-

män kehittämiseen liittyviä elementtejä esimerkiksi yhteisten kehittämis-

projektien tai työharjoittelun kautta. Esimerkiksi Laurea-

ammattikorkeakoulu soveltaa tällaista periaatetta Learning by Developing 

-toimintamallillaan, jossa opiskelu pyritään yhdistämään kehittämistyö-

hön, tutkimukseen ja työelämäyhteistyöhön. (Emt.) 

 

Aaltonen (2003, 62-73) kuvaa integraatiota tehtävälähtöisesti erilaisina lä-

hestymistapoina: epistemologis-rakenteellisena, psykologis-toiminnalli-

sena ja sosiaalis-toiminnallisena. Näiden kautta hän kokoaa integraation 

tehtäviä ja tavoitteita. Lähestymistapojen kuvauksista on löydettävissä 

seuraavanlaisia malleja integroinnin toteuttamiseen:  

 kytketään toisiinsa opetettavia sisältöjä ja koulun ulkopuolista elämää 

 kytketään toisiaan seuraavat oppimiskokemukset toisiinsa: tällöin on 

keskeistä se, miten opetussisällöt pohjautuvat aikaisemmin opetettuun 

ja liittyvät tuleviin tilanteisiin 

 organisoidaan tieto rakenteellisesti sulauttaen oppiaineet tai aihealueet 

toisiinsa osittain tai jopa niin täydellisesti, etteivät erillisten aineiden 

tunnit ole enää tunnistettavissa opetustilanteissa eivätkä lukujärjestyk-

sessä: tällöin opetus tapahtuu laajoina aihekokonaisuuksia tai teemoina 

 yhdistetään teoria ja käytäntö, tieto ja toiminta; näin pyritään muodos-

tamaan opiskelijalle sisäinen malli, jonka avulla hän pystyy sovelta-

maan tietojaan uusissa ja vaihtelevissa tilanteissa 
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 tuetaan oppijan koko persoonallisuuden tasapainoista kehittymistä ot-

tamalla huomioon kognitiiviset, motivaatio- ja tahtotoiminnot, motori-

set suoritukset, tunteet, arvot ja tiedot, joiden tulisi muodostaa toisiaan 

täydentävä kokonaisuus  

 järjestetään kokemuksellisia ja tutkivia oppimistilanteita, joilla on 

vahvat yhteydet jokapäiväisiin tilanteisiin ja joissa toiminnallisuus on 

ensiarvoisen tärkeää: tällöin opettaja yhdistää ideaalia ja todellista ja 

pyrkii lähentämään oppilaitosta muihin tahoihin kuten työelämään ja 

yhteiskuntaan 

 integroidaan tieto todellisiin elämän tilanteisiin ja käytännön tilantei-

siin, joihin se on yhteydessä 

 ei tarjota valmiita tiedonrakenteita, vaan annetaan oppijalle mahdolli-

suuden tuottaa ne vähitellen itse 

 toimitaan yhteistyössä toisten opettajien kanssa: yhteistoiminnan aste 

voi vaihdella epävirallisista keskusteluista systemaattiseen yhteissuun-

nitteluun ja tiimiopettamiseen 

 käytetään integroivaa opetusta tukevia pedagogisia malleja: niitä ovat 

muun muassa projektioppiminen, tutkiva oppiminen, kognitiivinen 

oppipoikamalli, ongelmakeskeinen oppiminen ja erilaiset yhteistoi-

minnalliset opetusmenetelmät.  (Aaltonen 2003, 62-73.) 

 

Integroinnin toteuttaminen edellyttää opettajien tai muiden yhteistyötaho-

jen välistä yhteistoimintaa. Laajimmillaan se on tiimiopettamista. Tii-

miopetuksessa opettajien yhteistyön intensiteetti ja työnjako voivat vaih-

della. Suppeimmillaan se on yhteissuunnittelua, jossa opettajat jakavat 

suunnitteluvastuun, mutta opettavat aiheet itsenäisesti omille ryhmilleen. 

Laajimmillaan tiimiopetus on yhteissuunnittelun lisäksi yhteisopettamista 

ja -arviointia sekä opetustilanteen jälkeistä kollegiaalista keskustelua ja 

vertaispalautetta. Tiimiopetus on osoittautunut aikaa (ainakin sen aloitta-

misvaiheessa), sitoutumista ja panostamista vaativaksi toimintamuodoksi, 

jossa opettajien sosiaaliset vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot joutu-

vat koetukselle eri tavalla kuin perinteisessä opetuksessa. Kuitenkin monet 

positiiviset tutkimustulokset puoltavat sitä yhtenä integrointimuotona 

(Aaltonen 2003, 57; Ala-Kutsi & Owston 2010, 100-113). (Aaltonen 

2003, 57-62, 69-73.) 

 

Yksi keino integroida opetusta työelämälähtöisemmäksi ja autenttisem-

maksi on siis projektityöskentely. Muun muassa Tampereen ammattikor-

keakoulussa kokeiltiin englannin kielen opetuskokonaisuuden integrointia 

projektityöskentelyyn (Leikomaa & Torp 2010, 22-41). Kurssin pohjana 

hyödynnettiin tietoliikennealan ammattilaisten näkemyksiä siitä, millaista 

kielitaitoa ja metataitoja valmistuvat tietoliikennetradenomit tarvitsevat. 

Kuten projekteihin, myös case-työskentelyyn on mahdollista integroida 

kielten ja ammattiaineiden opetusta ja opiskelua. Niihin on luontevaa lin-

kittää myös erilaisten ammattiin liittyvien ja työelämässä tarvittavien me-

tataitojen opettamista. Työelämävalmiuksista nämä kaksi integroivaa ope-

tusmuotoa kehittävät erityisesti ongelmanratkaisukykyä, päätöksentekoa, 

ajanhallintaa, ryhmätyöskentely- ja tiiminrakentamistaitoja sekä tiedonha-

kutaitoa. Case-pohjaiseksi ongelmanratkaisutehtäväksi (problem based 
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learning) voidaan esimerkiksi liiketalouden opiskelijoille antaa autentti-

nen, omasta ammattialasta ja työelämän osaamistarpeesta nouseva ongel-

ma, kuten jonkin yrityksen tuottavuusongelma. Saarinen kytkee projekti- 

ja case-työskentelyyn kieltenopetuksen näkökulman kielisalkkutyöskente-

lyllä. Tätä voi toteuttaa yhteistyössä toisten kieltenopettajien, ammattiai-

neiden opettajien tai työelämän edustajien kanssa. Eurooppalaisen viiteke-

hyksen (Eurooppalainen viitekehys, 2003) teoriaan perustuvalla kielisalk-

kutyöskentelyllä tarkoitetaan kokonaisuutta, johon opiskelija kokoaa 

muun muassa autenttisia työnäytteitään ja arvioi itseään osoittaakseen kie-

litaitoaan. (Saarinen 2010, s. 8-19). Salkkutyöskentelyä, jota kutsutaan 

monesti myös portfoliotyöskentelyksi, sovelletaan työnäytteiden keräämi-

seksi monilla koulutusaloilla ja -asteilla. 

 

Opiskelun työelämäläheisyyttä voidaan lisätä käyttämällä mahdollisim-

man autenttisia, simuloituja tai työelämästä toimeksiantoina saatavia har-

joitustehtäviä. Esimerkiksi viestinnän opintojaksojen työnäytesalkku voisi 

Seppäsen (2010, 54-77) mukaan sisältää sekä opettajan antamia, yleensä 

fiktiivisiä työelämätilanteita simuloivia harjoituksia, mutta yhtä lailla 

opiskelijat voisivat liittää salkkuunsa vastaavia työnäytteitä, jotka liittyvät 

muihin opintojaksoihin ja -aineisiin tai kokonaan muuhun kontekstiin. 

Esimerkiksi raportinkirjoitustehtävä voisi liittyä ammattiaineeseen ja työ-

hakemus opiskelijan henkilökohtaiseen kontekstiin. Etuna Saarinen (2010, 

71) näkee tällaisessa työskentelytavassa opiskelijoiden valinnanmahdolli-

suuksien laajentuminen ja sen myötä opiskelumotivaation lisääntymisen.  

 

Etenkin toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa integroinnin taustalla 

on ennen kaikkea opiskelijan valmiuksien parantaminen työelämässä ja 

työyhteisöissä selviytymiseen (Korhonen, Talbacka & Yli-Kojola 2009). 

Teoriaa ja käytäntöä pyritään integroimaan ei vain oppilaitoksen työsaleis-

sa vaan myös työssäoppimispaikoilla. Opetuksen integroiminen työssäop-

pimiseen on koettu hyödylliseksi etenkin opiskelijoille, joilla on vaikeuk-

sia sopeutua luokkahuoneopetukseen. Ammatillisen toisen asteen valta-

kunnallinen laajennetun työssäoppimisen hanke TopLaaja pyrkii edistä-

mään ja antamaan malleja myös ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osi-

en suorittamiseen työssäoppimispaikoilla. (TopLaaja. Laajennetun työssä-

oppimisen kokeiluhanke.) 

 

Mitkä tekijät sitten vaikuttavat integroivan opetuksen toteuttamiseen? Aal-

tosen (2003, 62-63) mukaan kyse on sekä opettajan ulkoisista että opetta-

jakohtaisista kontekstitekijöistä (KUVA 1).  Opettajan ulkopuoliseen kon-

tekstiin kuuluvat empiiristen tutkimusten mukaan 

 organisatoriset tekijät (esimerkiksi opetuksen taloudelliset resurs-

sit ja fyysiset puitteet),  

 opetussuunnitelmalliset tekijät (esimerkiksi opetussuunnitelman 

rakenne, integroituun opetukseen soveltuvat pedagogiset opetus-

mallit) sekä 

 sosiaaliset kontekstitekijät, jotka liittyvät opettajan ja ulkopuoli-

sen yhteisön (kollegat, oppijat, vanhemmat, hallinto) väliseen yh-

teistyöhön.  
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KUVA 1 Opetuksen integrointiin vaikuttavat kontekstitekijät (Aaltonen 2003, 63)  

 

Opettajakohtaiset kontekstitekijät sisältävät puolestaan opettajan henkilö-

kohtaiset uskomukset, käsitykset ja opetusfilosofiat opetuksen integraati-

osta sekä opetustyylit. Persoonallisuuden ja vuorovaikutustaitojen ohella 

opetuksen integraatioon vaikuttaa osaltaan myös opettajan ammatillinen 

sitoutuneisuus ja kehittymishalu. (Emt.) 

2.3 Integroivan opetuksen edut 

Oppijaa ympäröi todellisuus, jonka tutkiminen on koulumaailmassa ja 

opetussuunnitelmissa perinteisesti paloiteltu eri oppiaineiden näkökulmiin. 
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Oppimisen eheytyminen mahdollistuu, jos eri oppiaineiden näkökulmia 

voidaan yhdistää laajemmiksi kokonaisuuksiksi siten, että oppilas itse al-

kaa hakea opittavien sisältöjen yhteyksiä. (Koppinen & Pasanen 1991, 9.) 

Myös ammatillisessa koulutuksessa opetus muodostuu pitkälti oppiainei-

den erillisistä kursseista, minkä vuoksi opittu tieto on usein sirpalemaista 

(Aaltonen 2003, 18). Näin opiskelijalle ei muodostu välttämättä kokonais-

kuvaa asiayhteyksistä, mikä ei edistä työelämävalmiuksia. Integrointi aut-

taa luomaan holistisen kokonaiskuvan. Eri oppiaineiden integrointia perus-

tellaan usein juuri tieteenalojen keinotekoisella rajaamisella verrattuna to-

dellisiin luonnonilmiöihin: elämässäkään ei ole raja-aitoja tai osastoja, joi-

ta kutsutaan tieteenalan tiedoksi, vaan näissä tilanteissa käytetään tietoja ja 

taitoja integroituneella tavalla (Beane Aaltosen 2003, 50, mukaan). 

 

Tynjälän (2010, 79-95) mukaan integroivalla opetuksella voidaan tavan-

omaista opetusta paremmin kehittää nykyajan työelämän vaatimaa asian-

tuntijuutta. Työelämässä ei enää riitä muistinvarainen, opittua toistava 

osaaminen ja itsenäinen työskentely, vaan tarvitaan kykyä soveltaa ja ke-

hitellä uudenlaisia ideoita, ryhmätyötaitoja ja valmiuksia moniammatilli-

seen toimintaan. Integroiva pedagogiikka yhdistää monia ammattiosaami-

sen kehittämisen osa-alueita. (Emt.) 

 

Tarkoituksenmukainen integrointi voi tehostaa oppimista. Muun muassa 

tarpeettoman päällekkäisyyden poistaminen ja opittavan aineksen valotta-

minen uudesta näkökulmasta motivoi oppilasta ja selkeyttää opetusta. 

(Koppinen & Pasanen 1991, 13.) Päällekkäisyyksien karsiminen integ-

roinnin etuna on esillä useissa hankkeissa ja kirjallisuuslähteissä. Tähän 

tarvitaan opettajien välistä yhteistyötä. Esimerkiksi Tampereen ammatti-

korkeakoulun kielisalkkukehityshankkeessa toteutetulla rakennusmestari-

en suomen kielen opintojaksolla kävi ilmi (tosin vasta jakson ollessa pit-

källä), että rakennusmestari kirjoittaa joka työpäivän päätteeksi työmaa-

päiväkirjaa. Tämä olisi ollut luontevaa kytkeä oppimispäiväkirjan kirjoit-

tamiseen, ja näin olisi viestinnän opetukseen saatu opiskelijoita moti-

voivaa, työelämälähtöistä harjoitusta. Samoin ennakkokeskustelut ammat-

tiopettajien kanssa opintojaksojen suunnitteluvaiheessa olisivat tuoneet 

ilmi, että opiskelijat olivat tekemässä kahden eri ammattiaineen tunneille 

esittelevät puheet, joten tällainen puheenpitoharjoitus ei olisi ollutkaan 

enää tarpeen viestinnän opintojaksolla. (Oksanen 2010, 84-93.) Parhaim-

millaan päällekkäisyyksiä voidaan karsia silloin, kun integrointi alkaa yh-

teisen opetussuunnitelman suunnittelulla (Aaltonen 2003, 56). 

 

Integrointi edistää oppimisen kokemista mielekkääksi, mikä on yksi kon-

struktivismin näkökulma (Engeström 1981, 8-9). Mielekäs oppiminen li-

sää opiskelumotivaatiota. Motivoitunut opiskelija kykenee hyödyntämään 

omaa potentiaaliaan yhä parempien tulosten saavuttamiseksi (Oksanen 

2010, 90) – joskin on huomattava, että motivaatio tehdä hyviä suorituksia 

ei välttämättä tarkoita sitä, että opiskelija pystyy suoriutumaan tehtävistä 

(Seppänen, 71). Integroinnin pääasialliseksi tarkoituksesi mainitaan mo-

nissa yhteyksissä juuri opiskelijoiden motivaation parantaminen etenkin 

kaikille yhteisissä, yleisissä aineissa. Ammatillisella toisella asteella näitä 
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kutsutaan ammattitaitoa täydentäviksi tutkinnon osiksi tai ATTO-aineiksi. 

Opettajilla voi olla vaikea perustella yleisaineiden tarpeellisuutta työelä-

mäorientuneille ja käytäntöön suuntautuneille opiskelijoille, mutta integ-

roimalla ne ammattiaineisiin opiskelijat voivat huomata itse aineiden mer-

kityksen (Rajander 2008). Integroinnin opiskelumotivaatiota edistävästä 

vaikutuksesta mainittakoon esimerkkinä Stadia-ammattikorkeakoulun (jo-

ka yhdistettiin vuonna 2008 osaksi Metropolia-ammattikorkeakoulua) au-

to- ja kuljetusalan integroivan opetuskokeilun opiskelijapalaute vuodelta 

2006: ammattiaineiden ja varsinkin autoprojektien integrointi englannin 

opetukseen motivoi opiskelijoita englannin opiskeluun perinteistä eriytet-

tyä opetusta paremmin (Laamanen, 2006). Myös Vaasan yliopistossa to-

teutetut kielikylpypedagogiikkaa soveltavat, integroivat ruotsin kielen 

opintojaksot, jossa kieli yhdistetään ammattialan projektimaiseen työsken-

telyyn, ovat osoittautuneet opiskelijoiden keskuudessa erittäin suosituiksi 

– opiskelijat ovat jonottaneet tuntikausia varataukseen paikan kursseilla ja 

vaatineet samantyyppisiä työmuotoja muhinkin kieliin kuin ruotsiin 

(Laurén 2000, 142-148).  

 

Integraatiolla ja yhteistoiminnallisessa oppimisella voidaan vastata myös 

opiskelijoiden heterogeenisyyden ja erilaisten oppijoiden tuomaan haas-

teeseen. Ammattikorkeakouluissa opiskelija-aines on heterogeenista opis-

kelijoiden erilaisten taustojen takia. Ammatillisen toiseen asteen tutkinnon 

suorittaneet osaavat yleensä suhteuttaa asiat hyvin työelämään, mutta tar-

vitsevat esimerkiksi viestinnän opinnoissa paljon harjaantumista kirjoitta-

miseen. Lukiosta tulleilla opiskelijoilla on puolestaan hyvät itsenäisen 

työskentelyn ja kirjoitustaidot, mutta he puolestaan tarvitsevat ammatillis-

ta tietoa ja ryhmätyöskentelytaitoa. (Rajander 2008, 3.)  

 

Eräs näkökulma integroivaan opetukseen on opettajan oman opetuksen ja 

ammatillisen osaamisen kehittäminen. Saarinen (2010, 16-17) arvioi integ-

roivaa opetusta yhdistettynä kielisalkkutyöskentelyyn. Hän tuo esiin uudet 

näkökulmat ja opettajan pedagogisesti vapauttavan roolin ja roolin muut-

tumisen. Kielisalkkutyöskentely mahdollistaa ja edistää opetuksen yhdessä 

kehittämistä yhteistyössä toisen tai toisten kieltenopettajien tai integroiden 

ammattiaineiden opettajien kanssa. Tämä tarjoaa hienon mahdollisuuden 

oppia kollegalta ja saada uusia näkökulmia omiin tapoihin. Opettaja joutuu 

miettimään omia perustelujaan opetukseen liittyvistä asioista, ja yhteistyön 

kautta opettajat voivat kukin vahvistaa omia vahvuuksiaan ja parantaa ke-

hitettäviä alueitaan, hakea yhdessä erilaisia ratkaisumalleja ja olla näin ol-

len toistensa voimavara. Tällainen yhteisöllinen opettaminen edistää yksit-

täisen opettajan opettamiseen liittyviä oppiprosesseja. Saarinen (emt.) 

kannustaakin ammattikorkeakoulujen kieltenopettajia tekemään enemmän 

sellaista yhteistyötä, että kursseja ja opintokokonaisuuksia opetettaisiin 

yhdessä tai seurattaisiin toisten opettajien opetusta. (Saarinen 2010, 16-

17).  

 

Kokemuksia siitä, että opettaja kehittyy ammatillisesti yhteisen toiminnan 

kautta, vahvistavat myös muut tutkimusraportit. Mäntylän (2002, 219-221) 

opettajien tiimityötä koskevan väitöstutkimuksen päätulokseksi osoittautui 
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havainto, jonka mukaan yksittäisen tiimin jäsenen pedagogiset taidot ja 

ammatillinen osaaminen vahvistuivat ja yksittäisen jäsenen saama hyöty 

tiimityöstä koettiin merkittäväksi omaa työtä kehitettäessä. Merkittäviksi 

tekijöiksi muodostuivat myös oman osaamisen ja toisten arvostaminen, it-

searviointitaito ja työssä jaksaminen. Oppilaitoksen toiminnan tasolla op-

pimistulokset näkyivät puolestaan uudistuneina työskentelytapoina ja il-

mapiirin parantumisena.  

 

Myös Tampereen ammattikorkeakoulussa toteutettu yhteisopettajuuden 

kokeilu vahvistaa myönteistä käsitystä opettajuuden kehittymisestä yhteis-

toiminnassa (Ala-Kutsi & Owston 2010, 100-113). Kaksi Tampereen am-

mattikorkeakoulun englanninkielisen viestinnän opettajaa toteutti yhteis-

opettajuuden opetuskokeilun, jossa he suunnittelivat yhdessä opintojakson 

ja jakoivat opetuksen, arvioinnin ja muut tehtävät. Kokeilun taustalla oli 

halu oppia toisilta. Kokemuksensa mukaan opettajat täydensivät hyvin 

toistensa vahvuuksia, joita he pystyivät hyödyntämään keskinäisessä työn-

jaossaan – toinen oli vahvempi tietotekniikan hyödyntämisessä, toinen op-

pimateriaalien jäsentämisessä. He oppivat toisiltaan uusia valmiuksia, ope-

tusmenetelmiä, ideoita ja näkökulmia opetukseen, ja myönteinen asenne 

omaan työhön parani. Vieläkin arvokkaampana kokeilijat pitivät kasvua, 

joka heissä tapahtui opettajapersoonina. (Emt.) 

   

Aaltosen (2003, 62-73) löydökset integroivan opetuksen hyödyistä tukevat 

edellä kuvattuja näkemyksiä ja kokemuksia. Hän kokoaa Ingramia siteera-

ten integroivan opetuksen edut seuraavasti: 

 Integraatio auttaa opettajaa ja oppijaa selviämään paremmin jatku-

vasti muuttuvan tiedon tulvasta, yhdistämään tehokkaammin toi-

siinsa liittyvää tietoa ja löytämään tiedon merkityksen ja tarkoituk-

sen.  

 Opetussuunnitelman rakentaminen useampaa oppiainetta yhdistä-

vien ydinkäsitteiden ja perusperiaatteiden ympärille säästää aikaa 

ja päällekkäisyyksiä poistaen vähentää kokonaisuutena tiedon mää-

rää.  

 Kun integraatio toteutetaan eri oppiaineita yhdistäen eikä niitä ko-

konaan sulauttaen, säilyvät eri näkökulmat ja silti oppijaa voidaan 

ohjata eri alojen syvällisten yhteyksien ymmärtämiseen. 

 Integraatio vähentää tiedon spesialisoitumista ja fragmentoitumis-

ta. 

 Integraatio auttaa luomaan holistisempaa kuvaa maailmasta ja lisää 

opitun merkityksellisyyttä ja hyödynnettävyyttä. 

 Integraatio huomioi oppimisen olosuhteet opetussuunnitelmassa ja 

kehittää oppijan persoonallisuutta.  

 Integroivalla opetuksella on motivoiva vaikutus ja se kehittää op-

pimaan oppimisen taitoja. 

 Opettajien ammatillinen minäkäsitys voimistuu; innostuneisuus, 

kollegiaalisuus ja opettajien välinen yhteistyö lisääntyy; kuva kou-

lun ja ulkopuolisten tahojen professionaalisesta yhteisöstä selkiy-

tyy. 
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 Opettajien yhteistoiminta luo kollegiaalista oppimista ja tuo konk-

reettista apua opetuksen toteutukseen. 

2.4 Integroivan opetuksen esteet 

Suomalainen koulujärjestelmä perustuu edelleenkin pitkälti oppiaineja-

koon ja hajautettuun työjärjestykseen. Vaikka opetussuunnitelmia on 

muokattu integraatiolle myönteisimmiksi, opettajankoulutus ei juuri ole 

huomioinut integroivan opetuksen didaktiikkaa. Esiin tulee myös opettaji-

en ajan puute ja ihmissuhdevaikeudet yhteistyön esteenä. Integroivan ope-

tuksen hidasta leviämistä on selitetty myös oppiaineiden ominaislaadulla, 

erilaisilla opetustraditioilla tai didaktisen tausta-ajattelun eroilla. (Kop-

pinen & Pasanen 1991, 66-68.) Epäilyksiä on herättänyt myös se, opete-

taanko integroimalla liiankin ammattispesifistä tietoa muuttuvan työelä-

män tarpeisiin (Rajander 2003).  

 

Erilaiset organisatoriset tekijät, kuten kurssimuotoisuus ja jaksojärjestel-

mä, voivat estää tai hankaloittaa oppiaineiden välistä opetuksen integroin-

tia. Ammatillisella toisella asteella järjestetään ammattitaitoa täydentäviä 

opintoja eri tutkintoja opiskeleville yhteisesti, mikä haittaa niiden integ-

rointia ammattiaineisiin. Toisaalta jaksojärjestelmä auttaa ammattitaitoa 

täydentävien aineiden keskinäisessä integraatiossa. (Korhonen, Talbacka 

& Yli-Kojola 2009, 22-23.)  

 

Integroiva opetus vaatii yhteistyötä eri tahojen välillä. Siksi integraa-

tiokeskustelun keskiössä on opettaja asenteineen. Opettajan työn itsenäi-

syys voi johtaa helposti eristäytymiseen, jos opettajalla ei ole halua tai 

mahdollisuutta olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Individualismi voi 

lähteä opettajan henkilökohtaisista strategioista ja työskentelymalleista tai 

hallinnollisista ja muista ulkoisista tekijöistä, jotka estävät yhteistyön. 

(Flinders 1988 Mäntylän 2002, 28 mukaan). Opetuksen suorittajiksi luoki-

tellut opettajat eivät koe tarpeelliseksi yhteistoimintaa, kun taas kasvu- ja 

oppimisprosessin ohjaajaksi itsensä kokevat opettajat pitävät yhteistoi-

minnallisuutta keskeisenä osana opettajuuttaan (Patrikainen Mäntylän 

2002, 28, mukaan).  

 

Integroinnin toteuttamiseen voi vaikuttaa myös se, miten asiantunteva 

opettaja on tai miten hyväksi hän kokee asiantuntijuutensa. Opetuksen in-

tegroiminen asettaa opettajan ammattitaidolle suuria vaatimuksia. Ei riitä, 

että opettajalla on oman erikoisalansa tuntemus ja pedagogista osaamista, 

vaan lisäksi on tunnettava hyvin myös opiskelijoiden tuleva ammatti ja 

siinä vaadittavat taidot. Eri aineiden opettajat ovat erilaisen työtaustansa ja 

opetettavan alan käytännön kokemuksensa takia erilaisessa asemassa vas-

tatessaan opetuksen integroinnin tuomaan haasteeseen. (Aaltonen 2003, 

17-19.) 

 

Opettajat ovat tottuneet itsenäiseen työskentelyyn. Yhdessä opettaminen 

on harvinaista ammattikorkeakouluissa. Vaikka opettajakoulutuksen ja -

harjoittelun aikana on totuttu, että opetusta tarkkaillaan, opettaja toimii 
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oppilaitoksessa kuitenkin useimmiten yksin. Tämä johtaa helposti urautu-

miseen, ja samalla kynnys pyytää jotakuta seuraamaan opetusta kasvaa. 

(Ala-Kutsi & Owston 2010, 101). 

 

Mikä sitten estää opettajia integroimasta opetusta? Aaltonen (2003, 48-52) 

kokoaa integroivan opetuksen esteiksi koettuja tekijöitä seuraavasti: 

 Kansainvälisessä integraatiokeskustelussa kriittiset näkökulmat 

keskittyvät muun muassa oppiaineiden asemaan integroidussa ope-

tuksessa, opettajien substanssiosaamisen syvällisyyteen ja integ-

roidun opetuksen motiiveihin.  

 Yksi opetuksen integroimista koskeva epäilys on sen vaikutus 

opiskelijoiden oppimiseen: tuottaako se syvällisempiä oppimisko-

kemuksia vai jättääkö se vain aukkoja tietyn oppiaineen ja sen kä-

sitteiden ymmärtämiseen? 

 Integroivaa opetusta pidetään vastakkaisena ja poissulkevana ”op-

piaineopetukselle”. 

 Opettajien ammatti-identiteetti kärsii, sillä se liittyy oman oppiai-

neen statukseen. 

 Työskenteleminen eri oppiaineita edustavien opettajien kanssa vä-

hentää oman alan opettajaryhmän antamaa tukea ja turvallisuuden 

tunnetta. 

 Opettajat kokevat toimivansa oman erikoisalansa ulkopuolella. 

 Opetuksen integrointi voidaan kokea uhaksi olemassa olevia valta- 

ja kontrollirakenteita vastaan. 

 Opettajat kokevat itseluottamuksen puutetta joutuessaan opetta-

maan omaan erikoisalaansa kuulumattomia aiheita. 

 Integrointi on jotakin ylimääräistä, joka pitää lisätä jo ennalta yli-

kuormitettuun opetussuunnitelmaan. 
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3 ENGLANNIN OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA 

3.1 Kieltenopetuksen tavoitteet ammattikorkeakoulussa 

Ammattikorkeakoulujen toimintaa Suomessa säätävät vuonna 2003 voi-

maan tulleet ammattikorkeakoululaki (L351/200I3) ja valtion asetus am-

mattikorkeakouluista (A352/2003). Laki ammattikorkeakouluista määrit-

tää ammattikorkeakoulun opetuksen lähtökohdaksi opetus-, tutkimus- ja 

kehitystyön sekä aluekehityksen yhdistämisen. Ammattikorkeakoulujen 

tulee ottaa huomioon ympäröivän alueensa työelämän tarpeet. Laissa ote-

taan kantaa integrointiin myös maininnalla, että osa tutkintotavoitteisesta 

opetuksesta voidaan järjestää työpaikoilla. Asetuksen mukaan ammatti-

korkeakouluopetuksen on taattava riittävä viestintä- ja kielitaito sekä asi-

anomaisen alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet. Asetus 

edellyttää sellaista yhden tai kahden vieraan kielen kirjallista ja suullista 

taitoa, joka on tarpeellinen ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehi-

tyksen kannalta. 

 

Ammattikorkeakoulujen opetus pohjautuu lakisääteisten määräysten lisäk-

si Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n suosituksiin. Arene 

on laatinut suosituksen tutkintojen kansallisen viitekehyksen (NQF) ja tut-

kintojen yhteisten kompetenssien soveltamisesta ammattikorkeakouluissa 

(Arene 2010). Nämä suomalaiset suositukset perustuvat eurooppalaiseen 

tutkintojen ja osaamisen viitekehykseen (EQF 2009) Viitekehysten nou-

dattamisen tavoitteena on mahdollistaa korkeakoulujen opetussuunnitel-

mien yhteneväisyys ja opiskelijoiden liikkuvuus sekä edistää tutkintojen 

vertailtavuutta ja tunnustamista sekä kansallisesti ja Euroopassa. Kansain-

välistymisosaaminen sekä viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen kuuluvat 

ammattikorkeakoulujen valtakunnallisiin kompetensseihin. Ammattikor-

keakouluille ei ole Suomessa laadittu valtakunnallisia opetussuunnitelmia 

ensimmäisen tai toiseen asteen peruskoulutuksen tapaan, vaan kouluilla on 

vapaus päättää itse koulutuksensa sisällöstä ja opetussuunnitelmastaan 

laissa säädetyn tutkinnon laajuuden puitteissa. Käytännössä opetussuunni-

telmat perustuvat Arene ry:n suosituksiin, työelämän asettamiin kvalifi-

kaatioihin ja niistä johdettuihin kompetenssimäärittelyihin.  

 

Myös ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetukselle on laadittu 

valtakunnalliset suositukset (Kielten ja viestinnän opetuksen käytän-

tösuositukset ammattikorkeakouluissa, 2011). Suositusten tavoitteena on 

luoda yhteisiä käytäntöjä, joilla edistetään ammatillisen kielten ja viestin-

nän opetuksen yhdenmukaisuutta ja valtakunnallista vertailtavuutta sekä 

tuetaan ammattikorkeakoulujen laatutyötä. Suositukset laati alun perin 

Arene ry:n asettama kielityöryhmä, joka toimi vuosina 2003-2007. Sen 

jälkeen suositukset on päivittänyt ammattikorkeakoulujen Kielten ja vies-

tinnän asiantuntijatiimi, jonka ammattikorkeakoulujen kielten vastuuopet-

tajien verkosto perusti vuonna 2008 jatkamaan yhteisten suuntaviivojen 

laatimista ja kehitystyötä. Käytäntösuositus asettaa ammattikorkeakoulu-
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tutkintojen kieliopintojen tavoitteeksi sen, että opiskelija oppii viestimään 

tarkoituksenmukaisesti ja taitavasti oman ammattialansa viestintä- ja vuo-

rovaikutustilanteissa vähintään toisella kotimaisella kielellä, yhdellä tai 

kahdella vieraalla kielellä sekä omalla äidinkielellään. Ammattikorkea-

koulun kielten ja viestinnän opetuksen tavoitteena on tuottaa opiskelijalle 

kansainvälistyvän elinkeino- ja työelämän asiantuntijatehtävissä tarvittava 

kieli- ja viestintätaito. (Emt.) 

 

Kielten ja viestinnän opetuksen käytäntösuositukset sisältävät myös suosi-

tuksen vieraan kielen ja ammattiaineen integroinnista. Suosituksessa tode-

taan, että tyypillisesti vieraan kielen perusopintojen opintojakson sisällöstä 

voidaan integroida sopiva osio (esimerkiksi esityksen pitäminen tai koko-

usharjoittelu), joka muodostaa osan kielen opintojaksosta. Muulla vieraan 

kielen opetuksella varmistetaan kielen ydinaineksen riittävä hallinta. Sy-

ventävissä ammatillisissa kieliopinnoissa voidaan integroida ammattiai-

neen kanssa laajojakin kokonaisuuksia, kuten kokonaisia vieraan kielen 

opintojaksoja. Ammattialan kieliopinnot suositellaan sijoitettavaksi opin-

tojen keski- ja loppuvaiheeseen; tällöin opiskelijat jo tuntevat tulevan 

ammattialansa ja työelämää, ja integrointi ammattialan sisältöihin on luon-

tevaa. Suosituksen mukaan integroinnissa tulisi soveltaa asiantuntijuuden 

periaatetta siten, että vieraan kielen koulutettu kieltenopettaja opettaa ja 

arvioi kielelliset suoritukset ja ammattiaineen opettaja asiasisällön. Opis-

kelijoiden kielitaidon tason tulisi olla itsenäisen kielenkäyttäjän tasolla, 

jolloin opiskelijalla on realistinen mahdollisuus osallistua aktiivisesti am-

mattiaineen opetukseen. Opettajien työaika tulee huomioida integroidun 

opintojakson suunnittelussa ja on varmistettava, että vieraan kielen ope-

tussuunnitelman mukaiset kielen sisällöt tulevat opetetuiksi. Näin varmis-

tetaan, että kieli- ja viestintätaito kehittyy kaikilta osin tulevan ammatin 

asiantuntijatehtäviä varten ja termistön hallinta kehittyy suunnitelmallises-

ti. (Kielten ja viestinnän opetuksen käytäntösuositukset ammattikorkea-

kouluissa, 2011.) 

 

Edellä mainittujen lakisääteisten ja suosituksiin perustuvien suuntaviivo-

jen lisäksi kieltenopetuksen tavoitteita määrittää Eurooppalainen viiteke-

hys (2003). Se antaa kielten oppimiselle, opettamiselle ja arvioinnille yh-

teisen eurooppalaisen viitekehyksen ja määrittelee muun muassa kielten 

taitotasotavoitteet, joita sovelletaan yleisesti myös ammattikorkeakouluis-

sa. Lisäksi ammattikorkeakoulujen kieli- ja viestintäopetusta ohjataan mo-

nesti oppilaitosten omilla ohjeistuksilla, joissa huomioidaan myös oppilai-

toksen omat strategiset linjaukset. Muun muassa Laurea-ammattikorkea-

koulu on juuri päivittänyt kielet ja viestintä -ohjeistonsa (Laurea-ammatti-

korkeakoulun kielet ja viestintä -ohjeisto 2012). 

3.2 Kieltenopetuksen erityispiirteitä ammattikorkeakoulussa 

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän asiantuntijatiimin yhtenä 

pyrkimyksenä on kehittää ammatillista kielten ja viestinnän opetusta kan-

sallisen ja kansainvälisen tutkimuksen pohjalta. Tavoitteena on ammatti-

korkeakoulututkintojen kansainvälinen vertailukelpoisuus ja kilpailukyky. 
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(Kielten ja viestinnän opetuksen käytäntösuositukset ammattikorkeakou-

luissa, 2011.) Kielten ja viestinnän opetuksesta ja sen kehittämisestä on 

julkaistu ammattikorkeakoulujen olemassaolon aikana lukuisia artikkelei-

ta, tutkimuksia ja muuta kirjallisuutta. Kielten ja viestinnän asiantuntija-

tiimi on koonnut näistä 23 sivua pitkän kirjallisuusluettelon, jossa esiintyy 

osa tähänkin opinnäytetyöhön käytetystä lähdemateriaaleista (Ammatti-

korkeakoulujen kielten ja viestinnän opetukseen liittyvää kirjallisuutta 

2011). Keskeisenä piirteenä alan julkaisuissa on pyrkimys opetuksen yh-

denmukaisuuteen, eurooppalaiseen ja valtakunnalliseen vertailtavuuteen 

sekä pyrkimys ammatillisesti suuntautuneeseen kielten ja viestinnän ope-

tukseen ja opetuksen työelämäkeskeisyyteen.  

 

Työelämässä tarvitaan kokonaisvaltaista kieli- ja viestintätaitoa. Pelkkä 

tekninen kielen osaaminen ei enää riitä, vaan kielitaito nähdään laaja-

alaisena viestintätaitona. Osa ammatillista viestintätaitoa ovat muun muas-

sa sosiaalisten suhteiden osoittaminen, kohteliaisuus, arvot, asenteet, ke-

honkieli ja kyky suunnitella viestintä tilanteelle sopivaksi. Ammatillisesti 

suuntautuneissa kieliopinnoissa pyritään ammattialakohtaisuuteen ja käy-

tännönläheisyyteen. Kieltenopetuksessa integrointi ammatillisiin sisältöi-

hin palvelee laaja-alaisen viestintätaidon tavoitetta ja palvelee tulevaisuu-

den ammatissa toimimista. (Huhta, Jaatinen & Johnson 2006; Lax 2006.) 

Perinteinen, pääasiassa luokkahuoneessa tapahtuva strukturoitu opetus 

pystyy vain hyvin rajallisesti edesauttamaan oppijoiden työelämävalmiuk-

sien kuten tiimityötaitojen kehittymistä (Leikomaa & Torp 2010, 22-35). 

Ammattikorkeakouluissa ei siis ole tavoitteena enää yleisen peruskielitai-

don kehittäminen, kuten perusopetuksessa ja lukiossa, vaan tavoitteena on 

tuottaa erityisesti työelämän tilanteissa tarvittavaa kulttuurienvälistä 

kommunikointitaitoa ja tietyn ammattialan opiskelussa tarpeellista kielitai-

toa (Kantelinen 2004, 51-59). 

 

Työelämälähtöisyys on siis ammattikorkeakoulun kieli- ja viestintäopetuk-

sen ominaispiirre. Työelämäläheisyyden varmistamiseksi on tiedettävä, 

mitä työelämän viestintä tarkoittaa eri aloilla. Välineeksi tähän on kehitet-

ty muun muassa työelämän viestintätarpeiden kartoitus ja eri aloille tehtä-

vät ammatilliset viitekehykset, joita on tehty ainakin tekniikan, liiketalou-

den ja kulttuurin alalle sekä sosiaali- ja terveysalalle (Huhta, Johnson, Lax 

& Hantula (toim.), 2006). Ammatillisen kieltenopetuksen yhteydessä 

esiintyvät usein myös sanat kokemuksellisuus, autenttisuus ja toiminnalli-

suus. Työtehtävät edellyttävät toiminnallista kielitaitoa: esimerkiksi ICT-

alan yrityksissä on todettu, että asiantuntijan tulee selvitä viestintä- ja do-

kumentointitehtävistä itsenäisesti, tehokkaasti ja nopeasti, eikä viestintä-

tehtäviä voi delegoida muille kiireisen työtahdin ja usein tiukkojen tie-

tosuojamääräysten vuoksi (Johnson 2006, 9). Ammattikorkeakouluissa ja 

yrityselämässä tehtyjen tutkimusten mukaan kielitaitoa harjoitetaan tehok-

kaimmin luonnollisessa kansainvälisissä yhteyksissä. Ammattikorkeakou-

luympäristössä tämä tarkoittaa erityisesti ulkomailla suoritettavia opintoja 

ja työharjoittelua, mutta myös mahdollisimman autenttisissa kotimaisissa 

opinnoissa ja työharjoittelussa suoritettavia opintoja. (Penttinen 2004, 89-

103.) Autenttinen oppiminen pitää sisällään mahdollisimman todellisia 
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viestintätilanteita ja viestinnän muotoja sekä viestinnällisiä sisältöjä (Saa-

rinen 2010, 14). On todettu, että esimerkiksi kielisalkkutyyppinen ja pro-

jektimainen työskentely sopivat hyvin ammattikorkeakoulun kieltenope-

tukseen. Monipuoliset työtavat, itsenäisyys, valinnaisuus yhteydenpitovä-

lineiden käytössä ja vaihtelevat oppimisympäristöt koetaan työelämäläh-

töisemmiksi kuin perinteinen luokkahuoneopetus. (Leikomaa & Torp 

2010, 22-35.) 

 

Kielenopetukseen ammattikorkeakouluissa vaikuttavat käytännössä erilai-

set reunaehdot; esimerkiksi ryhmäkoot ja tuntimäärät, opiskelijoiden ja 

opettajien tottumukset ja eri alojen ammattikulttuurit ja toimintatavat (Saa-

rinen 2010, 8-19). Siihen vaikuttaa myös kieltenopetuksen eristäminen 

omaksi yksikökseen, mikä ei Pirkanmaan ja Tampereen ammattikorkea-

kouluissa toteutetun kehityshankkeen mukaan ole välttämättä suositelta-

vaa: tällöin ammatillisten opintojen ja kieliopintojen integrointimahdolli-

suudet jäävät hyödyntämättä, kun opettajien luonnollinen kanssakäyminen 

vähenee (Jaatinen, Lehtovaara & Kohonen (toim.) 2001, 13). Opetuksen 

toteuttamiseen vaikuttavat konkreettisesti myös heterogeeniset opetus-

ryhmät: ammattikorkeakoulukelpoisia ovat sekä lukion että ammatillisen 

koulutuksen suorittaneet. Kaikkien opiskelijoiden, etenkin ammatillisesta 

peruskoulutuksesta tulevien, henkilökohtainen kielitaidon lähtötaso on hy-

vin heterogeeninen, ja eri aloilla on opiskeltu kieliä eri määrä. Ammatti-

korkeakouluissa noudatetaankin eri käytäntöjä opiskelijoiden kielitaidon 

lähtötason selvittämiseksi. Lähtötasotestin sijaan tai tarvittaessa sitä täy-

dentäen on tarjolla valmentavia kieliopintoja kielten perusteiden kertaami-

seen. (Malhonen 2006.) 

3.3 Englannin opetus ammattikorkeakoulussa 

Englanti on kieli, joka täyttää ammattikorkeakoulujen kielten opetuksen 

mission: se on globaali työelämän yleiskieli, jonka osaamista opiskelija tu-

lee tarvitsemaan tulevissa kansainvälistyvän työelämän asiantuntijatehtä-

vissään. Englannin asema tärkeimpänä vieraana kielenä on ollut jo kauan 

kiistaton, ja liike-elämässä englanti onkin todettu toiseksi kotimaiseksi 

viestinnän kieleksi. Siihen törmätään ainakin jossakin määrin kaikissa yri-

tyksissä ja yritysten kaikissa toiminnoissa, ei enää vain ulkomaankaupan 

toiminnoissa. Viestintä- ja kieliosaaminen vähintään suomeksi ja englan-

niksi ovat oleellinen osa liiketoimintaosaamista ja henkilöstön ammattitai-

don ydintä. (Louhiala-Salminen 2006, 18)  

 

Valtaosa osa yritysten viestintätilanteista tapahtuu englanniksi henkilöiden 

kesken, jotka eivät puhu englantia äidinkielenään. Puhutaankin yleismaa-

ilmallisesta, tiettyyn kulttuuriin sitomattomasta lingua franca -englannista, 

eräänlaisesta riisutusta selkokielestä. Toisena käsitteenä kielitieteessä 

esiintyy ELF (English as a lingua franca) tai BELF (Business ELF), jotka 

korostavat tasapuolista yritysviestintää eri äidinkielisten viestijöiden kes-

ken. Tarve tällaisen globaalin, mihinkään tiettyyn kulttuuriin sitomatto-

man neutraalin englannin opetukseen tuo haastetta ammattikorkeakoulu-
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opetukseen. Opetuksen tulisi painottua kielitaidon opetuksesta ammatilli-

sen viestinnän valmennukseen. (Emt., 19-20.) 

 

Englanti on pakollinen oppiaine ammattikorkeakoulututkinnoissa. Ammat-

tikorkeakoulun perusopintojen kielten opintojaksojen suositeltava laajuus 

on yleiseurooppalaisen ECTS-periaatteen mukaisesti vähintään viisi opin-

topistettä (Kielten ja viestinnän opetuksen käytäntösuositukset ammatti-

korkeakouluissa 2011). Englannin opintojen määrä kuitenkin vaihtelee 

koulutusalakohtaisten tarpeiden mukaan. Esimerkiksi Laurean hoitotyön 

koulutusohjelma sisältää vain yhden viiden opintopisteen pakollisen eng-

lannin opintojakson Nursing English. Englannin kielen valmentavat opin-

not ovat vaihtoehtoisia perusopintoja, joista kuitenkin kertyy kolme opin-

topistettä. Liiketalouden koulutusohjelma sisältää sen sijaan pakollisina 

perusopintoina viiden opintopisteen English for Business Basics -

opintojakson ja pakollisina ammattiopintoina myös viiden opintopisteen 

laajuisen English for International Business -opintojakson. Lisäksi liiketa-

louden koulutusohjelmaan kuuluu viiden opintopisteen englanninkielinen 

Intercultural Communication -jakso ja tarjolla on kolmen opintopisteen 

laajuiset valmentavat kieliopinnot. Opintojaksojen nimistä voi päätellä, et-

tä englannin opetus integroidaan lähtökohtaisesti kuhunkin ammattialaan. 

(Laurea-ammattikorkeakoulun kielet ja viestintä -ohjeisto 2012.) 

 

Myös kokonaan englanniksi tapahtuvan opetuksen määrä vaihtelee koulu-

tusalakohtaisten tarpeiden mukaan. Laureassa on tavoitteena, että kaikissa 

opetussuunnitelmissa on kieliopintojen lisäksi vähintään 30 opintopisteen 

edestä muita kuin suomenkielisiä (yleensä englanninkielisiä opintoja). 

Kaikkien opiskelijoiden kielen osaamistaso testataan lähtötasotestillä opin-

tojen alkaessa. Tarvittaessa heidät ohjataan kielen valmentaviin opintoi-

hin, jotta kaikki opiskelijat saavuttaisivat riittävän lähtötason ammatillisiin 

kieliopintoihin. Ammatillisten kieliopintojen sijoittelussa pyritään otta-

maan huomioon kielten integrointi muuhun opetukseen. (Emt.) 

https://soleops.laurea.fi/opsnet/disp/fi/ops_KoulOhjOps/tab/tab/sea?ryhma_id=3993935&koulohj_id=2587350&stack=push
https://soleops.laurea.fi/opsnet/disp/fi/ops_KoulOhjOps/tab/tab/sea?ryhma_id=3993935&koulohj_id=2587350&stack=push
https://soleops.laurea.fi/opsnet/disp/fi/ops_KoulOhjOps/tab/tab/sea?ryhma_id=3993935&koulohj_id=2587350&stack=push
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4 CASE: ENGLANNIN OPETUKSEN INTEGROINTI FUAS-

AMMATTIKORKEAKOULUISSA 

4.1 Kartoituksen tavoite ja kohde 

Tämän opinnäytetyön empiirisen osan kohteena on ammattikorkeakou-

luympäristö. Tavoitteena on kartoittaa tapaustutkimuksen avulla, miten 

englannin opetuksen integrointia tehdään ammattikorkeakouluissa ja mil-

laisiksi englannin opettajat kokevat integroinnin hyödyllisyyden ja toteut-

tamismahdollisuudet. Tavoitteena on verrata saatuja tuloksia kirjallisuu-

dessa ja aiemmissa tutkimuksissa esitettyihin näkemyksiin sekä ammatti-

korkeakoulutuksen englannin opetukselle asetettuihin tavoitteisiin. Tavoit-

teena on myös nostaa esiin mahdollisia epäkohtia tai kehityskohteita jat-

kokeskustelun pohjaksi. 

 

Tapaustutkimuksen kohteena ovat Hämeen (HAMK), Lahden (LAMK) ja 

Laurea-ammattikorkeakoulujen englannin kielen ja viestinnän opettajat. 

Tällä pyrittiin saamaan tulosten kattavuuden ja luotettavuuden takaami-

seksi suurempi määrä vastauksia kuin yhdestä oppilaitoksesta. Nämä kol-

me oppilaitosta muodostavat strategisen, itsenäisten ammattikorkeakoulu-

jen FUAS-yhteistyöliittouman (Federation of Universities of Applied 

Sciences). FUAS on Suomen suurin ammattikorkeakoulujen muodostama 

strateginen liittouma, jonka henkilöstön määrä on noin 1 800 ja opiskeli-

jamäärä noin 21 000 – eli noin 15 % koko Suomen ammattikorkeakoulu-

jen opiskelijamäärästä. FUAS-liittouman tavoitteena on muodostaa laa-

jennetulle metropolialueelle kansainvälisiä vaatimuksia vastaava ja kan-

sainvälistä kilpailukykyä vahvistava korkeakouluverkko. FUAS muun 

muassa tarjoaa yhteisiä koulutuksia kaikkien ammattikorkeakoulujensa 

opiskelijoille ja opettajille. Liittouma haluaa profiloitua koulutuksessa 

työelämäläheisten ja tutkimus- ja kehitystoimintaan integroituvien peda-

gogisten ratkaisujen kansainvälisenä edelläkävijänä. Näin ollen voisi pää-

tellä, että integrointi työelämäläheisenä pedagogisena ratkaisuna olisi ylei-

sesti käytetty FUAS-ammattikorkeakouluissa.  

Hämeen ammattikorkeakoulu eli HAMK toimii kuudella koulutusalalla ja 

sillä on tällä hetkellä 32 koulutusohjelmaa. HAMK palvelee kahden mil-

joonan asukkaan työssäkäyntialuetta Kanta-Hämeessä, Etelä-Pirkanmaalla 

ja Uudellamaalla. HAMK:issa työskentelee päätoimisesti noin 800 henki-

löä. Lahden ammattikorkeakoulu eli LAMK tarjoaa koulutusmahdolli-

suuksia seitsemällä alalla ja 23 koulutusohjelmassa. Tutkinto-opiskelijoita 

LAMK:issa on vuosittain yli 5 000 ja henkilöstöä noin 400. LAMK:illa on 

kampusalueen lisäksi useita toimipisteitä ympäri Lahden kaupunkia. Lau-

rea-ammattikorkeakoulu toimii puolestaan pääkaupunkiseudulla ja Uudel-

lamaalla seitsemässä paikallisyksiköss .  Laureassa on opiskelijoita noin 7 

500 ja henkilöstöä noin 55 .  Sen opetustarjonnassa on 17 koulutusohjel-

maa. 
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Kaikki FUAS-liitoumaan kuuluvat ammattikorkeakoulut ovat ansioitunei-

ta toiminnassaan ja saaneet useita laatupalkintoja.  HAMK on tunnettu 

muun muassa ammatillisesta opettajakoulutuksestaan ja verkko-opetuksen 

kehittämisestä, LAMK muotoilualan koulutuksestaan ja Laurea sovelta-

mastaan kehittämispohjaisen oppimisen Learning by Developing -

toimintamallista. Kaikilla kolmella ammattikorkeakoululla on hajanainen, 

useasta opetuspisteestä koostuva organisaatio ja hyvin monialaista koulu-

tusta. Niille on ominaista haasteet tiedonkulussa sekä yhteisten käytäntö-

jen ja keskinäisen osaamisen jakamisessa toimipisteidensä välillä. Vielä 

enemmän tämä pätee FUAS-yhteistyöhön eri oppilaitosten välillä. Yksi 

tämän opinnäytetyön tavoitteista onkin lisätä tiedonvaihtoa oppilaitosten 

välillä. 

4.2 Kartoituksen toteuttaminen 

Englannin kielen ja viestinnän opettajille suunnattu kartoitus toteutettiin 

strukturoidulla kyselylomakkeella (LIITE 2). Kysymyksiin koottiin kes-

keiset opetuksen integrointiin liittyvät toteutustavat ja väittämät integroi-

van opetuksen hyödyistä ja sen toteuttamiseen vaikuttavista tekijöistä. 

Lomakkeen sisällön perustana on luvussa 2 tehty katsaus integroivaa ope-

tusta koskevaan tietoperustaan. 

 

Kysymyslomake teemoitettiin seuraaviin osa-alueisiin: 

A) VASTAAJAN TAUSTATIEDOT  

B) ENGLANTI ERILLISENÄ OPPIAINEENA  

C) ENGLANNIN OPETUKSEN YHDISTÄMINEN MUIDEN AINEI-

DEN OPINTOJAKSOIHIN 

D) ENGLANNIN OPETUKSEN YHDISTÄMINEN TYÖELÄMÄYH-

TEISTYÖHÖN 

E) INTEGROINNIN HYÖDYLLISYYS VERRATTUNA ERILLISEEN 

KIELTENOPETUKSEEN  

F) INTEGROINNIN TOTEUTTAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

G) AVOIMIA KYSYMYKSIÄ  

 

Teemojen A-F alla on 43 kysymystä, joihin oli pakko vastata. Jotta loma-

ke ei olisi liian työläs täyttää, vastausvaihtoehdoiksi annettiin monivalin-

tavaihtoehtoja: pudotusvalikkoja, valintaruutuja tai radionappeja. Ra-

dionappivalintavaihtoehtoja oli neljä. Osien B-D vastausvaihtoina oli 

Säännöllisesti, Usein, Satunnaisesti tai En/Ei. Osien E-F vastausvaihtoina 

oli Olen samaa mieltä, Olen osin samaa mieltä, Olen osin eri mieltä tai 

Olen eri mieltä. Monesti kyselyissä käytetty viisiportainen asteikko ja sen 

myötä keskimmäinen, neutraali vastausvaihtoehto (En osaa sanoa) jätet-

tiin tarkoituksella pois mielipide-erojen tuomiseksi selkeästi esiin. Kom-

menttikenttiin oli mahdollisuus kirjoittaa vapaasanaista tekstiä. Avoimia, 

vapaaehtoisia täydentäviä kysymyksiä oli neljä. 

 

Kysymyslomake laadittiin suomeksi ja rinnakkaislomakkeena englanniksi 

E-lomake -nimisellä selainkäyttöisellä ohjelmistolla, jonka avulla voi laa-

tia ja julkaista verkkolomakkeita ja käsitellä saatuja tuloksia. Linkki lo-
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makkeeseen lähetettiin sähköpostisaatteessa (LIITE 3) tapaustutkimukseen 

osallistuneiden ammattikorkeakoulujen kieltenopetuksen koordinaattorei-

den kautta kunkin oppilaitoksen englannin kielen opettajille. Tarkoitukse-

na oli, että koordinoijat pyrkivät myötävaikuttamaan kartoituksen paino-

arvoon ja kyselyaktiivisuuden varmistamiseen omassa oppilaitoksessaan. 

Kysely lähetettiin kokonaistutkimuksena koko englannin opettajistolle, jo-

ka muodostuu HAMK:in 10:stä, LAMK:in 9:stä ja Laurean 16:sta englan-

nin opettajasta eli yhteensä 35 mahdollisesta vastaajasta. 

 

Kartoitus ajoittui huhti-toukokuuhun 2012. Kyselylomake ja saateviesti 

lähetettiin kieltenopetuksen koordinaattoreille 9.4.2012 eteenpäin lähetet-

täväksi, ja vastausaikaa annettiin ensin 2,5 viikkoa. Kahden viikon sisällä 

vastauksia palautui 13, minkä jälkeen lähetettiin muistutusviesti kyselyyn 

vastaamisesta. Tämä toi vastausajan päättyessä 3 lisävastausta. Tämän jäl-

keen vastausaikaa pidennettiin viikolla 6.5.2012 asti lisävastausten toivos-

sa, mikä toi 2 lisävastausta. Vielä tämän jälkeen saatiin yksi vastaus sai-

raslomalta palanneelta opettajalta, joka halusi vastata kyselyyn. 

4.3 Kartoituksen tulokset 

4.3.1 Vastaajaprofiili 

Kyselyyn vastasi 19 opettajaa otoksen 35 mahdollisesta vastaajasta. Vas-

tausprosentiksi muodostui näin ollen 54 %. Oppilaitoskohtaisten vastaus-

ten vaihteluväli oli 44-80 %. Tässä opinnäytetyössä käsitellään tuloksia 

kokonaisuutena ja vastaajien anonymiteetti säilytetään. Oppilaitoskohtai-

set tulokset ovat kunkin oppilaitoksen kieltenopetuksen koordinaattoreiden 

käytettävissä omaa tarkempaa sisäistä analyysia varten ja haluttaessa ver-

rattavaksi tässä opinnäytetyössä esitettäviin FUAS-yhteenliittymän keski-

määräisiin tuloksiin. 

   

Vastaajien taustatiedot näkyvät kuvassa 2. Enemmistö eli 15 vastaajaa on 

naisia, 4 miehiä. Kyselyyn vastanneet opettajat ovat kokeneita sekä elä-

mänkokemuksensa että opettajavuosiensa suhteen: 14 vastaajaa on iältään 

yli 46-vuotiaita ja vain 5 vastaajaa tätä nuorempia. Opettajakokemusta 10 

vastaajalla on 11-19 –vuotta ja 8:lla tätä enemmän. Kokemusta löytyy 

monipuolisesti myös opettamisesta eri oppilaitostasoilla ammattikorkea-

koulun lisäksi: 4 vastaajaa on opettanut yliopistotasolla, 1 ammatillisessa 

aikuiskoulutuksessa, 10 ammatillisella toisella asteella, 10 lukiossa ja/tai 9 

peruskoulussa. Vastanneiden opettajien työ jakautuu kaikille ammattikor-

keakoulun eri koulutusaloille. Yleisin koulutusala on yhteiskuntatieteiden, 

liiketalouden ja hallinnon ala (12 vastaajaa), sen jälkeen tekniikan ja lii-

kenteen ala (6 vastaajaa) kolmantena sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (6 

vastaajaa).  
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Vastaajien taustatiedot (N=19) 

 

 
 

KUVA 2 Vastaajien taustatiedot 

4.3.2 Opetuksen suunnittelu 

Opetuksen suunnittelukäytännöt on esitetty kuvassa 3. Kartoituksesta kävi 

ilmi, että englannin opettajat suunnittelevat opetuksensa säännöllisesti tai 

usein yksin (17 vastaajaa). Lähes yhtä yleistä on, että englannin opettajat 

suunnittelevat opetusta yhteistyössä tai konsultoiden muiden aineiden 

opettajia (15 vastaajaa). Harvemmat tekevät yhtä säännöllisesti tai usein 

opetuksen yhteissuunnittelua toisten englannin opettajien kanssa (9 vas-

taajaa), mutta kuitenkin satunnaisesti (9 vastaajaa).  

 

Opetuksen suunnittelu yhteistyössä tai konsultoiden opiskelijoiden työhar-

joittelusta vastaavia opettajia on vielä harvinaisempaa. 5 tekee sitä sään-

nöllisesti tai usein, 8 satunnaisesti. Työharjoittelupaikkojen yhteyshenkilöi-

tä ei sen sijaan juuri käytetä avuksi opetuksen suunnittelussa: 12 vastaajaa 

ei koskaan, 5 satunnaisesti ja vain 1 usein. 
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Opetuksen suunnittelukäytännöt 

 

 

KUVA 3 Opetuksen suunnittelukäytännöt 

4.3.3 Harjoitustehtävien integrointi 

Englannin opettajien käyttämiä harjoitustehtävien integrointikäytäntöjä on 

koottu kuvaan 4.  Kartoituksen perusteella englannin opettajat käyttävät 

säännönmukaisesti opetuksessaan harjoitustehtäviä, jotka on simuloitu to-

dellisia työelämän tilanteita muistuttaviksi. Hajontaa syntyy harjoitusteh-

tävien käytössä, jotka on saatu tai suunniteltu muiden aineiden opettajien 

kanssa: puolet käyttää niitä omassa opetuksessaan säännöllisesti tai usein, 

mutta toinen puoli satunnaisesti.  

 

Vastaajat kommentoivat ja antoivat esimerkkejä integroivista harjoitusteh-

tävistä seuraavasti: 

 Käytännön harjoittelun aikana opiskelijat kirjoittavat harjoittelu-

raportin englanniksi.  

 Opinnäytetyön abstraktiin liittyvää harjoittelua. 

 Ensimmäisen opiskeluvuoden Portfolio-tehtävä. 

 Laboratoriotyöselvityksen kirjoittaminen englanniksi yhteistyössä 

ammattiaineen opettajan kanssa. 

 Kaikki englannin tehtävät liittyvät ammattiaineen opintojaksoihin, 

projekteihin ja työharjoitteluun. 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
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 Kaikki oppimateriaalihan on alaan liittyvää ja tavallaan integroin-

tia tapahtuu sen kautta. 

 Olen kokeillut tätä jo useamman vuoden ajan ja joskus se toimii ja 

joskus ei, riippuu ihan substanssiaineesta. Joskus substanssiaineen 

opettajan antamat tekstit ovat aivan liian tieteellisiä, suuri osa 

opiskelijoistamme on peruskoulupohjaisia ja heidän kielitaitonsa 

ei yksinkertaisesti riitä tällaisiin vaativiin tehtäviin, he turhautuvat 

helposti. 

Opiskelijoiden osallistumista oppilaitoksessa englanniksi järjestettävien 

tapahtumien ja projektien toteuttamiseen käytetään yleisesti, joskin vaihte-

levissa määrin osana englannin opetusta: joko satunnaisesti (10 vastaajis-

ta) tai säännöllisesti tai usein (9 vastaajista). Työelämästä toimeksiantona 

saatuja tehtäviä englannin opettajat käyttävät opetuksessaan lähinnä sa-

tunnaisesti (puolet vastaajista) muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta (3 

usein). Tässä yksi esimerkki autenttisessa työelämän tilanteessa tehdystä 

harjoituksesta ja siihen liittyvästä kirjoitustehtävästä: 

Ammattialan englanti -kurssilla opiskelijat suunnittelevat ja toteutta-

vat englanninkielisen toimintatuokion paikallisissa päiväkodeissa, 

kouluissa tms. He hoitavat yhteydenpidon näihin työelämän kontakti-

henkilöihin ja kirjoittavat koko prosessista raportin englanniksi.    

 

Englannin tehtävien antaminen muiden aineiden tai opintojaksojen oppi-

tunneille on harvinaisempaa: puolet vastaajista ei tee tätä koskaan, toinen 

puoli kuitenkin satunnaisesti tai usein. Englannin tehtäviä annetaan muihin 

aineisiin tai opintojaksoihin liittyviin projekteihin lähinnä satunnaisesti (8) 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta (4 usein). Työelämän kanssa teh-

tävien yhteistyöprojektien kohdalla esiintyy eniten hajontaa: tällaisiin puo-

let vastaajista antaa opiskelijoille suoritettavaksi englannin tehtäviä joko 

satunnaisesti tai usein, kun taas toinen puoli integroi niihin englannin teh-

täviä joko säännöllisesti tai ei koskaan. Tehtävien teettämistä opiskelijoi-

den työharjoittelussa käyttää vain vajaa puolet vastaajista: säännöllisesti 

tai usein tätä käyttää 5 opettajaa 19 vastaajasta. 

 

Tässä vastaajien vapaasanaisia kommentteja ja esimerkkejä englannin 

opetuksen integroinnista projekteihin ja tapahtumiin: 

 Ammattialan englannissa pidettävät messut. Ensin koulutusohjel-

makohtaiset, tänä vuonna hyvinvoinnin KT:n yhteiset, joihin osal-

listui opiskelijoita kolmesta koulutusohjelmasta. 

 Suunnitteilla on kv-projekti, jonka raportointia on tarkoitus integ-

roida englannin kurssiin. 

 In various event management tasks.  

 In various Business Management students' project tasks.  

 Tietojenkäsittelyn erikoistumisprojekti.  

 Tapahtumien suunnittelu. 
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 Kansainvälistymisprosessi, jossa haetaan kv-markkinoita ja teh-

dään tutkimuksia, suosituksia ja kirjoitetaan raportti. 

 Industrial Systems project: kirjallinen projektisuunnitelma ja sen 

suullinen esittely englanniksi, projektikokous ja esityslista ja muis-

tio englanniksi (pohjustettu englannin tunnilla), projektin tuloksen 

suullinen esittely englanniksi, samoin dokumentaatio ja yksilöra-

portti. Kaikissa arvioijina sekä englannin opettaja että ammattiai-

neen opettajat. 

 

Harjoitustehtävien integrointikäytännöt 

 

 

KUVA 4 Harjoitustehtävien integrointikäytännöt 
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4.3.4 Yhteisopettajuus 

Englannin opettajien käyttämiä yhdessä opettamisen muotoja on koottu 

kuvaan 5. Kartoituksen mukaan 18 vastaajasta 17 opettaa englantia omana 

erillisenä oppiaineena säännöllisesti tai usein. Toisen aineen opettajia tu-

lee mukaan englannin tunneille hyvin satunnaisesti tai ei ollenkaan – vain 

1 vastaaja kertoi omalta kohdaltaan tätä tapahtuvan usein. Eräs opettaja se-

littää tätä seuraavasti: 

Integroivassakaan opetuksessa ei kovin usein ole paikalla ammatin-

opettajia, ainoastaan erityistilanteissa, kuten yhteisissä seminaareis-

sa. 

 

Noin puolet vastaajista käy opettamassa englantia muiden aineiden tai 

opintojaksojen oppitunneilla, mutta lähinnä satunnaisesti (8 vastaajaa). 

Vain 2 tekee tätä säännöllisesti, 2 usein. Opettajia on silloin luokassa joko 

1 kerrallaan (4 vastausta) tai samanaikaisesti 2 (6 vastausta). Myös toisiin 

aineisiin tai opintojaksoihin liittyvissä projekteissa käydään opettamassa 

englantia satunnaisesti. Vain 2 vastaajaa ilmoitti käyvänsä opettamassa 

projektien yhteydessä. Tässäkään ei esiinny mainittavaa eroa sen suhteen, 

opetetaanko tällöin vuorotellen vai samanaikaisesti. Tässä muutama kom-

mentti vierailijoista englannin tunneilla: 

 Guests from other higher education institutions visit my lectures 

quite often. The lecturers represent different areas of expertise. 

 KV-partnereiden opettajat ja vaihdossa olevat opiskelijat vieraile-

vat tunneilla aina kun on mahdollista.   

 We have also worked together to make students familiar with pa-

pers and studies in English. 

Kolmannes vastaajista käy satunnaisesti ohjaamassa opiskelijoita työelä-

män kanssa tehtävissä yhteistyöprojekteissa. Opiskelijoiden työharjoitte-

lupaikoilla englannin opettajat eivät sen sijaan juuri käy: vain 1 opettaja 

ilmoitti tekevänsä tätä satunnaisesti, toinen säännöllisesti. Vastaajat kom-

mentoivat opetuksen integrointia työharjoitteluun vapaasanakentissä seu-

raavasti: 

 Olen itse tällainen työharjoittelun valvoja ja vierailen säännölli-

sesti opiskelijoiden työharjoittelupaikoilla. Tämä lisäksi teimme 

kollegani kanssa kyselyn xx-alueen yrityksille, jossa kartoitimme 

työelämän kielitaitotarvetta; se on ollut opintojaksomme suunnitte-

lun pohjana. 

 Integrating English to work placements is difficult. Many do their 

placements abroad. The English study units cannot wait until the 

placement will be done. There are tens of companies to contact or 

prepare tasks to if every student would like to have a task there - 

not realisable considering teacher's workload. 
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Työelämän edustajia vierailee englannin tunneilla satunnaisesti (7 vastaa-

jaa) yhtä poikkeusta lukuun ottamatta (usein). Vastaajat antavat tästä seu-

raavanlaisia esimerkkejä: 

 Guests from companies usually visit other study units and use Eng-

lish there as the teachers wish to have more English content. 

 Tietojenkäsittelyn erikoistumisprojektin seminaareissa tapaa työ-

elämän edustajia. Vihreän logistiikan messutapahtumissa tapaa 

kestävän kehityksen ja logistiikan alan työelämän edustajia. 

Yhteisopettajuus 

 

 

KUVA 5 Yhteisopettajuus 

4.3.5 Integroinnin hyödyllisyys 

Kartoituksen perusteella voidaan todeta, että englannin opettajat kokevat 

integroivan opetuksen selkeästi hyödylliseksi verrattuna erilliseen kielen-

opetukseen (ks. LIITE 4).  Yli puolet vastaajista on samaa mieltä ja loput 

osin samaa mieltä siitä, että englannin opetuksen integrointi on hyödyllistä 

– näin sekä muihin aineisiin ja opintojaksoihin, projekteihin ja tapahtumiin 

että työelämäyhteistyöhön. Vain yksi vastaaja epäilee hyötyä opetuksen 

integroinnista työelämäyhteistyöhön. Yksi vastaaja kommentoi näin: 

Integrointi on hyvä asia, mutta kyllä erillisiä englannin tuntejakin tar-

vitaan. 

 

Englannin opettajat pitävät integrointia selkeästi hyödyllisenä opiskelijal-

le. Kaikki ovat samaa tai osin samaa siitä, että opiskelijat ovat motivoi-

tuneempia kuin erillisessä kieltenopetuksessa ja heidän työelämävalmiu-
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tensa paranevat. Lähes yhtä yksimielisiä vastaajat ovat opiskelijoiden op-

pimistulosten suhteen: muutamaa yksittäistä vastaajaa lukuun ottamatta 

opettajat ovat samaa tai osin samaa mieltä siitä, että opiskelijoiden oppi-

mistulokset ovat parempia ja he oppivat englantia kokonaisvaltaisemmin. 

Tässä eräs eriävä mielipide: 

Tällainen oppiminen on usein myös sirpaleista; hyvin suunnitelluilla 

englannin opintojaksoilla oppiminen kokonaisvaltaisempaa: lähiope-

tusta 3 h / vko puolen vuoden - yhden vuoden ajan takaa myös suulli-

sen ja ylipäätään kommunikatiivisen oppimisen paremmin. Opiskeli-

japalaute on myös ollut hyvä, eräässä kyselyssä opiskelijat nimen-

omaan toivoivat omia erillisiä kielten opintojaksoja 

 

Tässä puolestaan esimerkki positiivisesta opiskelijapalautteesta: 

Opiskelijapalaute esim. toimintatuokioista aidoissa työympäristöissä 

on ollut erittäin positiivista. Myös yhteistyökumppanit ovat olleet in-

nostuneita ja kiitollisia yhteistyöstä. Englanninkieliset messut ovat 

saaneet erinomaista palautetta opiskelijoilta. He oppivat kielen lisäksi 

viestintä- ja esiintymistaitoja sekä ihan uutta asiaa myös ammatillises-

ti ja jopa moniammatillisesti nyt kun mukana on eri koulutusohjelmat. 

 

Integroivan opetuksen tuoma hyöty opettajalle jakaa mielipiteitä hieman 

enemmän. Vain muutama opettaja kokee, että englannin opettajan suunnit-

teluaika ja kokonaistyömäärä opintojaksoa kohden vähenevät integroivan 

opetuksen myötä. Loput ovat eri mieltä tai osin eri mieltä. Sen sijaan lähes 

kaikki vastaajat ovat samaa tai osin samaa mieltä siitä, että englannin opet-

tajan työmotivaatio paranee ja ammatillinen osaaminen pysyy paremmin 

ajan tasalla tai lisääntyy integroivan opetuksen myötä. 

 

Tässä joitain vapaasanaisia kommentteja opettajanäkökulmasta: 

 Integration increases your workload but it does not always show in 

your working hours. You spend a lot of time reading articles about 

economics, current economic situation, textbooks etc. and looking 

for suitable material for classes. Textbooks are often useless. 

 Integrointiprojekteissa englannin opettajalla on selkeästi kielen 

asiantuntijan rooli, jota ammatinopettajat eivät voi korvata. 

 Integrointi on motivoivaa joskin myös erittäin vaativaa. 

4.3.6 Integroinnin toteuttamiseen vaikuttavat tekijät 

Kartoituksen perusteella vaikuttaa siltä, että ulkoiset tekijät mahdollistavat 

englannin opetuksen integroinnin (ks. LIITE 5). Oppilaitoksen johdon 

koetaan kannustavan integrointiin (8 vastaajaa on samaa mieltä, 7 osin 

samaa mieltä). Myös opetussuunnitelmien katsotaan mahdollistavan integ-

roinnin (10 samaa mieltä, 4 osin samaa mieltä). Muilta opettajilta löytyy 

halua yhteistyöhön (7 samaa mieltä, 7 osin samaa mieltä). Näkemyksissä 

lukujärjestyksien ja opettajien työajan sovittamismahdollisuuksista ope-

tuksen integrointiin esiintyy sen sijaan hajontaa. 11 vastaajaa on täysin tai 

osin sitä mieltä, että tämä onnistuu, 6 on puolestaan osin eri mieltä ja 2 ei 
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näe tähän mahdollisuuksia ollenkaan. Eriäviä mielipiteitä nousi esiin myös 

yhteisen suunnitteluajan löytämisessä: reilu puoli eli 11 vastaajista pystyy 

mielestään järjestämään yhteistä suunnitteluaikaa hyvin tai osin hyvin, kun 

taas vajaa puolet on tästä osin eri (6 vastaajaa) tai eri (2 vastaajaa) mieltä. 

Vastaajat esittivät seuraavia vapaasanaisia kommentteja: 

 Halukkuutta integrointiin on, mutta aikapulaan se aina kaatuu. Yh-

teistä suunnitteluaikaa ei löydy tarpeeksi ajoissa. Jaksotukset ja 

lukujärjestykset lyödään lukkoon niin varhaisessa vaiheessa ja sen 

jälkeen on vaikea miettiä yhteisiä toteutuksia. 

 .. onnistuu kuitenkin ainoastaan jos opettajat kykenevät yhteistyö-

hön. 

 Olen itse löytänyt integroinnista kiinnostuneet ammattiaineen opet-

tajat yhteistyökumppaneiksi. Tiedän kuitenkin monia, sekä englan-

nin että ammattiaineen opettajia, jotka eivät halua luopua oman 

työn itsenäisyydestä. Integrointi onnistuu vain jos on yhteinen tah-

totila ja tavoitteet, siihen ei voi pakottaa. 

Opettajat suhtautuvat erittäin myönteisesti integroivaan opetukseen. Yksi-

kään vastanneista ei ollut edes osin eri mieltä tästä.  He suhtautuvat erit-

täin myönteisesti tai osin myönteisesti myös opetuksen suunnitteluun yh-

dessä toisten opettajien tai yhteistyökumppaneiden kanssa. Vastaajat ko-

kevat omat valmiutensa integroinnin toteuttamiseen pääsääntöisesti hyvi-

nä: vain 3 vastaajaa epäili tietopohjansa riittävyyttä muista aineista ja 2 

opiskelijoiden koulutusalan työelämän riittävää tuntemustaan. Aihetta 

kommentoitiin seuraavasti: 

 Tällaisessa integroinnissa vastuu jää liian usein englannin opetta-

jalle kokemukseni mukaan, englannin opettajan on oltava "kaikki-

en alojen maisteri" ja pystyttävä salamannopeasti ymmärtämään 

ja tuottamaan hyvin erilaisten alojen terminologiaa. 

 Integraatio on hyvä juttu! 

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta opettajat uskovat englannin opet-

tajan aseman ja englannin kielen aseman oppiaineena vahvistuvan integ-

roivan opetuksen myötä. Mielipiteitä jakaa työskentely luokassa toisen 

opettajan kanssa: vain 3 vastaajaa on varauksetta sitä mieltä, että työsken-

tely toisen opettajan kanssa luokassa on mieluisampaa kuin yksin työsken-

tely, ja 8 on osittain yhdessä työskentelyn kannalla. Kuitenkaan 8 vastaa-

jaa ei työskentelisi mielellään tai ollenkaan toisen opettajan kanssa samas-

sa luokassa. Eräässä kommentissa todetaan, että tuo riippuu kokonaan ti-

lanteesta. 

4.3.7 Integroinnin sovellettavuus  

Kartoituksessa kysyttiin vapaasanaisia kommentteja integroinnin sovellet-

tavuudesta erityyppisiin englannin opintojaksoihin ja muihin aineisiin tai 

opintojaksoihin. Hyvin monissa kommenteissa toistui toteamus, että eng-

lantia voi integroida periaatteessa mihin tahansa muuhun opetukseen: most 
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of them; mikä tahansa subtanssioppiaine; all of course; kaikkiin opinto-

jaksoihin; tai all units. 

4.3.7.1  Näkemyksiä integroinnin sovellettavuudesta muihin opintojaksoihin 

Vastaajat kertoivat jo integroineensa tai voivansa integroida englannin 

opetusta muihin opintojaksoihin seuraavasti: 

 

 Management and leadership, HRM, Legal issues 

 Business administration: branding, economics topics  

 Nursing: anatomy and surgical procedures 

 All professional subjects 

 Viestintä 

 Yrittäjämäinen toiminta  

 Mikroyrityksen perustaminen  

 Ympäristökemia ja satunnaisesti jotkut muut kestävän kehityksen 

opintojaksot 

 Tietojenkäsittely ja BIT (2 mainintaa) 

 Erilaisiin ammattiaineisiin, erityisesti sellaisiin, jossa tehdään jo-

kin projekti (esim. projektisuunnitelma, esitys ja dokumentaatio 

englanniksi, joskus projektikokous myös) 

 I cover PTEU (ent. AOKK), Teaching in English, English for sup-

port staff, English for Information systems, English for the librari-

ans 

 Integroinnin määrä ammattiopetukseen vaihtelee hiukan koulutus-

ohjelmittain. Tietyissä koulutusohjelmissa integrointi on erittäin 

keskeistä. 

 … Virtual Reality -opintojakson projektin esitys on englanniksi, ja 

minä olen sitä kuuntelemassa ja antamassa palautetta 

 Constructors of Wellbeing, Welfare in the Nordic Countries, Mul-

ticulturalism in Social Services 

 Hankkeistettuun opetukseen soveltuu minkälainen jakso vain 

 International business, communication courses 

 To those that are taught in the first 2 years 

 IB, Professional Teacher Education Unit 

 Työelämän englanti, ammattialan englanti 

 Parhaiten integrointi soveltuu ehkä ammattialan englantiin, koska 

silloin opiskelijoilla on jo enemmän ammatillista osaamista. Toi-

saalta kyllä työelämän englannissakin integrointi onnistuu (esim. 

harjoitteluraportti).  

 Kyllä mielestäni integrointi sopii sekä Työelämän englantiin että 

Ammattialan englantiin, ehkä kuitenkin paremmin jälkimmäiseen. 
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 Logistiikka, siinä olen integroinut jo usean vuoden ajan Ulko-

maankaupan toiminnot - samoin ICT – itsestään selvästi. Varmaan 

vaikka kuinka moneen muuhun, mutta vain osittain, ts. "lainataan" 

tehtäviä muilta opintojaksoilta. 

 Englanti integroidaan ammattiaineen tarpeisiin, englannin opetus 

sisältää viestinnän ja kielitaidon kaikki aspektit ryhmätyöskentelys-

tä esiintymiseen, kokousten pitämiseen, analyyttiseen kirjoittami-

seen ja keskusteluun, projektiviestintään, työnhakuun jne. Myös 

kielioppi ja kielenhuolto ovat mukana. 

 Ammattikielen opintojaksoon erinomaisesti, sopisi myös kaupalli-

sen englannin opintojaksoon 

 Integration can be implemented in all English study units if stu-

dents' language skills are sufficient & their attitude toward using 

the language positive 

4.3.7.2 Esimerkkejä mihin englannin integrointi ei sovellu 

Kartoituksessa kysyttiin myös, mihin englannin opintojaksoihin integroin-

ti ei vastaajien mielestä sovellu. Tässä esimerkkejä vastauksesta: 

 

 Kielitestin perusteella perusviestintään ohjautuneiden opiskelijoi-

den kanssa integroituminen on melko vähäistä, mutta yritystä on 

 Irrallisiin taitoaineisiin 

 To those that are taught during 3rd and 4th year 

 Remedial English 

 Esim. laskennan ja lakiasioiden alkuvaiheen opetus, koska ter-

minologia on vierasta äidinkielelläkin 

 If we have a basic, preparatory course, this may have problems. 

But basically it should be possible to integrate parts of it 

 Teoreettiset aineet kuten taloushallinnon perusteet, tilastotieteet 

 Ei kai tässä mitään rajoitteita ole 

 Englannin valmentaviin opintoihin ei niin hyvin käy integrointi 

kuin 'varsinaisiin' opintojaksoihin, mutta jossain määrin kyllä 

 Liian teoreettisiin opintojaksoihin, jossa siis teoria vaikea jo omal-

la äidinkielellä  

 Kaikki muu voidaan integroida paitsi valmentavat opinnot  

 Ei kovin hyvin meidän ensimmäiseen englannin opintojaksoon 

(englannin kieli ja viestintä) eikä ollenkaan valmentaviin opintoi-

hin 

 It can be more challenging to implement integration into units of 

students with lower level of proficiency in English 
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4.3.7.3 Esimerkkejä englannin opetuksen integroinnista 

Kartoituksen lopuksi pyydettiin tarkempia esimerkkejä siitä, miten vastaa-

jat ovat integroineet englannin opetusta. Tässä poimintoja vastaajien va-

paasanaisista esimerkeistä englannin opetuksen integroinnista:  

 

 In preparatory courses for students going to an exchange or work 

placement. 

 Yksi hyvä esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä on englannin kv-

kaupan liikeviestinnän kurssi, joka on tehty AMK:n alusta lähtien 

yhteistyössä niin rahoituksen kuin logistiikankin kanssa. 

 My colleagues asked me my opinion on having surgical procedures 

lectures by a foreign lecturer in English and I answered positively. 

Gave the students a lesson in basic vocabulary (anatomy and sur-

gical instruments, basic procedures) before the lecture. The lecture 

went very well. This spring, gave lectures on imperfect competition 

and branding on two courses + tasks. The exams on the courses 

had questions on my lectures in English which I grade as a part of 

the course. 

 Translation project for a commercial company requiring expert 

knowledge on a specific field. 

 We have a  trade fair project with 7 degree programmes, which in-

cludes external companies, project management courses, product 

development and entrepreneurship. 

 Ammattikorkeakoulussa kaikki kielten opiskelu on integroitua, kos-

ka materiaalit ja käsiteltävät sisällöt ovat työelämälähtöisiä. Olen 

myös ollut mukana integroimassa englantia yhden hoitotyön opin-

tojakson PBL toteutuksessa osiossa sairaalaelvytys. 

 Tietojenkäsittelyssä on tehty yhteissuunnittelua koko lukuvuodelle 

joidenkin ammatinopettajien kanssa. Tietyt aihepiirit otetaan Työ-

elämän englannissa esille samaan aikaan kuin ammattiaineissa. 

Pidetään yhteinen seminaaritilaisuus, jossa opiskelijat esittävät 

liiketoimintasuunnitelmiensa tiivistelmät englanniksi. Englannin 

opettaja arvioi kielen, ammatinopettajat sisällön.  

 Ammattialan englanti on osa erikoistumisprojektia: englannin 

opettaja on läsnä englanninkielisissä kokouksissa kielen asiantun-

tijana, lukee ja korjaa kaikkien projektiryhmien raportit ja loppu-

seminaarissa arvioi seminaariesitysten kielen. Erikoistumisprojek-

tien toimeksiantajat ovat oikeita yrityksiä. Koko projektin sisäinen 

kieli on englanti. 

 Ulkomaankaupan toiminnot osana englannin liikeviestinnän opin-

tojaksoa, logistiikan englanti: osa tehtävistä logistiikan kurssilta; 



Englannin opetuksen integrointi ammattikorkeakoulussa  

 

 

 

36 

 

esiintymiskurssi englanniksi: osa tehtävistä Portfolio-

kokonaisuudesta. 

 Planning courses, their content and material with some profes-

sional subject teachers, using authentic language situations, exer-

cises and study material which increase students' motivation to a 

great extent; PBL, sometimes giving assignments to students which 

they complete in a group as part of a project or larger unit of 

study/study module. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

5.1 Päätelmiä kartoituksen tuloksesta 

FUAS-ammattikorkeakoulujen englannin kielen ja viestinnän opettajille 

lähetettyyn kyselyyn vastasi 19 oppilaitosten 35 opettajasta. Vastauspro-

sentiksi muodostui näin ollen 54 %, mitä voidaan pitää kohtuullisena tu-

loksena. Eräs vastaaja kommentoi, että kevät on kiireisintä aikaa kielten-

opettajille ja huonoa aikaa vastata ylimääräisiin kyselyihin, mikä selittä-

nee joiltain osin vastausaktiivisuutta. Koottu tapausaineisto on ainutkertai-

nen, poikkileikkauksena erityisesti FUAS-yhteenliittymän toimintaympä-

ristöä kuvaava, mutta tuloksia voidaan kuitenkin pitää suuntaa antavina 

heijastaen koko ammattikorkeakoulukentän käytäntöjä ja näkemyksiä eng-

lannin opetuksen integroinnista. Otoksen pienuuden takia ei kuitenkaan 

voida tehdä luotettavaa vertailua tuloksista esimerkiksi eri koulutusaloilla 

työskentelevien, eri ikäluokkaa tai eri oppilaitosta edustavien opettajien 

välillä. 

 

Kartoituksesta kävi ilmi, että englannin opettajat suhtautuvat periaatteessa 

erittäin myönteisesti integroivaan opetukseen. He suhtautuvat myönteisesti 

myös opetuksen suunnitteluun yhdessä toisten opettajien tai yhteistyö-

kumppaneiden kanssa. He kokevat integroivan opetuksen selkeästi hyö-

dylliseksi niin muihin aineisiin ja opintojaksoihin, projekteihin ja tapah-

tumiin kuin työelämäyhteistyöhön. Opettajat pitävät integrointia hyödylli-

senä opiskelijoille: he kokevat opiskelijoiden opiskelumotivaation, työ-

elämävalmiuksien ja oppimistulosten olevan parempia kuin perinteisessä 

erillisessä kieltenopetuksessa ja opiskelijoiden oppivan kokonaisvaltai-

semmin. Kartoituksen mukaan integraatio parantaa myös opettajan omaa 

työmotivaatiota ja auttaa pitämään ammatillista osaamista ajan tasalla. 

Nämä tulokset integroivan opetuksen hyödyllisyydestä ovat selkeästi yk-

simielisempiä kuin aiemmissa tutkimuksissa ja kirjallisuudessa on esitetty. 

 

Kirjallisuudesta ja aiemmista tutkimuksista poiketen tämä tapauskartoitus 

osoittaa, että opettajat eivät koe integrointia uhkana englannin opettajan 

asemaan eikä englannin kielen asemaan oppiaineena. He eivät myöskään 

epäile omia valmiuksiaan integroinnin toteuttamiseen: englannin opettajat 

pitävät tietopohjaansa muista aineista sekä opiskelijoiden koulutusalan ja 

työelämän tuntemustaan pääsääntöisesti riittävänä. Tämä osoittaa, että ko-

kenut, pitkään oppilaitoksessa toiminut opettajakunta on onnistunut pitä-

mään ammattitaitonsa ajan tasalla.  

 

Kartoituksen perusteella voidaan siis todeta, etteivät asenteet, opettajien 

ammatilliset valmiudet eivätkä myöskään ulkoiset tekijät eivät ole esteenä 

englannin opetuksen integrointiin. Oppilaitoksen johdon koetaan kannus-

tavan integrointiin, opetussuunnitelmien katsotaan mahdollistavan integ-

roinnin ja muilta opettajilta löytyy halua yhteistyöhön. Mielipiteitä kuiten-

kin jakaa yhtä lailla sekä puolesta että vastaan organisatoriset tekijät kuten 
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yhteisen suunnitteluajan löytäminen sekä lukujärjestyksien ja opettajien 

työajan sovittamismahdollisuudet opetuksen integrointiin. Selkeimmin 

kartoituksessa nousi kuitenkin esiin näkemykset integroivan opetuksen 

työläydestä opettajalle: suurin osa englannin opettajista kokee, että heidän 

suunnitteluaikansa ja kokonaistyömääränsä opintojaksoa kohden lisäänty-

vät tai eivät ainakaan vähene integroivan opetuksen myötä. 

 

Tulokset integroinnin hyödyllisyydestä ja toteuttamismahdollisuuksista 

ovat siis erittäin rohkaisevia, joskin ajan käyttöön liittyvät organisatoriset 

ja opettajakohtaiset tekijät jakavat mielipiteitä.  Englannin opetuksen in-

tegrointia ei käytännössä kuitenkaan toteuteta FUAS-ammattikorkea-

kouluissa niin laajalti kuin myönteisten näkemysten perusteella voisi olet-

taa. Vaikka englannin opettajat suhtautuvat myönteisesti yhteiseen suun-

nitteluun, he suunnittelevat opetuksensa useimmiten yksin. On kuitenkin 

yleistä, että he suunnittelevat opetusta myös yhteistyössä tai konsultoiden 

muiden aineiden opettajia. Opetuksen yhteissuunnittelua toisten englannin 

opettajien kanssa tehdään satunnaisemmin. Suunnittelu yhteistyössä tai 

konsultoiden opiskelijoiden työharjoittelusta vastaavia opettajia on myös 

harvinaisempaa. Hyvin harva opettaja käyttää avuksi työharjoittelupaikko-

jen yhteyshenkilöitä opetuksensa suunnittelussa. Nämä tulokset vahvista-

vat aiempien tutkimusten ja kirjallisuuden näkemyksiä siitä, että opettajan 

työ on – yhä edelleen – hyvin itsenäistä.  

 

Englannin opetuksen tulisi olla ammattikorkeakoulussa työelämälähtöistä 

ja mahdollisimman autenttista. Integrointi tarkoittaa suppeimmillaan kou-

lutusalaan liittyvien, työelämäläheisten harjoitustehtävien käyttämistä ope-

tuksessa. Kartoitus osoittaa, että englannin opetus toteutuu FUAS-

ammattikorkeakouluissa tämän tavoitteen mukaisesti ja perustuu lähtökoh-

taisesti koulutusalakohtaisiin harjoitustehtäviin. Tämä käy ilmi muun mu-

assa eräästä kommentista, jossa vastaaja piti kartoituksen kysymysten 

asettelua outona:  

Opetan integroitua englantia enkä pysty vastaamaan kysymyksiin, 

koska kysymykset erottelevat englannin kuitenkin erillisenä palikkana 

integroidusta jaksosta tai projektista. 

 

FUAS:in englannin opetuksessa käytetään säännönmukaisesti harjoitus-

tehtäviä, jotka on simuloitu todellisia työelämän tilanteita muistuttaviksi. 

Harjoitustehtäviä, jotka on saatu tai suunniteltu muiden aineiden opettajien 

kanssa, käytetään myös yleisesti, joskin opettajakohtaisia eroja esiintyy 

enemmän. Opettajakohtaista hajontaa esiintyy myös tehtävien antamisessa 

työelämän kanssa tehtäviin yhteistyöprojekteihin. Opiskelijoiden osallis-

tumista oppilaitoksessa englanniksi järjestettävien tapahtumien ja projekti-

en toteuttamiseen käytetään yleisesti, joskin vaihtelevasti. Englannin teh-

tävien antaminen muiden aineiden tai opintojaksojen oppitunneille on har-

vinaisempaa ja niihin liittyviin projekteihin lähinnä satunnaista. Tehtävien 

kytkeminen opiskelijoiden työharjoitteluun on harvinaista ja työelämästä 

saatujen toimeksiantojen käyttäminen lähinnä satunnaista. Nämä tulokset 

osoittavat, että opettajat suosivat omaan opetukseen integroitavia työelä-
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mäläheisiä ja koulutusalakohtaisia tehtäviä, mutta antavat niitä harvemmin 

muille oppitunneille tai muihin oppimisympäristöihin. 

 

Yhteisopettajuus on kartoituksen perusteella melko harvinaista, mikä vah-

vistaa aiempia tutkimustuloksia ja opettajien tässä kartoituksessa esittämiä 

näkemyksiä. Työskentely toisen opettajan kanssa samassa luokassa jakaa 

voimakkaasti mielipiteitä. Englantia opetetaan yleisesti omana erillisenä 

oppiaineena. Toisen aineen opettajia tulee mukaan englannin tunneille hy-

vin satunnaisesti. Noin puolet vastaajista käy lähinnä satunnaisesti opet-

tamassa englantia muiden aineiden tai opintojaksojen oppitunneilla, ja sa-

tunnaista on myös opettaminen niihin liittyvien projektien yhteydessä. 

Mainittavaa eroa ei esiinny sen suhteen, opetetaanko tällöin vuorotellen 

vai samanaikaisesti. Työelämäyhteistyö on hyvin harvinaista englannin 

opettajien keskuudessa: harvat käyvät ohjaamassa opiskelijoita työelämän 

kanssa tehtävissä yhteistyöprojekteissa, ja vain muutama opettaja käy sa-

tunnaisesti opiskelijoiden työharjoittelupaikoilla. Myös työelämän edusta-

jien vierailut nimenomaan englannin tunneilla ovat harvinaisia. Erään 

kommentin mukaan englanninkielisiä yritysvieraita kyllä käy oppilaitok-

sessa, mutta ammattiaineiden tunneilla, jolloin englanti integroituu am-

mattiaineeseen ja sen asiasisältöön ammattiaineen opettajan toimesta. Nä-

mä tulokset osoittavat, että englannin opetus tapahtuu pääsääntöisesti op-

pilaitoksen sisällä englannin opettajien pitämänä, ja yhteisopettajuus mui-

den opettajien tai yhteistyötahojen, etenkin työelämän edustajien kanssa, 

on satunnaista. Integrointia kuitenkin tapahtuu yhteistyön muodossa oppi-

laitoksen sisällä, mitä kuvaa seuraava kommentti: 

Kaikissa koulutusohjelmissa ammattiaineisiin integrointia tapahtuu 

jollain tasolla, vähintään keskusteluina ammatinopettajien kanssa kä-

siteltävistä ajankohtaisista aihepiireistä. 

 

Kartoituksesta käy ilmi, että englannin opetus sopii opettajien mielestä 

hyvin integroitavaksi lähes mihin tahansa muuhun opetukseen ja oppiai-

neeseen. He integroivat tai voisivat integroida opetusta ainakin jollain ta-

solla hyvin laajalti monilla koulutusaloilla ja opintojaksoilla. Esiin nousee 

erityisesti englannin integrointi liiketalouden, kansainvälisen kaupan, lo-

gistiikan, tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen sekä myös hoitotyön opinto-

jaksoihin. Integrointi soveltuu hyvin myös erilaisiin projekteihin ja hank-

keisiin. Englannin opintojaksoista erityisesti työelämän englanti ja ammat-

tialan englanti ovat opettajien mielestä hyvin integroitavissa. Edellytyk-

seksi integrointiin koetaan kuitenkin se, että opiskelijoiden kielitaidon ta-

son tulee olla riittävä. Opetuksen integrointi kielen valmentaviin opintoi-

hin tai opintojen alkuvaiheen perusopintoihin koetaan haasteelliseksi. In-

tegroinnin ei katsota soveltuvan erittäin teoreettisiin aiheisiin, jossa ter-

minologia on vaikeaa ja vierasta äidinkielelläkin. Kartoituksen tulokset 

vastaavat ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän asiantuntijatyö-

ryhmän integrointisuosituksia siltä osin, miten kieliopinnot suositellaan si-

joitettavaksi mielekkäästi ammattialan kielen ja osaamistason kannalta 

(Kielten ja viestinnän opetuksen käytäntösuositukset ammattikorkeakou-

luissa 2011). Suositusten mukaan perusopintojen opintojakson sisällöstä 

voidaan tyypillisesti integroida sopiva osio (kuten esityksen pitäminen tai 
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kokousharjoittelu), mutta erillisellä vieraan kielen opetuksella tulee var-

mistaa kielen ydinaineksen riittävä hallinta. Syventävissä ammatillisissa 

kieli-opinnoissa voitaisiin suositusten mukaan integroida laajojakin koko-

naisuuksia, vaikka kokonaisia vieraan kielen opintojaksoja ammattiaineen 

kanssa. Näin laajaa integrointia kartoituksesta ei käy ilmi. Opettajien 

kommenteista ei käy myöskään ilmi integroinnin yhteyttä opiskelijoiden 

työssäoppimiseen, mikä heijastaa ammattikorkeakoulujen englannin opet-

tajien vähäistä yhteyttä työelämään.  

5.2 Yleistä pohdintaa 

Case-tutkimuksen perusteella voidaan esittää seuraavia johtopäätöksiä 

englannin opetuksen integroinnista ammattikorkeakoulussa: 

 

 Englannin opetus soveltuu integroitavaksi hyvin laajalti eri koulu-

tusaloihin ja opintojaksoihin. Edellytyksenä tähän on kuitenkin 

opiskelijoiden riittävä kielitaito. Integroinnin ei katsota soveltuvan 

kielen valmentaviin opintoihin tai hyvin teoreettisiin aiheisiin, jos-

sa terminologia on vaikeaa ja vierasta äidinkielelläkin. 

 Integroiva opetus koetaan erittäin hyödylliseksi opiskelijan oppi-

mistulosten, motivaation ja työelämävalmiuksien paranemisen 

kautta. Myös opettajien työmotivaatio, asema ja ammattiosaaminen 

paranevat integroivassa opetuksessa.  

 Englannin opettajien asenteet, ammatilliset valmiudet ja ulkoiset 

tekijät, kuten johdon kannustus ja opetussuunnitelmat, eivät ole es-

teenä englannin opetuksen integrointiin.  

 Yhteisen suunnitteluajan löytäminen sekä lukujärjestyksien ja 

opettajien työajan sovittamismahdollisuudet opetuksen integroin-

tiin tuovat käytännön haasteita. Integroiva opetus on myös työ-

läämpää opettajalle lisäten opetuksen suunnitteluaikaa ja kokonais-

työmäärää opintojaksoa kohden. 

 Englannin opettajan työ on ammattikorkeakoulussa – yhä edelleen 

– hyvin itsenäistä. Englannin opetus tapahtuu pääsääntöisesti 

omassa luokkahuoneessa tai oppilaitoksen sisällä ja yksin englan-

nin opettajien pitämänä.  

 Englannin opettajat suunnittelevat opetuksensa useimmiten yksin, 

mutta myös yhteistyössä muiden aineiden opettajien kanssa oman 

opetuksen suunnittelemiseksi. Yhteisopettajuus muiden opettajien 

tai yhteistyötahojen kanssa on vaihtelevaa ja satunnaista. 

 Opetus perustuu lähtökohtaisesti työelämäläheisiin ja koulutusala-

kohtaisiin tehtäviin, joita tehdään useimmiten englannin oppitun-

neilla. Englannin tehtäviä integroidaan satunnaisesti ja vaihtelevas-

ti muille oppitunneille tai muihin oppimisympäristöihin. 

 Englannin opetusta integroidaan ammattiaineisiin, projekteihin ja 

tapahtumiin, mutta lähinnä osittain ja vaihtelevasti. Systemaattinen 

ja koko opintojaksojen integrointi on harvinaista. 
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 Työelämäyhteistyö on hyvin harvinaista englannin opettajien kes-

kuudessa kaikissa sen muodoissa. Englannin opetusta ei integroida 

työssäoppimiseen. 

 

Miten integrointia voitaisiin edelleen tehostaa ammattikorkeakoulussa? 

Oppilaitosorganisaation taholta tarvitaan käytännön toimia lukujärjestys-

ten ja opettajien työajan yhteensovittamiseen ja yhteisen suunnitteluajan 

mahdollistamiseen. Opettajien ja lukujärjestysten laatijoiden välistä kes-

kustelua tulisi käydä hyvissä ajoin ennen lukujärjestysten lukkoon lyömis-

tä, jotta integrointisuunnitelmat voidaan huomioida opiskelijoiden lukujär-

jestyksissä ja opettajien työajan järjestelyissä. Yksityiskohtaisempaa ope-

tuksen yhteistä suunnitteluaikaa tulisi järjestää jo edellisen lukukauden lo-

pussa ja ennen seuraavan lukukauden opetuksen tai kunkin opintojakson 

alkua. Näin opetusta voitaisiin suunnitella opettajien ehdoilla, ei lukujär-

jestysten, ja keskustella vähintään oppiaineiden yhteen sovitettavissa ole-

vista aihealueista ja integroitavista tehtävistä opetuksen päällekkäisyyksi-

en karsimiseksi ja opiskelun mielekkyyden lisäämiseksi opiskelijoille. Ai-

ka sallisi myös vaikka kokonaisen englannin opintojakson integroinnin 

suunnittelun ammattiaineen opetukseen. 

 

Miten sitten voitaisiin lisätä opettajien välistä yhteistyötä, ammatillisen 

osaamisen jakamista ja yhteistä opetuksen kehittämistä? Tarvitaan sekä in-

formaalia että formaalia keskustelua asiantuntemuksen, ideoiden ja koke-

musten jakamiseksi. Opettajat voisivat rikastuttaa omaa ammattitaitoaan ja 

hakea ideoita integroivaan opetukseen myös seuraamalla toisten opettajien 

työskentelyä. Keskusteluun, ideointiin ja kokemusten vaihtoon tulisi jär-

jestää aikaa myös oppilaitostasolla. Integrointi voisi olla aiheena esimer-

kiksi yhteisillä kehitys-, suunnittelu- tai koulutuspäivillä oppilaitoksessa ja 

opettajien välisissä verkostoissa. Tämä ei edellytä välttämättä yhteistä ai-

kaa vaativaa, kasvokkain tapahtuvaa yhteisöllistä kehittämistä, sillä erilai-

set verkkoympäristöt tarjoavat mahdollisuuksia yhteisiksi ideointikanavik-

si ja tietopankeiksi onnistuneista ja vähemmän onnistuneista integroivista 

opetuskokeiluista ja -käytännöistä. Esimerkkinä tällaisesta mainittakoon 

Opetin.fi-verkkopalvelu, joka on luotu peruskoulujen ja lukion opettajien 

sekä yritysten kohtaamisen foorumiksi ja opetuksen kehittämisyhteisöksi. 

 

Englannin opettajien työelämäyhteistyö olisi tärkeää omien tietojen päivit-

tämiseksi, työelämän kieli- ja viestintätarpeiden ja -käytäntöjen ennakoi-

miseksi sekä niiden huomioimiseksi opetuksessa – etenkin, kun kielten 

opettajilla ei monesti ole eikä voikaan olla opettamiensa koulutusalojen 

työkokemusta, vaan kielen opettajan pätevyys ja oppilaitostyökokemus. 

Työelämäyhteistyö liittyy ammattikorkeakoulussa luontevimmin ammatil-

listen aineiden opettajien toimenkuvaan. Miksei kielen opettaja voisi osal-

listua ammattiaineen opintojaksoilla tehtäviin yritysvierailuihin ja sopia 

niiden yhteyteen omia tapaamisia yrityksen viestintäkulttuuriin tutustumi-

seksi? Ammattikorkeakouluissa voitaisiin soveltaa myös ammatillisen pe-

ruskoulutuksen opettajien työelämäjaksoja tai peruskoulujen ja lukion 

kieltenopettajille räätälöidyn työelämäyhteistyön kaltaista mallia. Siinä 

kielten opettajat käyvät työelämäjaksoilla tai opintovierailuilla yrityksissä 
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tutustumassa työpaikan kieli- ja viestintätilanteisiin ja -tarpeisiin (Kirja-

vainen 2012). Opettajien työelämäjaksoja on kokeiltu hyvin tuloksin myös 

ammattikorkeakouluympäristössä Lahden ammattikorkeakoulun EU-

rahoitteisessa LAMKopetyö-projektissa (Puurunen 2011).  

 

Opetuksen yhdistäminen työssäoppimiseen tai opiskelijoiden työharjoitte-

luun on haasteellista monilla ammattikorkeakoulun koulutusaloilla. Opis-

kelijoiden työssäoppimiselle tai työharjoittelujaksoille ei ole useilla koulu-

tusaloilla yhteisiä ajankohtia lukukausien aikana, kuten ammatillisella toi-

sella asteella, vaan opiskelijat hoitavat työharjoittelunsa hyvin itseohjautu-

vasti eri tavoin ja usein kesälomien aikana. Opettajilla ei ole tällaisissa ta-

pauksissa välttämättä mahdollisuuksia vierailla opiskelijoiden hajaantu-

neilla työharjoittelupaikoilla. Voitaisiinko opetussuunnitelmallisilla kei-

noilla ja lukujärjestyksiä laadittaessa kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiin 

integroida opetukseen työssäoppimista? Toimisiko esimerkiksi työelämän 

englannin opintojaksoon malli, jossa opintojakso jaettaisiin alkamaan ke-

vätlukukauden aikana ja loppumaan syyslukukauden puolella? Ennen 

opiskelijoiden kesän työharjoittelua voitaisiin lähi- tai verkko-opetuksessa 

pohjustaa teoreettista pohjaa, malleja ja harjoittelua tehtäviin, jotka opis-

kelijat voisivat toteuttaa simuloitujen luokkahuoneessa tai etätehtävinä to-

teutettavien tehtävien sijaan, niin pitkälle kuin mahdollista, autenttisina 

tehtävinä omassa työharjoittelupaikassaan. Tehtävät palautettaisi ja ana-

lysoitaisi syyslukukauden tunneilla. Vastaukset siihen, toimisiko tällainen 

malli tai jokin muu, tietävät ja voivat ideoida kunkin koulutusalan opetta-

jat. Olisikin mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe selvittää, millä koulu-

tusaloilla integrointi työssäoppimiseen on käytännössä mahdollista am-

mattikorkeakoulussa ja millä edellytyksin eri koulutusalat voisivat hyö-

dyntää opiskelijoiden työharjoittelujaksoja.  

 

Opettajien välisellä tiimityöllä, yhteisopettajuudella sekä yhteistyöllä op-

pilaitoksen ja muiden tahojen kanssa voitaisiin antaa opiskelijoille esi-

merkkiä autenttisesta työelämässä tapahtuvasta ammatillisesta yhteistyös-

tä, tarjota entistä autenttisempia oppimistilanteita ja parantaa opiskelijoi-

den valmiuksia siirtyä työelämään. Opetuksen integrointi ei saisi olla kui-

tenkaan itsetarkoitus, vaan on pohdittava sen tarkoituksenmukaisuutta ja 

soveltuvuutta eri oppimistilanteisiin. Hyvää opetusta ja oppimista tapahtuu 

muillakin tavoilla etenkin englannin kielessä, jonka oppimista tapahtuu 

paljon myös nykyisen ammattikorkeakoulusukupolven informaaleissa ja 

non-formaaleissa ympäristöissä. Perinteinen erillinen, suljetussa luokka-

huoneessa yksin englannin opettajan toteuttama opetus ei kuitenkaan enää 

vastaa ammattikorkeakoulutuksen tavoitteita eikä anna parhaita valmiuk-

sia työelämän moniammatillisiin, vuorovaikutuksellisiin viestintätilantei-

siin. Miksi kuitenkaan yksittäinen englannin kielen ja viestinnän opettaja 

lähtisi kokeilemaan ainakin aluksi työläältä tuntuvaa, tavallista aikaa vie-

vempää integroivaa opetusta? Opettajalta vaaditaan rohkeutta astua ulos 

omalta mukavuusalueelta kokeilemaan uusia toimintatapoja ja valmiutta 

sietää mahdollisia epäonnistuneitakin kokeiluja. Vastapainoksi hän voi 

saada onnistumisen elämyksiä, kehittyä ammatillisesti ja saada uutta moti-

vaatiota työhönsä. Viime kädessä integroivan opetuksen toteutuminen ja 
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onnistumisen edellytykset ovat kiinni opettajista, ei ulkoisista puitteista tai 

paineista. Tähän opinnäytetyöhön tehdyssä kartoituksessa eräs opettaja tii-

vistää osuvasti englannin opetuksen integroinnin onnistumisedellytyksiä 

ammattikorkeakoulussa sanoihin: 

Integrointi onnistuu vain, jos on yhteinen tahtotila ja tavoitteet. Siihen 

ei voi pakottaa. 

 

Integroivaa opetusta voidaan arvioida myös laajemmasta näkökulmasta. 

Käynnissä oleva rakenteellinen ammattikorkeakoulu-uudistus säästö-

paineineen ajavat oppilaitokset pohtimaan opetuksen tehokkuutta ja oppi-

laitoksen vetovoimaisuutta. Integroivalla opetuksella voidaan osaltaan 

vastata näihin haasteisiin vähentämällä opetuksen päällekkäisyyttä ja li-

säämällä oppilaitoksen vetovoimaisuutta opiskelijoita motivoivalla, hyvät 

oppimistulokset aikaansaavalla integroivalla opetuksella. Julkisessa kes-

kustelussa on nostettu esiin myös Suomen koulutusjärjestelmä ja opettaji-

en koulutus Suomen mahdollisena uutena vientituotteena. Myös Korkea-

koulujen kansainvälistymisstrategia vuosille 2009-2015 (Korkeakoulujen 

kansainvälistymisstrategia 2009-2015, 2009) asettaa korkeakouluille ta-

voitteeksi osaamisen viennin kehittämisen. Integrointi on yhtenä koko-

naisvaltaisen oppimisen pedagogisena toimintamallina esimerkki edisty-

neestä suomalaisesta oppimis- ja opetusmenetelmästä. Olisiko siitä vienti-

tuotteeksi? 
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INTEGROINTI KÄSITEPAREINA 

(Aaltonen 2003, 55) 
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KYSELYLOMAKE, SUOMENKIELINEN VERSIO 

 

Englannin opetuksen käytänteet ja opetuksen integrointi 

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! 

Valitse vastausvaihtoehdoista kohta, joka on lähimpänä näkemystäsi. Vastaukset käsitellään ni-

mettömänä. 

Kiitos etukäteen - panoksesi on tärkeä! 

A) TAUSTATIETOSI  

Sukupuoli
Nainen

 

Ikä
Alle 35 v

 

Oppilaitos
HAMK

 

Opettajakokemus
Alle 5 v

 

 

Millä koulutusasteilla olet opettanut? 

Peruskoulu 

Lukio 

Ammatillinen peruskoulutus 

Ammattikorkeakoulu 

Yliopisto 

Ammatillinen aikuiskoulutus 

 

Millä koulutusaloilla opetat? 

Humanistinen ja kasvatusala 

Kulttuuriala 

Luonnontieteiden ala 

Luonnonvara- ja ympäristöala 

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 

Tekniikan ja liikenteen ala 

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 
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B) ENGLANTI ERILLISENÄ OPPIAINEENA  

1) Opetan englantia omana erillisenä oppiaineena 

Säännöllisesti 

Usein 

Satunnaisesti 

En 

 

2) Suunnittelen opetuksen yksin 

Säännöllisesti 

Usein 

Satunnaisesti 

En 

 

3) Suunnittelen opetuksen toisten englannin opettajien kanssa 

Säännöllisesti 

Usein 

Satunnaisesti 

En 

 

4) Käytän opetuksessa harjoitustehtäviä, jotka on simuloitu todellisia työ-

elämän tilanteita muistuttaviksi 

Säännöllisesti 

Usein 

Satunnaisesti 

En 

 

5) Opiskelijani osallistuvat oppilaitoksessa englanniksi järjestettävien ta-

pahtumien ja projektien toteuttamiseen osana englannin opetusta 

 

Kommentteja: 

Säännöllisesti 

Usein 

Satunnaisesti 

Ei 
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C) ENGLANNIN OPETUKSEN YHDISTÄMINEN MUIDEN AINEIDEN 

OPINTOJAKSOIHIN  

6) Suunnittelen englannin opetusta yhteistyössä tai konsultoiden muiden 

aineiden opettajia 

Säännöllisesti 

Usein 

Satunnaisesti 

En 

 

7) Käytän opetuksessa harjoitustehtäviä, jotka on saatu tai suunniteltu 

muiden aineiden opettajien kanssa 

Säännöllisesti 

Usein 

Satunnaisesti 

En 

 

8) Käyn opettamassa englantia muiden aineiden/opintojaksojen oppitun-

neilla 

Säännöllisesti 

Usein 

Satunnaisesti 

En 

 

(Ohita tämä kysymys, jos vastasit edelliseen En) Montako opettajaa on silloin luokassa?

Ohita
 

9) Annan englannin tehtäviä muiden aineiden/opintojaksojen 

oppitunneille 

Säännöllisesti 

Usein 

Satunnaisesti 

En 

 

10) Toisen aineen opettajia tulee mukaan englannin 

tunneilleni 

Säännöllisesti 

Usein 

Satunnaisesti 

Ei 

 

(Ohita tämä kysymys, jos vastasit edelliseen Ei) Montako opettajaa on silloin luokassa?

Ohita
 

11) Käyn opettamassa englantia muihin aineisiin/opintojaksoihin liittyvis-

sä projekteissa 

Säännöllisesti 

Usein 

Satunnaisesti 

En 

 

(Ohita tämä kysymys, jos vastasit edelliseen En) Montako opettajaa on silloin luokassa?

Ohita
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12) Annan englannin tehtäviä muihin aineisiin/opintojaksoihin liittyviin 

projekteihin 

Säännöllisesti 

Usein 

Satunnaisesti 

En 

 

Mihin oppiaineisiin/opintojaksoihin yhdistät opetustasi?

 
Kommentteja: 

 

 

D) ENGLANNIN OPETUKSEN YHDISTÄMINEN TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ-

HÖN  

13) Suunnittelen englannin opetusta yhteistyössä tai konsultoiden työhar-

joittelusta vastaavia opettajia 

Säännöllisesti 

Usein 

Satunnaisesti 

En  

 

14) Suunnittelen englannin opetusta yhteistyössä tai konsultoiden työhar-

joittelupaikkojen yhteyshenkilöitä 

Säännöllisesti 

Usein 

Satunnaisesti 

En 

 

15) Käytän opetuksessa tehtäviä, jotka on saatu toimeksiantona työelä-

mästä 

Säännöllisesti 

Usein 

Satunnaisesti 

En 
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16) Annan opiskelijoille suoritettavaksi englannin tehtäviä heidän työhar-

joittelupaikoissaan 

Säännöllisesti 

Usein 

Satunnaisesti 

En 

 

17) Annan opiskelijoille suoritettavaksi englannin tehtäviä hei-

dän yhteistyöprojekteissaan työelämän kanssa 

Säännöllisesti 

Usein 

Satunnaisesti 

En 

 

18) Käyn ohjauskäynneillä opiskelijoiden 

työharjoittelupaikoilla 

Säännöllisesti 

Usein 

Satunnaisesti 

En 

 

19) Käyn ohjauskäynneillä opiskelijoiden yhteistyöprojekteissa työelä-

män kanssa 

Säännöllisesti 

Usein 

Satunnaisesti 

En 

 

20) Työelämän edustajia vierailee englannin tunneil-

lani 

Säännöllisesti 

Usein 

Satunnaisesti 

Ei 

 

Kommentteja: 
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E) INTEGROINNIN HYÖDYLLISYYS VERRATTUNA ERILLISEEN KIEL-

TENOPETUKSEEN  

21) Opiskelijat oppivat englantia kokonaisvaltaisemmin 

Olen samaa mieltä  

Olen osin samaa mieltä 

Olen osin eri mieltä 

Olen eri mieltä 

 

22) Opiskelijoiden työelämävalmiudet parane-

vat 

Olen samaa mieltä  

Olen osin samaa mieltä 

Olen osin eri mieltä 

Olen eri mieltä 

 

23) Opiskelijat ovat motivoituneempia 

Olen samaa mieltä 

Olen osin samaa mieltä 

Olen osin eri mieltä 

Olen eri mieltä  

 

24) Opiskelijoiden oppimistulokset ovat parempia 

Olen samaa mieltä 

Olen osin samaa mieltä 

Olen osin eri mieltä 

Olen eri mieltä 

 

25) Englannin opettajan suunnitteluaika vähenee 

Olen samaa mieltä 

Olen osin samaa mieltä 

Olen osin eri mieltä 

Olen eri mieltä 

 

26) Englannin opettajan kokonaistyömäärä opintojaksoa kohden 

vähenee 

Olen samaa mieltä  

Olen osin samaa mieltä 

Olen osin eri mieltä 

Olen eri mieltä 

 

  



Englannin opetuksen integrointi ammattikorkeakoulussa  

 

 

 

     LIITE 2 jatkuu 

 

27) Englannin opettajan ammatillinen osaaminen pysyy paremmin 

ajan tasalla tai lisääntyy 

Olen samaa mieltä  

Olen osin samaa mieltä 

Olen osin eri mieltä 

Olen eri mieltä 

 

28) Englannin opettajan työmotivaatio paranee 

Olen samaa mieltä  

Olen osin samaa mieltä 

Olen osin eri mieltä 

Olen eri mieltä 

 

29) Englannin opetuksen integrointi muihin aineisiin/opintojaksoihin 

on hyödyllistä 

Olen samaa mieltä  

Olen osin samaa mieltä 

Olen osin eri mieltä 

Olen eri mieltä 

 

30) Englannin opetuksen integrointi työelämäyhteistyöhön on hyö-

dyllistä 

Olen samaa mieltä  

Olen osin samaa mieltä 

Olen osin eri mieltä 

Olen eri mieltä 

 

31) Englannin opetuksen integrointi projekteihin ja tapahtumiin on 

hyödyllistä 

Olen samaa mieltä  

Olen osin samaa mieltä 

Olen osin eri mieltä 

Olen eri mieltä 

 

Kommentteja: 

 

 

F) INTEGROINNIN TOTEUTTAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT  

32) Muut opettajat ovat halukkaita yhteistyö-

hön 

Olen samaa mieltä  

Olen osin samaa mieltä 

Olen osin eri mieltä 

Olen eri mieltä 
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33) Opettajat pystyvät järjestämään aikaa yhteiseen suunnitte-

luun 

Olen samaa mieltä  

Olen osin samaa mieltä 

Olen osin eri mieltä 

Olen eri mieltä 

 

34) Opetussuunnitelmat mahdollistavat integroinnin 

Olen samaa mieltä  

Olen osin samaa mieltä 

Olen osin eri mieltä 

Olen eri mieltä 

 

35) Oppilaitoksen johto kannustaa integroin-

tiin 

Olen samaa mieltä  

Olen osin samaa mieltä 

Olen osin eri mieltä 

Olen eri mieltä 

 

36) Lukujärjestykset ja opettajien työaika pystytään sovittamaan 

opetuksen integrointiin 

Olen samaa mieltä  

Olen osin samaa mieltä 

Olen osin eri mieltä 

Olen eri mieltä 

 

37) Tietopohjani muista aineista on riittävä integroinnin toteuttami-

seen 

Olen samaa mieltä  

Olen osin samaa mieltä 

Olen osin eri mieltä 

Olen eri mieltä 

 

38) Tunnen riittävästi opiskelijoiden koulutusalan työelämää 

integroinnin toteuttamiseen 

Olen samaa mieltä  

Olen osin samaa mieltä 

Olen osin eri mieltä 

Olen eri mieltä 

 

39) Suhtaudun integroivaan opetukseen periaatteessa myön-

teisesti 

Olen samaa mieltä  

Olen osin samaa mieltä 

Olen osin eri mieltä 

Olen eri mieltä 
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40) Englannin opettajan asema vahvistuu integroivan opetuksen 

myötä 

Olen samaa mieltä  

Olen osin samaa mieltä 

Olen osin eri mieltä 

Olen eri mieltä 

 

41) Englannin kielen asema oppiaineena vahvistuu integroivan ope-

tuksen myötä 

Olen samaa mieltä  

Olen osin samaa mieltä 

Olen osin eri mieltä 

Olen eri mieltä 

 

42) Suunnittelen mielelläni opetusta yhdessä toisten opettaji-

en/yhteistyökumppaneiden kanssa 

Olen samaa mieltä  

Olen osin samaa mieltä 

Olen osin eri mieltä 

Olen eri mieltä 

 

43) Työskentelen luokassa mieluimmin toisen opettajan kanssa kuin 

yksin 

Olen samaa mieltä  

Olen osin samaa mieltä 

Olen osin eri mieltä 

Olen eri mieltä 

 

Kommentteja: 

 

Kiitos vaivannäöstäsi tähän asti! Toivottavasti jaksat vielä lopuksi vastata muutamaan avoimeen 

kysymykseen. 

G) AVOIMIA KYSYMYKSIÄ  

44) Mihin englannin opintojaksoihin integrointia voisi mielestäsi soveltaa?

 
45) Mihin englannin opintojaksoihin integrointi ei mielestäsi sovi? Miksi?
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46) Mihin muihin aineisiin/opintojaksoihin englannin opetuksen integrointia voisi mielestäsi 

soveltaa? 

 
47) Kerro tarkempi esimerkki miten olet integroinut englannin opetusta:

 
Lisätietoja tai muita kommentteja: 

 

Lähetä vastauksesi painamalla Tallenna. 

Osittainen tallennus 

Tahdon tallentaa täyttämäni tiedot ja jatkaa myöhemmin linkistä, joka lähetetään antamaani 

osoitteeseen. 

 

Sähköpostiosoite 

 

Tietojen lähetys 

Kiitos ajastasi! 

Järjestelmänä Eduix E-lomake 3.1, www.e-lomake.fi 

  

http://www.e-lomake.fi/
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KARTOITUKSEN SAATEVIESTI  

Sähköpostiviesti 9.4.2012 

 

 

 

Dear Lecturer of English Language and Communication Studies, 

 

We ask a few minutes of your time and invite you to answer a questionnaire which sur-

veys the practices of teaching English in the FUAS Universities of Applied Sciences. 

We are interested in your impressions on the benefits and challenges of integrative 

teaching, as well. The answers will be handled anonymously. You can answer the ques-

tionnaire either in English or Finnish. Please submit your answers by Apr 27
th

, 2012. 

 

If you wish to answer the questionnaire in English, please click this link: 
https://elomake3.laurea.fi/lomakkeet/5501/lomake.html?esikatselu=true&rinnakkaislomake=English 

Voit vastata suomeksi tällä lomakkeella: 
https://elomake3.laurea.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=5501&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotabl

e&ryhma=281843 
 

As a result of this survey, you will receive information shared by other English lecturers 

on different kinds of teaching methods and practices. In addition, the Universities of 

Applied Sciences will receive information on the status, benefits and challenges of inte-

grative teaching to be used for further discussion and development, if applicable.   

 

This questionnaire is a part of a thesis conducted in the Professional Teacher Education 

Unit at HAMK. It is conducted in co-operation with Coordinators of Language Studies 

of the FUAS federation. If you have any questions related to the thesis, please contact 

Leena Kammonen (leena.kammonen@student.hamk.fi, tel. 0500 453289).  

 

Best regards, 

Leena Kammonen, Teacher Student at HAMK (FM/MA, JET/ Specialist Qualification 

in Management) 

 

In co-operation with: 

Taina Juurakko-Paavola, HAMK, Director of Language Centre  

Eija Lantta, LAMK, Study Affairs Manager 

Sari Saarinen, Laurea, Coordinator for Languages and Communication 

 

 

 

  

https://elomake3.laurea.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=5501&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=281843
https://elomake3.laurea.fi/lomake/lomake.php?lomake_id=5501&nakyma=kentta&kenttatyyppi=radiotable&ryhma=281843
mailto:leena.kammonen@student.hamk.fi
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KARTOITUKSEN TULOKSIA:  

INTEGROINNIN HYÖDYLLLISYYS  

 

 

 

  

0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 %

Englannin opetuksen integrointi projekteihin ja
tapahtumiin on hyödyllistä

Englannin opetuksen integrointi
työelämäyhteistyöhön on hyödyllistä

Englannin opetuksen integrointi muihin
aineisiin/opintojaksoihin on hyödyllistä

Englannin opettajan työmotivaatio parane

Englannin opettajan ammatillinen osaaminen pysyy
paremmin ajan tasalla tai lisääntyy

Englannin opettajan kokonaistyömäärä
opintojaksoa kohden vähenee

Englannin opettajan suunnitteluaika vähenee

Opiskelijoiden oppimistulokset ovat parempia

Opiskelijat ovat motivoituneempia

Opiskelijoiden työelämävalmiudet paranevat

Opiskelijat oppivat englantia kokonaisvaltaisemmin

14 

12 

11 

9 

10 

2 

7 

11 

14 

13 

5 

6 

8 

9 

8 

2 

1 

10 

8 

5 

5 

1 

1 

8 

6 

2 

9 

10 

1 

Olen samaa mieltä Olen osin samaa mieltä Olen osin eri samaa mieltä Olen eri mieltä
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KARTOITUKSEN TULOKSIA:  

INTEGROINNIN TOTEUTTAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT  

 

 

 

 

0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 %

Työskentelen luokassa mieluimmin toisen opettajan
kanssa kuin yksin

Suunnittelen mielelläni opetusta yhdessä toisten
opettajien/yhteistyökumppaneiden kanssa

Englannin kielen asema oppiaineena vahvistuu
integroivan opetuksen myötä

Englannin opettajan asema vahvistuu integroivan
opetuksen myötä

Suhtaudun integroivaan opetukseen periaatteessa
myönteisesti

Tunnen riittävästi opiskelijoiden koulutusalan
työelämää integroinnin toteuttamiseen

Tietopohjani muista aineista on riittävä integroinnin
toteuttamiseen

Lukujärjestykset ja opettajien työaika pystytään
sovittamaan opetuksen integrointiin

Oppilaitoksen johto kannustaa integrointiin

Opetussuunnitelmat mahdollistavat integroinnin

Opettajat pystyvät järjestämään aikaa yhteiseen
suunnitteluun

Muut opettajat ovat halukkaita yhteistyöhön

3 

14 

10 

8 

15 

7 

7 

5 

8 

10 

7 

7 

8 

3 

7 

9 

4 

10 

9 

6 

7 

4 

4 

7 

5 

1 

1 

2 

2 

3 

6 

4 

4 

6 

5 

3 

1 

1 

2 

1 

2 

Olen samaa mieltä Olen osin samaa mieltä Olen osin eri mieltä Olen eri mieltä


