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Esipuhe

Satakunnan ammattikorkeakoulu järjesti lokakuun 7.–8. päivä 2021 järjestyksessään 14. am-
mattikorkeakoulujen kielen ja viestinnän päivät. Pandemiatilanteen vuoksi päivien aikaa 
jouduttiin siirtämään kertaalleen vuodella eteenpäin ja tilaisuus toteutettiin lopulta poikke-
uksellisesti mutta onnistuneesti verkossa.

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päivien perinteisiin kuuluu artikke-
lijulkaisu päivien aikana pidetyistä esityksistä ja työpajoista. Kirjoittajille annettiin vapaus 
sanoittaa esityksiään ja työpajojen sisältöä parhaaksi katsomallaan tavalla. Julkaisuja tuli 
ilahduttavat 22 artikkelia! Päivien teemana oli Ilon kautta – laadusta tinkimättä! Teema nä-
kyy jokaisen artikkelin alussa kirjoittajien omana näkemyksenä siitä, mikä tuottaa iloa am-
mattikorkeakoulun kielten- ja viestinnänopetuksessa. 

Julkaisun sisällyksen punaisena lankana toimii amk-päivien ohjelma, ja artikkelit ovat julkai-
sussa ohjelma-aikataulun horisontaalisessa järjestyksessä. Artikkelien sisällöistä kaikkineen 
korostuu kielten ja viestinnän opetuksen vahva kehittäminen kohti digitaalisia alustoja ja 
verkko-opetusta. Monet artikkelit esittelevät hankkeissa pilotoituja verkkototeutuksia ja 
antavat lukijalle paljon vinkkejä ja ajatuksia tulevaisuuden pedagogisista ratkaisuista. Voi 
todeta, että kielet ja viestintä haluavat tulevaisuudessa panostaa tässä tehokkuutta vaa-
tivassa ajassa edelleen laadukkaaseen, monipuoliseen, mutta nyt enemmän itseohjautu-
vaan oppimiskokemukseen.

Opin portailta työelämään Satakunnassa -hankkeesta Hanna Rautava-Nurmen, Maarit 
Harjanteen, Sari Lintukorven, Mari Törnen ja Marja Tombergin (SAMK) artikkeli kertoo suo-
men kielen ammattisanaston kehittämisen työkaluista sekä monikielisen, moniammatillisen 
ja monikulttuurisen moduuliharjoittelun pilotoinnista Nursing- ja Physiotherapy-koulutusohjel-
missa. Bli proffs! ja Praktik på svenska -hankkeista kirjoittavat Mari Linna ja Viveka Höijer-Brear 
(SAMK). Näissä hankkeissa on panostettu ruotsin kielen taitojen, erityisesti työelämän vuoro-
vaikutustaitojen kehittämiseen luomalla verkko-opintokokonaisuus sekä yhteistyöverkoston 
avulla uusia ruotsin- ja kaksikielisiä harjoittelupaikkoja sosiaali- ja terveysalalle. Paras oppi 
(näissä kummassakin SAMKin hankkeessa) on ollut, että opiskelijoiden rohkaiseminen, konk-
reettinen työelämäyhteistyö sekä yhteisopettajuus antavat iloa ja energiaa.

KiVAKOn UniTandem -hankkeen kielten vertaisoppimisesta verkossa kirjoittavat Henri Annala 
ja Emmanuel Abruquahi (TAMK). Tässä hankkeessa on tuotettu verkkokursseja jopa 11 eri 
kielen oppimiseen sekä aivan uudenlainen vertaisoppimiskehys, jossa hyödynnetään ole-
massa olevaa kansainvälisten opiskelijoiden resurssia. Opiskelija pääsee oppimaan uutta 
kieltä ja opettamaan omaa kieltään yhdessä toisen opiskelijan kanssa. 

Samoilla yhteistyöajatuksilla kirjoittavat Hoppet-työryhmästä Ida Valtonen (OAMK), Raija 
Lummi (LapinAMK), Henri Romppanen (Karelia), Anna Puisto (Laurea), Ritva Saira (XAMK) 
ja Maria Åhman-Nylund (Centria). Tämä ammattikorkeakoulujen ruotsin kielen opettajien 
verkosto on vuodesta 2009 aktiivisesti pitänyt yhtä ja kehittänyt verkostotoimintaansa, nyt 
myös pandemian asettamin ehdoin verkossa. KiVAKO-hankkeen saksan suullisen kielitai-
don arvioinnista kertovat artikkelissaan Tuula-Harriet Kotikoski (JAMK) ja Heli Simon (SeAMK). 
Saksan kielestä kehitettiin KiVAKO-hankkeen aikana verkkoon 24 opintopisteen laajuinen 
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opintopolku. Lisäksi tulossa on saksan verkkokursseja, joiden tukikielenä on englanti ja ruotsi. 
Verkkoon toteutettiin myös opintojaksoja tukeva erillinen kielioppi. Suullisen kielitaidon eri-
laisia arvioivia tehtäviä kokeiltiin verkossa toteutettavaksi. Artikkelissa pohditaan erityisesti 
edistyneemmän tason arvioinnin haasteita: arvioidaanko vain ääntämistä, fraaseja ja kie-
lioppia kuten alkeistasolla, vai otetaanko huomioon myös viestinnälliset seikat?

Eveliina Korpela (Metropolia AMK) kirjoittaa ryhmäyttävän opetuksen merkityksestä ihmisen 
toimijuuden ja osallisuuden tukijana, käyttämistään pedagogisista keinoista opiskelijan kuul-
luksi tulemiseen, ryhmäytymiseen ja yhteisöllisyyden rakentamiseen esimerkiksi draamatari-
nan keinoin. Ryhmäyttävä opetus haastaa paitsi opiskelijat myös opettajan ehkä mukavuus-
alueensa ulkopuolelle. Korpela antaa konkreettiset 10 vinkkiä ryhmäyttävään opetukseen!

Tarmo Ahvanainen (XAMK), Kaarina Murtola (Laurea) ja Tuija Tolonen-Kytölä (Centria) avaa-
vat artikkelissaan ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän laatukriteerien pedagogisia 
lähtökohtia, sisältöä sekä amk-päivillä toteutetun laatutyöpajan satoa. Hedelminä työ-
pajasta kerättiin osaamisen tunnustamiseen, korona-ajan työkaluihin sekä opinnäytetyön 
kieliasuun liittyviä seikkoja. Kirjoittajat alleviivaavat jatkuvan keskustelun tärkeyttä laatukri-
teerien toteutumisessa ja näin opetuksen laadun ylläpitämisessä ammattikorkeakouluissa. 

Suomen alkeiden opettamisesta venäjäksi verkossa kirjoittavat Miia Karttunen ja Ksenia 
Visser (XAMK). He kuvaavat itseopiskeluun perustuvan opintojakson luomista ja kertovat it-
seohjautuvista ja automatisoiduista tehtävistä sekä opettajan tuomisesta videoiden avulla 
lähelle opiskelijaa. 

Minna Iitti ja Katja Lempinen (SAMK) avaavat oppimisanalytiikan käytön mahdollisuuksia 
opintojakson kehittämisessä eri näkökulmista. Oppimisanalytiikka – Apua parempaan op-
pimiseen ammattikorkeakouluissa (APOA) -hankkeessa kehitettiin hoitotyön ruotsin opin-
tojakson suorittamista joustavammaksi mm. jälkien seuraamisen ja suoritusmittarien avulla. 

Miia Karttunen ja Ksenia Visser (XAMK) kirjoittavat koulutusvientinä tapahtuvasta suomen 
kielen verkko-opetuksesta. Tämä kurssi räätälöitiin venäjänkielisille eli tukikielenä käytettiin 
venäjää. Kurssin suosio paisutti ryhmäkokoa ja haastoi opettajat miettimään paitsi tehtä-
vien automaattitoimintojen pulmakohtia myös vuorovaikutuksen toteuttamista verkossa. 

Antti Petteri Kurhinen ja Maria Ruohtula (Haaga-Helia) esittelevät ja arvioivat artikkelissaan 
uudenlaista strategista muutosta, jota kielten opiskelussa Porvoon kampuksella liiketoimin-
nan ja matkailun alalla on toteutettu: alueopintoja. 

Pia Lahdenmaa (SAMK) esittelee opinnollistamisen mahdollisuuksia viestintäopinnoissa. 
Suoritustavassa amk-opintojen ohessa työskentelevä opiskelija yhdistää työnsä sisältöä 
opiskelutehtäviin. Ajatuksena on työn ja opiskelun ketterä liitto, jossa molemmat osapuolet 
hyötyvät toisistaan. 

Kieliopintojen hallinnoinnin organisoinnista Kakkois-Suomen alueella kertoo Sami Norrbac-
kan (XAMK) artikkeli. Kieliopintojen suunnittelutiimi Kiesulla ja kehittämistiimi Kiepillä on omat 
vastuutehtävänsä, ja molemmat ohjaavat kieliopintojen toimintaa. Kieliopintovastaavan 
rooli on tärkeä.
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Marita Metsävainio ja Ida Valtonen (OAMK) kirjoittavat Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Suomen 
välisestä, yhteistä työmarkkina-aluetta rakentavasta Interreg Nord Arbeta tillsammans -hank-
keesta, jossa kehitetään myös ruotsin kielen oppimista. 

Opiskelijoiden näkemyksiä laadukkaasta verkko-opiskelusta avaavat KiVAKO-hankkeessa 
tehdyn kyselyn pohjalta Maarit Ohinen-Salvén (Haaga-Helia) ja Kirsi Korkealehto (HAMK). 
Opintojakson ulkoasu verkossa, oppimateriaalin monipuolisuus, opettajan näkyvyys opiske-
lualustalla, vaihtelevat tehtävät ja selkeät ohjeet ovat avaimia mielekkäälle verkko-opiske-
lulle. Samassa hankkeessa mukana olleet Liisa Hannuksela (SAMK) ja Anu Mylläri (Savonia) 
kirjoittavat A1-tasoisten Espanja 1 ja 2 -opintojaksojen toteutuksissa käytetyistä työkaluista 
Moodlessa. Hanke on myös antanut valinnaiskielen opettajalle oivan mahdollisuuden ver-
kostoitua.

Mari Koivunen (XAMK) valottaa tiimiopettajana toimimista ja viestinnän integrointia talotek-
niikan opinnoissa. Toisen vuoden opiskelijat tekevät käytännön projekteja yrityksille ja orga-
nisaatioille projektitoimiston kautta. Koivunen kehuu yhteistyötä ammattiaineiden opetta-
jien kanssa hedelmälliseksi ja oivaltavaksi sekä opiskelijoita motivoivaksi tavaksi oppia. Niin 
ikään moniammatillisesta kontekstista kirjoittaa Pirkko Pollari (JAMK). Näkökulmana on nyt 
suomenkielisten tutkinto-opiskelijoiden englannin, ruotsin ja viestinnän opiskelu ryhmissä, 
joissa on eri alojen opiskelijoita. Artikkelissa kerrotaan myös muista JAMKissa toteutetuista 
moniammatillisista toimista.

Anni Jokiranta (SAMK), Riikka Lemmetyinen (Raseko) ja Sari Lehtinen (Raseko) kertovat yh-
teistyönä luodusta verkko-opetuskonseptista viestinnän väyläopintoihin. Verkostoituminen 
ja kollegan tuki ovat tässäkin kokeilussa se työn suola opettajan näkökulmasta. Paljon on 
koettu onnistumisen iloa!

Johanna Granlund (TAMK) ja Ella Hakala (TAMK) tarjoavat tekstissään tutustumismahdol-
lisuuden suomen kielen oppimisen tueksi Korko-hankkeessa laadittuun materiaalin. Tämä 
englanninkieliseen Degree Program of Nursing -ohjelmaan räätälöity materiaali sisältää 
viikkotehtäviä työharjoitteluun. Mari Touronen (TAMK) jatkaa samasta aiheesta ja kertoo 
TOKASA-hankkeessa toteutetuista suomen kielen kehittämisen mahdollisuuksista englan-
ninkielisessä sairaanhoitajakoulutuksessa.

Kirsi Saarinen (TAMK) avaa tekstissään reflektion hyviä ja haastavia puolia ja esittelee käyt-
tämiään reflektiotyötapoja.
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Artikkelijulkaisun päättää Eeva-Leena Forma (SAMK) kirjoituksellaan amk-kieltenopettajan 
keskeisistä osaamisen taidoista nyt ja tulevaisuudessa. Kielten ja viestinnän keskeinen voima 
on, että yhteismitallisuus ja osaamisvaatimukset on mietitty kansallisesti laajassa yhteistyös-
sä. Kielten osaamista arvostetaan jokaisessa työssä ja vuorovaikutustaidot ovat keskeinen 
asia, operoi työssään sitten eri kielillä, eri tason tehtävissä tai diginä. Forma maalaa kuvaa 
tulevaisuuden kielenopettajasta moninaisten ryhmien moninaisia opiskelumahdollisuuksia 
tarjoilevana oppimisen ohjaajana ja diginatiivina.

Kielten ja viestinnän opettajat tekevät työtään suurella sydämellä. AMK-päivien anti SAMKin 
verkkototeutuksessa oli huikea ja todisti sen, että yhteistyötä ja verkostoitumista voi poik-
keusoloissa tehdä myös hienosti diginä, ilon kautta ja laadusta tinkimättä! 

Seuraavia päiviä jo odotellen toivotamme virikkeellisiä hetkiä artikkeleiden parissa!

Porissa 30.11.2021

Marja Tomberg, lehtori 
Pia Lahdenmaa, lehtori

SAMKin kieli- ja viestintätiimin naiset Roman Schatzin kanssa 7.10.2021 Satakunnan  
ammattikorkeakoulussa Porin kampuksella. (kuva: Inna Saarinen, SAMK Viestintä)
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Opin portailta työelämään 
Satakunnassa –hankkeen 
työkalut suomen kielen 
tukemiseksi kansainvälisiin 
terveysalan tutkinto-ohjelmiin

Sari Lintukorpi, Maarit Harjanne, Hanna Rautava-Nurmi,  
Marja Tomberg & Mari Törne, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Tämä tiimi on tehnyt yhteistyötä nyt pari vuotta yhteisessä hankkeessa, jossa fokuksena 
on ollut kansainvälisten opiskelijoiden suomen kielen tukeminen hoitotyön ja fysioterapian 
englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa. Meille iloa on tuottanut erityisesti moniammatillinen 
ja monikulttuurinen yhteistyö, jota olemme kirjaimellisesti päässeet toteuttamaan.

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) aloitti syksyllä 2019 Opin portailta työelämään Sa-
takunnassa -hankkeessa (OptS-hanke). Sen tavoitteena on kansainvälisten opiskelijoiden 
opintojen loppuvaiheen tukeminen, ammatillisen suomen kielen taitojen ja työnhakutaito-
jen kehittäminen, työelämäverkostojen rakentaminen ja työllistymisvalmiuksien lisääminen. 
Osatoteuttajat (SAMK, Diak, Sataedu ja WinNova) etsivät työpaikkojen kanssa yhteistyössä 
ratkaisuja, jotta opiskelijat ja vastavalmistuneet löytäisivät harjoittelu- ja työpaikkoja Sa-
takunnan alueelta. (ks. Opin portailta työelämään Satakunnassa –hankkeen www-sivut.) 
SAMK on hankkeessa keskittynyt Nursing- ja Physiotherapy-koulutusohjelmaan. Hanketyön-
tekijöinä on kaksi hoitotyön ja kaksi fysioterapian opettajaa sekä suomen kielen opettaja. 

Kansainväliset opiskelijat SAMKissa

Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK) opiskelee satoja kansainvälisiä opiskelijoita, 
jotka edustavat kymmeniä eri kansallisuuksia. Opintoja aloitettaessa opiskelijoilla ei ole 
suomen kielen taitotason vaatimusta ja opintojen virallinen koulutuskieli on englanti. Kaikki 
kansainväliset opiskelijat osallistuvat suomen kielen opintojaksolle (3 opintopistettä). Heillä 
on mahdollisuus jatkaa kielen opiskelua aina 10 opintopisteen verran. Opintojaksojen suo-
rittamisen jälkeen suomen kielen taito on tasolla A2. Nursing-tutkinto-ohjelma edellyttää 
opiskelijoiltaan 10 op:ttä suomen kielen opintoja ja Physiotherapy-tutkinto-ohjelma suositte-
lee sitä vahvasti opiskelijoilleen (ks. Satakunnan ammattikorkeakoulun www-sivut). Yksi osa 



13

SAMKin strategian käytännön toimeenpanoa alueen osaajien kouluttamiseksi ja kansain-
välisyyden kehittämiseksi on varmasti suomen kielen ja toisaalta Suomeen integroitumisen 
eväitä luovan koulutussisällön suunnittelu nykyistä johdonmukaisemmin, päämäärätietoi-
semmin ja koordinoidummin.

SAMKissa on kahdeksan bachelor-koulutusohjelmaa ja neljä master-tutkintoa englanninkie-
lisinä. Jotta nämä kansainväliset opiskelijat ja tulevat alansa ammattilaiset jäisivät opinto-
jen päätyttyä Satakuntaan ja Suomeen työhön, opintojen sisältöä pitää kehittää suomen 
kielen taitoja ja erityisesti ammatillista suomen kielen oppimista tukevaan suuntaan. Lisäksi 
koulutuksen pitäisi tarjota enemmän tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja syvällisempää 
tietoa työelämän pelisäännöistä. Tahtotila tähän kaikkeen on olemassa. 

Kansainvälisissä Nursing- ja Physiotherapy-koulutuksissa haasteena on terveydenhuollon teh-
täviin riittävä suomen kielen osaaminen. Opiskelijoiden harjoitteluista saadun palautteen 
mukaan suomen kielen taito on usein työharjoittelun haastavin osuus. Kirjaaminen potilastie-
tojärjestelmään ja lausuntojen tekeminen esim. Kelaan ovat erityisen haastavia ei- suomea 
äidinkielenään puhuville. Harjoitteluohjaajat kokevat, ettei heillä ole riittävää osaamista ja 
aikaa ei-suomea osaavan opiskelijan ohjaamiseen ja suomen kielen tukemiseen. 

OptS-hankkeen alkukartoituksen mukaan SAMK:ssa kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden 
haasteena on erityisesti työllistyminen Suomeen koulutusta vastaaviin tehtäviin. Kansain-
välisten tutkinto-opiskelijoiden työnhaussa tarvittavan tuen tarve on tullut esiin valmistumis-
vaiheessa, esim. suomenkielisten työhakemusten ja CV:n tuottamisessa. Valmistuneiden 
sijoittuminen työelämään on joissain tapauksissa vaatinut suomen kielen lisäopintoja ja 
työskentelyä muissa kuin oman alan tehtävissä. Työpaikkojen henkilöstön kulttuuri- ja kieli-
tietoisuuden vahvistamisella sekä asenteisiin vaikuttamisella voidaan Satakunnassa edistää 
myös suomea vieraana kielenä puhuvien työllistymistä omalle alalleen. 

SAMKin pilotit

SAMKissa OptS-hanketyönä opiskelijoita on tuettu työllistymistä tukevassa ammatillisessa 
suomen kielen oppimisessa niin luokkamuotoisessa opetuksessa, verkko-opetuksena kuin 
työharjoittelussa. Hankkeessa kehitettiin kielisuihkuksi nimetty osio, jota pilotoitiin Nursing- ja 
Physiotherapy-opiskelijoille. Kielisuihkussa paneuduttiin erityisesti ammatillisen sanaston lisää-
miseen ja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Kielisuihkupilottien perusteella kehitettiin edelleen 
opintojaksojen osia, jotka on nyt liitetty tutkinto-ohjelmien opintojaksoihin.

Hankkeessa on kehitetty myös Satakunnan monikulttuuriyhdistyksen kanssa heidän aloitta-
maansa suomen kielen puhumisen harjoittelun mallia, jota kutsutaan Eläväksi kieliketjuksi (ks. 
Satakunnan monikulttuuriyhdistyksen www-sivut 2021). SAMKin pilotissa suomenkieliset opis-
kelijat järjestivät ei-suomea puhuville opiskelijoille kokoontumisia pienissä ryhmissä, tutustui-
vat toisiinsa, harjoittelivat suomen puhumista ja kehittivät kulttuuritietoisuutta puolin ja toisin. 

Hankkeessa on pilotoitu yhteissimulaatiota suomea opiskelevien ja suomenkielisten opiske-
lijoiden kanssa. Tavoitteena oli oppia aiheeseen liittyvää ammatillista sanastoa ja vuoro-
vaikutustilanteita potilaan kanssa sekä selkokieltä. Yhteissimulaatiot ovatkin osa hoitotyön 
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koulutusohjelmaa ja Nursing-koulutusohjelmaa vuodesta 2022 alkaen. Lisäksi hankkeessa 
on järjestetty työpajoja, jotka ovat tukeneet opiskelijoiden suomen kielen kehittymistä sekä 
työnhakutaitoja. 

Yhteissimulaatioissa harjoiteltiin verenpainemittauksen vuorovaikutustilannetta.

Hankkeessa merkittävänä tehtävänä SAMKissa on ollut luoda monikielinen, monikulttuuri-
nen ja monialainen moduulimalli. Tässä moduulimallissa sekä suomenkieliset että suomea 
opiskelevat sairaanhoidon ja fysioterapian opiskelijat harjoittelevat samassa työharjoittelu-
paikassa samaan aikaan, tiiminä työskennellen. Lähtökohtana on, että yhteinen kieli harjoit-
telussa on suomen kieli – potilasturvallisuus huomioiden. Tämä haastaa ei-suomea puhuvat 
opiskelijat laajentamaan suomen kielen ammatillista sanavarastoa ja käyttämään vuoro-
vaikutustilanteissa suomea. Suomenkielisiltä opiskelijoilta ja ohjaajilta odotetaan kielitietoista 
suomen kielen ja selkokielen käyttöä. Tähän mennessä moduulimallipilottien tulokset ovat 
osoittaneet, että pelkän suomen kielen käyttö on todella haasteellista. Asioita on varmistet-
tava myös englannin kielellä, jotta potilasturvallisuus ei vaarannu. Moduulimalli on kuitenkin 
tarjonnut uudenlaisia työkaluja suomen kielen oppimisen haasteisiin.

Hankkeessa kuljetetaan koko ajan mukana myös työharjoittelupaikoilla opiskelijoita ohjaa-
vien kouluttamista monikulttuuristuvaan työelämään. Kielitietoinen ohjaaminen ja selkokie-
len käyttö ovat tarpeellisia työkaluja kentällä työharjoittelun ohjaamisessa. Hankkeen ai-
kana on järjestetty kielitietoisuuden ja selkokielen koulutusta erityisesti moduuliharjoitteluun 
osallistuville työpaikkaohjaajille ja suomenkielisille opiskelijoille. Hankkeessa on toteutettu 
koulutuskokonaisuuksia, johon on sisältynyt webinaareja selkokielestä ja kielitietoisuudesta 
sekä monikulttuurisesta työyhteisöstä. Yhtenä kehittämistyönä on ollut myös alumnitoimin-
nan kehittäminen, joka SAMKissa on vahvan kehittämisen tarpeessa.
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Hankkeen moduuliharjoittelussa mukana olleet  
hoitotyön ja fysioterapian opiskelijat Satasairaalan kuntoutusosastolla. 

Työ jatkuu

Yhteistyön lisääminen suomenkielisten ja ei-suomenkielisten opiskelijoiden välillä on osalli-
suuden kannalta erittäin tärkeää. Opiskelijoiden yhteisesti tekemiä vuorovaikutukseen pai-
nottuvia tapahtumia pitäisi lisätä. Opintojen suunnittelussa tulisi huomioida mahdollisuus 
yhteiseen toimintaan eri tutkinto-ohjelmien välillä entistä paremmin. Myös SAMKin työnteki-
jöiden sekä työharjoitteluohjaajien kouluttaminen monikulttuurisen työyhteisön haasteista ja 
mahdollisuuksista sekä kielitietoisuuden sekä selkokielen käytön työkalut ovat aiheita, joihin 
jatkossa on hyvä keskittyä yhä enemmän.

Lähteet 
Diakonia-ammattikorkeakoulu. (2021). Opin portailta työelämään Satakunnassa. Monikulttuurista 
ammattitaitoa Satakuntaan. Haettu 10.10.2021 osoitteesta  
https://opinportailla.diak.fi/hankkeet/opin-portailta-tyoelamaan-satakunnassa/

Opin portailta työelämään Satakunnassa –hanke. (2021). Haettu 3.10.2021 osoitteesta  
https://opinportailla.diak.fi/hankkeet/opin-portailta-tyoelamaan-satakunnassa/

Satakunnan ammattikorkeakoulu. (2021). Haettu 10.10.2021 osoitteesta https://www.samk.fi/

Satakunnan monikulttuuriyhdistys. (2021). Haettu 10.10.2021 osoitteesta  
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Työelämäyhteistyö ruotsin kielen 
TKI-hankkeissa

Viveka Höijer-Brear & Mari Linna, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Olemme iloisia voidessamme tehdä hanketyötä tiiviissä yhteistyössä innostuneiden opiske-
lijoiden, työelämän ja kollegojen kanssa. Opiskelijalähtöisyys, työelämäyhteistyö ja yhtei-
sopettajuus ovat keskeisiä teemoja hanketyössämme. Yhdessä saavutamme enemmän. 
Jaettu ilo on kolminkertainen ilo!

Kuinka työelämäyhteistyötä voi toteuttaa ruotsin kielen TKI-hankkeissa? Tässä artikkelissa 
kerromme, miten Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK) tämä on tehty. Esittelem-
me onnistunutta työelämäyhteistyötä ja yhteisopettajuutta kahdessa moniammatillisessa 
hankkeessa. Bli proffs! -hankkeessa luodaan digitaalinen ruotsin vapaasti valittava opinto-
kokonaisuus yhteistyössä eri alojen työelämäkumppaneiden kanssa. Sote-alan Praktik på 
svenska -hankkeessa tuetaan korkeakouluopiskelijan ruotsin kielen osaamista nonstop-verk-
ko-opintojakson avulla, ja luodaan yhteistyöverkosto harjoittelujen toteuttamiseksi ruotsin-
kielisessä toimintaympäristössä. Työelämäyhteistyön myötä ammattikorkeakouluopiskelijan 
motivaatio ja kyky käyttää ruotsin kieltä tulevassa työssä lisääntyy. 

Bli proffs! -hanke

SAMKin koordinoimassa Bli proffs! -hankkeessa (1.10.2018–30.6.2022) on tavoitteena kehittää 
ammattikorkeakouluopiskelijan ruotsin kielen taitoa sekä työelämässä tarvittavia vuorovai-
kutustaitoja. Tämä tehdään yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa, digitaalisuutta ja 
yhteisopettajuutta hyödyntäen. SAMKin omarahoitusosuuden lisäksi hankkeelle on myön-
netty Svenska kulturfondenin strateginen Hallå-apuraha.

Hankkeessa on luotu uusi ruotsin kielen vapaasti valittavien verkko-opintojaksojen kokonaisuus: 

• Ruotsin aktivointi, 4 op, kertaa ruotsin kielen rakenteita ja perussanastoa

• Våga tala svenska, 3 op, rohkaisee opiskelijaa käyttämään ruotsin kieltä  
suullisessa vuorovaikutuksessa

• Svensk företagskultur, 3 op, keskittyy ruotsalaiseen yrityskulttuuriin ja työelämässä  
tarvittavaan ruotsin kielen taitoon

• Att bemöta klienten inom social- och hälsovård, 3 op, tukee sosiaali- ja terveysalan  
opiskelijan tulevaa työtä ruotsin kielellä asiakaspalvelutilanteissa 
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Verkko-opintokokonaisuus on suunniteltu ja luotu yhteisopettajuutena, ja se on rakennettu 
opiskelijoidemme toiveiden pohjalta. Hankkeessa toimii kolme ruotsinopettajaa, kaksi sosi-
aali- ja terveysalan opettajaa sekä kaksi liiketalouden opettajaa. Mukana on n. 10 eri alan 
työelämäkumppania pienestä perheyrityksestä isompiin konserneihin. He osallistuvat opin-
tojaksojen verkkotunneille ja järjestävät opintokäyntejä. 

Opintokäynnillä Tactic Games Oy:ssa Porissa maaliskuussa 2019.  
SAMKin opiskelijat pääsivät testipelaajiksi kokeilemaan uusia, kehitteillä  

olevia lautapelejä. Kuva: Mari Linna.

Praktik på svenska -hanke

Praktik på svenska -hanketta (1.10.2020 - 31.05.2023) rahoittavat Svenska Kulturfonden i 
Björneborg (SKiB) ja SAMK. Hankkeen tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveysalan kor-
keakouluopiskelijoiden ruotsin kieltä työharjoittelussa edistäen valmistuneiden työllistymistä 
kaksi- ja ruotsinkielisiin työpaikkoihin. Hankkeessa luodaan yhteistyöverkoston avulla uusia 
ruotsin- ja kaksikielisiä harjoittelupaikkoja sosiaali- ja terveysalalle. 

Moniammatillinen työryhmä toteuttaa hanketta. Hankkeessa toimii kaksi ruotsinopettajaa, 
ja kolme sosiaali- ja terveysalan opettajaa (fysioterapia ja kuntoutuksenohjaus, sosiaaliala 
ja vanhustyö, hoitotyö). Opettajat osallistuvat yhdessä harjoittelupaikkojen ja opiskelijoiden 
rekrytointiin järjestäen opintokäyntejä ja vierailuja. Ruotsinopettajat vastaavat kielikoulutuk-
sesta, ja ammattiopettajat vastaavat harjoittelun ohjauksesta.
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Praktik på svenska -hankkeessa on mukana n. 10 sosiaali- ja terveysalan työelämäkump-
pania. Porista mukana ovat Björneborgs svenska samskola (BSS) ja BSS Daghemmet sekä 
SKiB:n tukema Gott åldrande, yhteisöllisen senioriasumisen toiminta. Kristiinankaupungin 
perusturva/Selkämeren terveys, Geritrim ja De gamlas hem tarjoavat harjoittelupaikkoja 
sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta Kristiinankaupungissa. Ruotsista yhteistyökumppa-
neitamme ovat Tukholman Suomikoti ja Norrköpingin kunnan vanhustenhuolto. Ensimmäi-
set sosionomiopiskelijat suorittavat syksyn 2021 aikana harjoittelua Tukholman Suomikodis-
sa. Harjoitteluyhteistyötä rakennetaan Ahvenanmaalle. Hankkeen työelämäyhteistyötä 
laajennetaan jatkuvasti. Rohkaisemme hankkeessa opiskelijoita myös itsenäisesti etsimään 
mieleistä harjoittelupaikkaa. 

Sosiaali- ja terveysalan opiskelija, joka suunnittelee työharjoittelua ruotsin- tai kaksikielisessä 
harjoitteluympäristössä, voi vahvistaa ruotsin kielen osaamistaan Bli proffs! ja Praktik på svens-
ka -hankkeiden ruotsin kielen opintojaksoilla. Bli proffs! -hankkeessa luodusta Att bemöta 
klienten inom social- och hälsovård -opintojaksosta on kehitetty Praktik på svenska -hank-
keessa nonstop-verkkototeutus, jossa opiskelija voi itse valita sekä opintojakson laajuuden 
1–3 op että sisällön. Opintojakso on valtakunnallisesti tarjolla CampusOnline-portaalissa. 

Opintokäynnillä SKiB:n Hilla-senioritalossa Porissa lokakuussa 2021.  
Seniorikoordinaattori Anne Piuhola esittelee Gott åldrande -toimintaa.  

Kuva: Viveka Höijer-Brear.
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Työelämäyhteistyön ja yhteisopettajuuden saavutuksia

Bli proffs! ja Praktik på svenska -hankkeiden työelämäyhteistyön ja yhteisopettajuuden avulla 
olemme tavoittaneet yhteensä n. 260 SAMKin/avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaa. 
Olemme yhdistäneet 8 ruotsin kielestä kiinnostunutta SAMKin opettajaa. Moniammatilliset 
työelämähankkeemme ovat syventäneet ammattiopettajien ja ruotsinopettajien yhteis-
työtä sekä opettajien verkkopedagogista osaamista.

Hankeyhteistyössä olemme innostaneet Satakunnan ja lähialueiden ruotsin-/kaksikielis-
tä työelämäverkostoa SAMKin tueksi ruotsin opetukseen ja harjoitteluiden järjestämiseen. 
Olemme toimineet yhteistyössä n. 20 uuden työelämäkumppanin kanssa. Olemme luoneet 
ja luomassa uusia sote-alan harjoittelusopimuksia. Hanketyön lisäksi yhteistyömme on laa-
jentunut työelämäkumppanien kanssa muutenkin.

Työelämäyhteistyö Bli proffs! -hankkeessa on mahdollistanut meille uuden ruotsin vapaasti 
valittavan verkko-opintokokonaisuuden luomisen. Työelämäyhteistyön avulla olemme jär-
jestäneet ruotsinkielisiä ensiapuoppitunteja verkossa Spr:n ja Svenska nu:n kanssa. Praktik 
på svenska -hankkeessa olemme kehittäneet edelleen sote-alan vapaasti valittavaa verk-
ko-opintojaksoa Att bemöta klienten inom social- och hälsovård nonstop-opintojaksoksi. 

Haasteena hanketyössämme ovat valitettavasti edelleen opiskelijoiden ennakkoluulot 
ruotsin kieltä kohtaan. Olemme ottaneet käyttöön monia erilaisia keinoja, mutta siitä huo-
limatta laajempien opiskelijamäärien tavoittaminen tarvitsee lisätoimenpiteitä. Suuri osa 
opiskelijoista ei näe ruotsin kielen osaamista lisäarvona työelämässä.

Palautetta työelämästä ja opiskelijoilta

Työelämäkumppanit ovat kokeneet, että osallistuminen hankkeisiin on merkityksellistä ja hyö-
dyksi sekä työnantajille että opiskelijoille. Työelämän edustajat ovat myös hyvin tietoisia siitä, 
että opiskelijat ovat heidän kollegojansa tulevaisuudessa. Työelämäedustajien viesti ruotsin 
kielen osaamisen hyödyllisyydestä vahvistaa opiskelijoiden motivaatioita ja opiskeluintoa.

”Hyvä, että opiskelijat pääsevät kosketukseen työelämän kanssa. Aina on antoisaa saada auttaa 
nuoria. Myöskin kielitaidon tärkeydestä on ilo puhua opiskelijoille, sen ollessa niin hyödyllinen viesti."  
Petter Ilander, pelisuunnittelija, Tactic Games Oy, Pori 

"Yhteistyö on mielestäni erittäin merkittävää, koska tällä tavoin päästään tapaamaan 
opiskelijoita jo siinä vaiheessa, kun he opiskelevat. Mielipiteiden vaihto on erittäin tärkeää."  
Pia Patoranta-Wiik, fysioterapeutti, Geritrim, Kristiinankaupunki

Työelämäkumppaneiden järjestämät opintokäynnit sekä vierailut verkkotunneilla ovat ol-
leet opiskelijoille sekä silmiä avaava että erityisen positiivinen kokemus. Bli proffs! -hankkeen 
palautteiden mukaan enemmistö opiskelijoista koki, että sekä mielenkiinto ruotsin kielen 
oppimista kohtaan että ruotsin kielen taidot kehittyivät opintojakson aikana.
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”Voi, aika loppui aina tunnilla kesken! :) Tosi mielenkiintoisia ihmisiä, kertoivat innostavasti 
omasta työpaikastaan ja työstään, sekä miksi puhuvat ruotsia.” 

Opiskelija

"Työpaikat joihin olemme päässeet tutustumaan ovat olleet hienoja kokemuksia, niihin ei 
todellakaan muuten pääsisi. Työpaikoissa meidät on otettu jokaisessa hienosti vastaan, 
hyvä, että meille on löytynyt aikaa." 

Opiskelija

Jaettu ilo on kolminkertainen ilo

On ollut ilo tehdä työtä moniammatillisissa hanketiimeissä yhteistyössä opiskelijoiden ja 
työelämän kanssa. Olemme onnellisia voidessamme rohkaista opiskelijoita käyttämään ja 
kehittämään ruotsin kielen osaamista. Hanketyössä mukana olleiden opiskelijoiden luotta-
mus ja usko omaan kielitaitoon on kasvanut. Tätä on ollut erityisen suuri ilo todistaa. Työ-
elämäkumppaneiden tavoittaminen ja innostaminen mukaan on onnistunut yli odotusten. 
Yhteisopettajuudesta olemme saaneet iloa ja energiaa opetuksen kehittämiseen. Yhdessä 
saavutamme enemmän. Jaettu ilo on kolminkertainen ilo! 
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KiVAKO UniTandem: Online Peer 
Language Learning

Henri Annala & Emmanuel Abruquah, Tampereen ammattikorkeakoulu

The authors are experienced tandem learning enthusiasts who enjoy seeing students en-
gage in developing their language skills in authentic, cross-cultural environments. 

The need for providing students with the opportunity to learn foreign languages and in-
tercultural communication skills cannot be overemphasised, as globalisation and the in-
creased mobility of people around the world contribute significantly to the skills required in 
the 21st century workplace (Soffel, 2016). A good command of English is nowadays a stan-
dard requirement, and often it is just not enough. Simultaneously, decreased government 
funding for education has resulted in fewer language courses on offer at universities and 
universities of applied sciences. There is also a strong regional disparity in what and how 
many languages higher education students can study (Pyykkö, 2017). KiVAKO (the acronym 
stands for “Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa” (“Strengthening the Language 
Base at Higher Education Institutions”)) project was established to tackle these problems 
by improving the foreign language selection taught at Finnish universities and universities 
of applied sciences, thus providing students with more learning paths. 

In practice, the project focused on creating online courses for less commonly studied lan-
guages. Commissioned and funded by the Finnish Ministry of Education and Culture, Ki-
VAKO project included 120 language professionals from 28 universities and universities of 
applied sciences in Finland. It started in 2018 and will run until the end of 2021. Through the 
collaborative efforts of Finnish higher education institutions, courses were developed for 11 
languages: German, Russian, Spanish, French, Chinese, Estonian, Italian, Japanese, Korean, 
Portuguese, and sign language. In addition, a peer learning framework called UniTandem 
was developed to allow students to tap into a resource that has not been utilised much in 
language teaching and learning: international students. 

The number of international students (both exchange and degree students) in Finnish uni-
versities and universities of applied sciences has been steadily increasing, and in the future, 
it will most likely continue to increase. These students speak a staggering variety of languag-
es, and at the same time they would often want to learn Finnish or some other language. 
The idea of UniTandem was to bring the students interested in developing their language 
and culture skills together, utilising tandem pedagogy developed in Germany in the 1960s 
(Wolff 2018). 
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UniTandem utilises two platforms: the UniTandem app (http://unitandem.fi), which is tech-
nically a progressive web application (PWA) developed by five student teams from Tam-
pere University, and the DigiCampus Moodle (http://digicampus.fi), which includes all the 
instructions and learning tasks called “triggers”. First, the student must find a suitable partner 
whose language preferences (the language s/he wants to study and the language s/he 
can teach) match with another student (e.g., student A wants to learn Chinese and can 
teach Swedish, and student B wants to learn Swedish and can teach Chinese, so they can 
form a pair) (see picture 1). The UniTandem app matches students based on their language 
preferences and offers for example a feature to filter users based on location in case the 
students would want to meet up also physically, and a possibility to chat and exchange 
contact information (see picture 2). 

Picture 1: Languages available in UniTandem (as of 9/2021)

http://unitandem.fi
http://digicampus.fi
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Picture 2: UniTandem app landing page

When the student has found a study partner, they choose learning tasks or “triggers” from 
the DigiCampus course area based on their interests (see picture 3). They are awarded 
with credits based on the number of triggers they complete (three triggers in the learner’s 
role equals one credit). The triggers cover various topics and on various skill levels (see fig-
ure 1). As of 9/2021, there are over 80 different triggers with different skill level combinations 
available, for a student to complete 1-5 ECTS credits through UniTandem. 
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Picture 3: UniTandem DigiCampus area

Figure 1: Example of a trigger for different skill levels

When the pair has completed the triggers, they wish to complete, they compile a portfolio 
based on the trigger outputs (e.g., text, images, voice, video) and submit it through Digi-
Campus for the course coordinator to check. In addition, they have a blog where they 
post some reflective posts while they are completing the triggers. 
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The course framework has been piloted already for several times, but it was officially launched 
this autumn (2021). The feedback and experiences received so far have been great, and 
there is a firm belief that this form of learning is both needed and welcomed by both the 
students and the teachers. One quite natural future possibility would be to extend UniTan-
dem to different countries, but it remains to be seen when and if it can be realised.

Sources
Pyykkö, Riitta. 2017. Multilingualism into a Strength. A Report of the Status and Levels of Language 
Competences in Finland. Ministry of Education and Culture. Read on 29.9.2021. Available at  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-535-8  

Soffel, Jenny. 2020. Ten 21st-century skills every student needs. World Economic Forum. Global Agenda. 
Read on 24.9.2021. Available at  
https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/

Wolff, Jürgen. 2018. History of TANDEM. Read on 29.9.2021. Available at  
https://tandemcity.info/history-tandem/

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-535-8   
https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/
https://tandemcity.info/history-tandem/
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Hopp, glädje och kvalitet i 
svenskundervisningen 

Ida Valtonen, Oamk, Raija Lummi, Lapin AMK, Henri Romppanen, Karelia, 
Anna Puisto, Laurea, Ritva Saira, XAMK & Maria Åhman-Nylund, Centria

Vi i Hoppet-gruppen känner att det som främst ger oss glädje i vårt arbete är studenter, kol-
legor och känslan av gemenskap. Inom Hoppet-gruppen får vi idéer, stöd och inspiration 
som vi kan dela med andra. Det känns alltid belönande att märka hur studenterna lär sig 
och börjar intressera sig för det svenska språket.

Hoppet är en samarbetsgrupp av svensklärare från olika yrkeshögskolor. Det grundades 
år 2009 och dess syften är bland annat att öka gemenskapen mellan svensklärarna, göra 
svenskundervisningen mera synlig och ordna evenemang där lärarna får vidareutbildning 
och har möjlighet till att träffa andra yrkeshögskolelärare och skapa nätverk. Gruppen bru-
kar ha ca. sex medlemmar i taget, och en medlem brukar jobba i Hoppet-gruppen ungefär 
fyra år. Hoppet söker själv sin finansiering främst från olika stiftelser, framför allt Svenska kul-
turfonden, Svenska folkskolans vänner och Kulturfonden för Sverige och Finland. Nätverket 
Svenska nu är en viktig samarbetspartner. Gruppen har varit aktiv från första början och har 
ordnat årliga evenemang sedan 2010, varav det viktigaste är Vårträff som brukar äga rum 
i maj, antingen i Finland eller i något annat nordiskt land. Hanaholmen har varit en populär 
mötesplats för Vårträff, eftersom under fyra av våra vårträffar har vi träffats där. Minnesvär-
da Vårträffar har även varit resor till Stockholm, Oslo, Mariehamn, Göteborg, Vasatrakten 
och Malmö. Under de senaste åren har några universitetslärare i svenska tagit del i Vårträff.

Vårträff 2022 – en lång väg från planerna till förverkligande

Den efterlängtade Vårträffen 2022 planeras äga rum den 23 - 25 maj 2022. Att vi har kom-
mit så långt i planerna för vårträffen har betytt mycket förarbete, uppskjutningar och om-
organisering. Vi var i god tid för att ordna Vårträff 2020 i Falun på Högskolan Dalarna. På 
dagarnas agenda stod högskolans språkundervisning, nätverkande samt olika expertföre-
läsningar, workshoppar och företagsbesök samt kulturella inslag. Som vi alla vet, ändrade 
Covid-19 våra planer. Då trodde vi att vi bara skjuter upp träffen till nästa vår 2021. Ingen 
av oss kunde tro att pandemin härjade fortfarande i hela världen även våren 2021.

Eftersom Hoppet-gruppen hade vant sig vid att samlas virtuellt, så bestämde vi oss för att 
planera en virtuell Vårträff för våren 2021. Orsaken till detta var också känslan av att om 
vi inte arrangerar något gemensamt till våra kollegor runt i landet, så tappar vi taget och 
“hoppet” i verksamheten. Vi ville visa att gemenskap och samhörighet för oss svensklärare 
har inga gränser. Slutresultatet blev en virtuell Vårträff den 20 maj 2021 med ca 40 delta-
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gare sammanlagt på webben. Programmet bestod av föreläsningar om psykisk hälsa och 
välmående, digiagenda i arbetet som svensklärare, workshoppar och pausgymnastik där 
även elever från en samarbetsläroverk medverkade.

Målet är nu att en seminarieresa till Högskolan Dalarna i Falun blir verklighet i maj 2022. Vi har 
redan börjat kontakta våra tidigare samarbetspartner och söka finansiering till evenemang-
et via olika stiftelser som vi redan tidigare har anlitat. Vi hoppas att så många svensklärare 
som möjligt i våra högskolor har möjlighet att komma med! Detta budskap betonade vi i 
seminariet som Samk anordnade för språklärare vid yrkeshögskolor i Björneborg den 7 - 8 
oktober 2021, ett seminarium som också arrangerades virtuellt.

Intressanta, efterlängtade och entusiastiska gruppdiskussioner mellan svensklärare på  
olika yrkeshögskolor på Hoppet-gruppens workshop Hopp, glädje och kvalitet i svenskundervisningen  

i SAMK-webinariet Ilon kautta laadusta tinkimättä den 7 oktober 2021. 

Hoppet-gruppens workshop – möjlighet till samtal mellan kollegor

Under Samk-webinariet den 7 och 8 oktober 2021 presenterade vi först Hoppet-gruppen 
och berättade om dess verksamhet och historia. Sedan talade vi om hopp, glädje och 
kvalitet i svenskundervisningen. Vi i Hoppet tycker att dessa tre ord hör ihop. Utan hopp och 
glädje finns det inte heller kvalitet, och tvärtom. Kvalitet åstadskoms när man har glädje 
och hopp om framtid i undervisningen. En högklassig svenskundervisning kräver tillräckliga 
resurser. Detta var ett tema som även diskuterades i smågrupper: vilka gruppstorlekar och 
hur många studiepoäng har man på varje yrkeshögskola. Vi talade också om att vår fritid 
har en stor roll i lärarnas välmående i arbetet. Privat- och fritidslivet ger oss alla nya krafter 
för att orka och må bra i arbetet. Speciellt nu under Corona-tiden behöver vi samhörighet, 
gemenskap och nätverkande från kollegorna som alla är i samma situation med distansun-
dervisning, stora studentgrupper och för knappa resurser för att hinna bemöta alla stude-
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rande. Hoppet-gruppens workshop Hopp, glädje och kvalitet i svenskundervisningen gav 
oss svensklärare en viktig möjlighet till samtal mellan kollegor som delar samma glädjen och 
kämpar med samma problem i sitt arbete som svensklärare på yrkeshögskolor. 

I webinariet hade vi också en frågesport om Hoppets verksamhet, medlemmar och arrang-
emang samt tidigare vårträffar med hjälp av Quizizz-verktyget. Alla deltagare i frågespor-
ten skickas nu en liten present som minne för vår workshop på språklärarnas webinarium.

Lektor Raija Lummi, Lapin AMK, berättar om sin uppfattning om hopp,  
glädje och kvalitet i svenskundervisningen. 

I SAMK-webinariet fick vi svar av deltagarna i vår workshop på den viktiga frågan: Vad ger 
dig glädje i ditt jobb? Vi svensklärare var ganska eniga med våra svar. Det som mest gläd-
jer oss i vårt mångsidiga arbete är våra trevliga studenter och kollegor samt känslan av ge-
menskap. Tillsammans och då man samarbetar blir allt så mycket lättare och roligare. Att 
delad glädje är dubbel glädje gäller inte minst språkundervisning, och vi hoppas att såväl 
studenter som lärare ska stöda och inspirera varandra. Workshoppen visade Hoppet-grup-
pen att arbetet med att befrämja samarbetet mellan landets svensklärare vid yrkeshög-
skolor är viktigt, och vi hoppas på att kunna bygga ut våra nätverk ännu mera i framtiden 
och bli starkare tillsammans.
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Saksaa KiVAKO-hankkeessa

Tuula Harriet-Kotikoski, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Heli Simon, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

Tuula-Harriet Kotikoski: Minulle tuottaa eniten iloa opiskelijat, jotka jaksavat tulla pitkän kou-
lupäivän jälkeen vielä meidän vapaasti valittavien kielten tunneille. KiVAKO ja Kivanet tu-
levat varmasti parantamaan myös meidän JAMKin kielitarjontamme tilannetta kaikkien ns. 
harvinaisten kielten osalta, mikä lämmittää erityisesti mieltäni!

Heli Simon: Minulle tuottaa iloa kielten- ja viestinnänopetuksessa opiskelijat, jotka ovat kiin-
nostuneita vielä tänäkin päivänä tutustumaan saksan kieleen, kulttuuriin ja työelämään 
sekä oppimaan edes kielen alkeet. Minulle tuottaa iloa jokainen saksankieliselle alueelle 
(tai minne tahansa muuallekin) opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun lähtevä opiskelija. 
Iloa tuottaa, jos hän on saanut edes joitakin eväitä minun tai kenen tahansa muunkin kie-
lenopettajan opintojaksoilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan KiVAKO-hankkeeseen (2018–2021) osallistui 
korkeakouluopettajia yli 20 korkeakoulusta. Hankkeessa laadittiin verkko-opintopolkuja eu-
rooppalaisen viitekehyksen taitotasoilla A1-B2 11 kieleen: espanjaan, italiaan, portugaliin, 
venäjään, viroon, ranskaan, saksaan, kiinaan, japaniin ja koreaan sekä viittomakieleen. 
Lisäksi kehitettiin tandem-opetukseen perustuva UniTandem, jossa opiskelija voi suorittaa 
5–15 opintopistettä. Kaikilla hankkeessa luoduilla verkko-opinnoilla on Creative Commons 
ei-kaupallinen, jaa samoin -lisenssi, mikä tarkoittaa, että materiaali on sitä käyttävän opet-
tajan vapaasti muokattavissa. 

Saksan tiimi oli yksi suurimmista kielitiimeistä hankkeessa. Tiimi laati verkko-opintojaksot saksa 
1–8, eli 24 opintopistettä saksan opintopolkuja tasolta A1 tasolle B2. Lisäksi tulossa on saksa 
1–4 -opintojaksot, joiden tukikielenä on englanti, ja saksa 1–2 -opintojaksot, joiden tukikiele-
nä on ruotsi. Opintojaksojen tueksi laadittiin Schlauberger-kielioppi, joka on vapaasti saata-
ville verkossa osoitteessa https://sites.google.com/view/schlauberger-grammatik/startseite 

Schlaubergeristä on saatavilla englannin- ja ruotsinkieliset versiot. Hankkeessa tuotettiin Di-
gicampukseen myös Hilfe vom Wörterbuch -sivusto (Apua sanakirjasta). 

https://sites.google.com/view/schlauberger-grammatik/startseite 
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Saksan suullisen kielitaidon harjoittelu 

KiVAKO-hankkeen alkaessa suullisen kielitaidon harjoitteluun verkon välityksellä ei vielä ollut 
kiinnitetty paljoa huomiota. KiVAKO-opintojaksojen laatijat ideoivat erilaisia tapoja tuoda 
viestinnällisyyttä ja suullista kielitaitoa verkkototeutuksille. Koronapandemian myötä opetus 
siirtyi kokonaan verkkoon, joten myös KiVAKO-hankkeen ulkopuolisten opettajien täytyi al-
kaa toteuttaa opintojaksojaan verkon välityksellä. Suullisen kielitaidon arviointi -työpajassa 
osallistujat kertoivat Padletissä seuraavan kaltaisista verkossa tehtävistä suullisen kielitaidon 
toteutustavoista yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksina.

• Opiskelijat tekevät lyhyitä ääntämisharjoituksia.

• Opiskelijat on jaettu pareihin tai pienryhmiin noin parin viikon kuluttua kurssin alkami-
sesta. Koska yleensä keskeyttäjät keskeyttävät kurssin alkumetreillä, ei pareja kannata 
tehdä heti alussa. Kurssin aikana opiskelijat tekevät yhteensä neljä paritehtävää, joita 
varten parit sopivat etätapaamiset. Jokainen paritehtävä sisältää useita erillisiä tehtä-
viä, ja niihin pitää etukäteen myös valmistautua. 

• Kurssi sisältää viisi arvioitavaa oppimistehtävää, joissa on suullinen ja kirjallinen osuus. 
Suullisen osuuden tehtävät ovat alussa lähinnä ääntämisen harjoittelua, myöhemmin 
mm. suullisen CV:n ja säätiedotteen laadinnan kaltaisia tehtäviä.

• Kurssilla tehdään kaksi lyhyttä flip grip -videota. Yksilötöitä ovat itsensä esittely ja CV. 
Lisäksi Zoomilla tehdään videot työelämäaiheista. 

• Ryhmätyönä pidetään kokous, joka tallennetaan.

• Zoom-tentti, jonka suorittaa aina kaksi paria eli yhteensä neljä henkilöä yhdessä.

KiVAKOn saksa 5 -kurssilla pilotoitiin seuraavia suullisen kielitaidon tehtävätyyppejä. 

• Yksilötehtävistä mainittakoon itsensä esittely kolmen valokuvan avulla ja muitten ky-
symyksiin vastaaminen, ääntämisharjoitus sekä työpaikkahaastattelu. Jokainen valit-
si oman vaihto-opiskeluyliopiston, potentiaalisen harjoittelupaikan ja oman asunnon 
saksankielisessä maassa, ja nämä esiteltiin muille kurssilaisille. 

• Esimerkkinä opiskelijoitten pareittain valmistelemasta tehtävästä mainittakoon juhlien 
suunnittelu vaihto-opiskelupaikassa. 

Kaikki KiVAKO-pilottikurssin aiheet suullistettiin, ja webinaarit (yhteensä 9) käytettiin suullisen 
kielitaidon parantamiseen ja sanaston käyttöönottoon suullisissa harjoitteissa.
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(Saksan) suullisen kielitaidon 
arvioinnin haasteet

Monella ammattikorkeakoulun saksan opettajalla saksan opettaminen on viimeisten 15 vuo-
den aikana rajoittunut alkeiskursseihin tasoilla A1-2. Suullisen kielitaidon harjoittelu, opetta-
minen ja arviointi on koostunut lähinnä yksinkertaisten fraasien toistamisesta ja opettelusta. 
Tähän toi vaihtelua Saksa 5 KiVAKO-pilottiopintojakso, jonka suoritti kuusi taitotasojen B1-C1 
opiskelijaa. Jokainen heistä kykeni ilmaisemaan itseään opintojakson webinaarien suullisissa 
kielenkäyttötilanteissa. Työpaja suullisen kielitaidon arvioinnista herätti kriittistä pohdintaa 
seuraavista aiheista. 

Saksa 5 arviontikriteerit

KiVAKO saksa 5 -opintojakson arviointikriteerit koettiin positiivisiksi ja kannustaviksi. Niitä sovel-
lettiin opintojakson suullisessa tentissä, josta tässä esimerkkinä arvosanan 3 arviointikriteerit:

• Opiskelija hallitsee aiheeseen kuuluvan keskeisen sanaston  
ja käyttää sitä suhteellisen monipuolisesti. 

• Ääntää selkeästi ja virheet eivät haittaa ymmärtämistä.

• Esityksessä on jonkin verran vuorovaikutteisuutta, opiskelija  
pystyy vastaamaan esitettyihin kysymyksiin lyhyesti.

• Puhe on melko sujuvaa.

• Esitys vaikuttaa hyvin valmistellulta ja harjoitellulta.

Työpajankeskustelussa nostettiin esille arviointihaasteita, kuten puhujan persoonallisuus, 
psykiatriset häiriötilat ja neurobiologiset keskushermoston kehityshäiriöt. Miten otetaan 
huomioon erilaiset oppijat tai ahdistuneisuus-, Asperger- tai muun diagnoosin saaneet? 
Laskeeko opiskelijan suullisen kielitaidon arvosana, jos hän on introvertti, joka ei äidinkielel-
läänkään kommunikoi? 

Perustuuko arviointi annettuihin kriteereihin? 

Mitä arvioidaan, kun arvioidaan suullista kielitaitoa? Keskittyykö arviointi suppeasti vain ään-
tämiseen, fraasien käyttöön ja kielioppiin vai otetaanko huomioon viestinnällisyys? Miten 
viestinnällisyyttä arvioidaan? Reflektoitaessa KiVAKO saksa 5 -opintojakson arviointikriteereitä 
opintojaksolla tehtyihin suullisen kielitaidon arviointeihin on todettava, että kriteereissä tulisi 
vahvemmin painottaa viestinnällisyyttä ja avata siihen liittyviä elementtejä myös opiskeli-
joille. Pohdittavaksi jää, kuinka pieniin osiin suullisen kielitaidon arviointi pitäisi “palastella” 
vai voidaanko arvioida suullista kielitaitoa holistisemmin. 
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Palkitaanko valmistautumisesta ja yrittämisestä?

Suullisen kielitaidon työpajassa keskusteltiin myös siitä, pitäisikö opiskelijaa palkita osaamis-
tasoaan paremmalla arvosanalla yrittämisestä, vaivannäöstä ja hyvin valmistelluista har-
joitustehtävistä. Työpajaosallistujien näkemys oli, että pitäisi. 

Nykyisin opiskelijoilla on käytössään työkaluja suullisen kielitaidon ja ääntämisen itsenäiseen 
harjoitteluun. Esimerkiksi text-to-speech-työkalun avulla opiskelija voi harjoitella ääntämis-
tä. Työkalu tulisi esitellä opiskelijoille ja sen käyttöön pitäisi motivoida harjoittelemalla ensin 
verkko-tapaamisessa esimerkiksi pareittain. Työkalun käyttöä voidaan edellyttää suullisissa 
harjoituksissa, ja arvioinnissa voidaan huomioida myös sen käyttö tai käyttämättä jättäminen. 

Seuraavat askeleet

Työpajakeskustelujen perusteella saksa 5 -opintojakson arviointikriteerit kaipaavat päivittä-
mistä. Keskustelua suullisen kielitaidon arvioinnista tulee jatkaa muun muassa pohdinnoilla 
motivoivasta arvioinnista, jossa huomioidaan opiskelijan suullisten tehtävien harjoittelu ja 
valmisteluun käyttämä aika sen sijaan, että arvioitaisiin absoluuttista kielitaitoa. Viestinnäl-
lisyyden arviointi vaatii harjoittelutilanteita, joissa ollaan vuorovaikutuksessa toisen henkilön 
kanssa. 

Lähteet
Harjanne, P. Mitä on suullinen kielitaito ja miten sitä opiskellaan (peda.net). Viitattu 11.10.2021.  
https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/oppilaitokset/albertedelfeltinkoulu/sk/ska/moskjmso 

KiVAKO Saksa 5, 3 op. DigiCampus - korkeakoulujen yhteinen oppimisympäristö: Kirjaudu sivustoon

Oddcast Text-to-Speech Best Text-to-Speech Demo: Create Talking Avatars and Online Characters | 
Oddcast TTS Demo

https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/oppilaitokset/albertedelfeltinkoulu/sk/ska/moskjmso 
https://digicampus.fi/login/index.php
https://ttsdemo.com
https://ttsdemo.com
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Ryhmä lentoon  
– lennonohjausta ryhmäyttävään 
kielenoppimiseen

Eveliina Korpela, Metropolia AMK

Opettajana saan iloa ryhmästä ja siitä, miten jokainen tuo oman persoonansa, omat tai-
tonsa ja omat kiinnostuksen kohteensa ryhmään. Kun olen väsynyt tai stressaantunut, voi 
käydä se ihme, että hyvin toimiva ryhmä antaa minulle iloa ja energiaa ja kannattelee 
oppimistilannetta.

Ryhmäyttävä oppiminen tukee opiskelijan hyvinvointia ja voimaantumista. Jokainen voi 
muokata kielenopetustaan ryhmäyttävämmäksi ja elämyksellisemmäksi ottamalla koko 
ryhmän taidot ja kiinnostuksen kohteet luovasti käyttöön. Tässä artikkelissa annan vinkkejä 
siihen, miten voit valjastaa ryhmän opetuksessa voimavaraksi ja miten voit tukea ryhmän 
yhteisöllisyyden kokemusta. Ennen kuin luet artikkelin, tee Unelmien ryhmä -harjoitus. 

UNELMIEN RYHMÄ  
 
Luo itsellesi mielikuva todella onnistuneesta opiskelusta ja 
toimivasta, täydellisestä ryhmästä. Millainen ryhmä olisi? 
Millaisia opiskelijoita sinulla olisi? Mitkä asiat olisivat ryhmällesi 
arvokkaita? Mitä olisitte tehneet? Mitä olisit itse uskaltanut 
tehdä? Miltä opettaminen olisi sinusta tuntunut? Kokoa 
vastauksesi sanapilveen.

Unelmien ryhmä -harjoitus osoittaa, että saatamme joskus aliarvioida ryhmän taitoja ja po-
tentiaalia. Monella opiskelijalla voi olla osaamista, jota emme ole huomanneet. Osaamme-
ko nähdä ryhmän kiinnostuksen kohteita, joista emme itse ymmärrä juuri mitään? (Korpela 
& Piekkari, 2019, s. 12 – 13.) 

Oman kielenopetukseni taustalla vaikuttaa sosiaalipedagoginen ajattelu, jossa korostetaan 
ihmisen toimijuuden ja osallisuuden tukemista sekä yhteisöllisyyden kokemuksen vahvista-
mista. Lisäksi kannustetaan ryhmää toimimaan lähiympäristössään. Oppija nähdään siis 
yksilönä tarpeineen ja toiveineen, mutta myös osana yhteisöä. Se, miten opiskelija kokee 
opiskelijaryhmän ja oman paikkansa siinä, vaikuttaa siihen, miten hän oppii. Yhteisö (=opis-
kelijaryhmä) voi ottaa haltuun myös omaa lähiympäristöään ja vaikuttaa siihen. Kielenope-
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tus on siis eräänlaista siltojen rakentamista yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan välille. (Nivala 
& Ryynänen, 2019, s. 224–225.) Tässä artikkelissa näytän, mitä tämä siltojen rakentaminen 
voisi tarkoittaa käytännössä.

Mikä opiskelijaa kiinnostaa tai motivoi?  
Mitä hän osaa?

Usein toistuvat tutustuttavat harjoitukset tuovat esiin ryhmän omia voimavaroja ja jokaisen 
omia kiinnostuksen kohteita. Yksinkertainen lämmittely tunnin aluksi on luova kuulumiskier-
ros. Siinä opettaja tuo tilanteeseen erilaisia kuvia, kortteja ja esineitä, kuten pieniä leluja, 
pääsiäismunan yllätyksiä, keittiövälineitä, toimistotarvikkeita ja muita hilavitkuttimia. Sen jäl-
keen jokainen saa valita kuvista/esineistä sellaisen, joka kertoo tämänhetkisistä tunnelmista, 
kiinnostuksen kohteista tai ilon aiheista. 

Se, että opettaja on kiinnostunut opiskelijoista ja heidän kuulumisistaan, lisää opiskelijoiden 
osallisuutta ja omistajuutta oppimistapahtumaan. Harjoitukset, jotka tukevat yhdessä toimi-
mista, vuorovaikutusta ja luovia tapoja ilmaista itseään ja ajatuksiaan, nostavat esiin opiske-
lijoiden osaamista, jolloin opiskelijat oppivat myös toisiltaan. Lisäksi luovat harjoitukset vievät 
huomion pois kielivirheistä ja tuovat esiin jokaisen yksilöllisyyttä. Jos pelkäät, että kuulumisista 
kertominen ei ole opetuksessa keskeistä, voit lisätä tilanteen kielenoppimisluonnetta kerää-
mällä jokaisella kierroksella taululle uusia hyödyllisiä sanoja ja ilmauksia. 

POHDI: Tiedätkö, mitä opiskelijasi osaavat? Mistä he innostuvat? Millaiset asiat saavat hei-
dät nauramaan? 

Draamatarinat luovat yhteisöllisyyttä

Jos opiskeluryhmässä on lämmin ja mukava ilmapiiri, opiskelijan on helpompi oppia uut-
ta kieltä ja rohkaistua ilmaisemaan itseään. Kieli on vuorovaikutusta ja toimintaa, ja kaikki, 
mikä tukee ilmaisua ja kannustaa toimimaan, tukee myös uuden kielen oppimista. (Korpela 
& Piekkari, 2019.) 

Draamatarina, jota rakennetaan yhdessä opiskelijoiden kanssa koko kurssin ajan, on hyvä 
yhteisöllisyyttä rakentava työskentelymenetelmä (ks. myös Kela 2013). Draamatarinassa 
voidaan pohtia arjen ongelmia, joita ryhmä haluaa ratkaista, tai tarinaan voidaan ujuttaa 
ryhmän toiveita ja unelmia. Draamatarina on erinomainen keino herättää ryhmässä halu 
tuoda esiin ajatuksia ja uusia ideoita. Samalla opettajan rooli muuttuu. Hän ei ole virheitä 
bongaava kielenopettaja ja tiedon välittäjä, vaan kanssaoppija ja innostaja, joka haluaa 
kuulla opiskelijoidensa ideoista ja jolle opiskelijat haluavat kertoa ratkaisuvaihtoehtojaan. 
(Ks. myös Piekkari, 2018.)
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DRAAMATARINAN ALOITUS  
 
1) Ota fläppitaulu. Piirrä siihen hahmon ääriviivat. Kerro, että 
tässä on erään perheen toinen vanhempi.  
2) Kysy sitten ryhmältäsi: Minkä ikäinen hän on? Miltä hän 
näyttää? Mitä hän harrastaa? Mitä hän pelkää? Millaisia 
haasteita hänellä on? Missä hän on todella hyvä? Missä hän 
asuu? jne. jne. 
3) Piirrä ryhmän ohjeiden mukaan. Piirrä samalla tavoin 
myös muut perheenjäsenet. Ryhmä voi ratkaista yhdessä, 
onko perheessä lemmikkiä, minkä ikäisiä lapsia perheessä 
on, millaisia haasteita perheellä on jne. Jokaisesta 
perheenjäsenestä piirretään samanlainen hahmo.  
4) Hyväksy kaikki ehdotukset! Hahmoista voi tulla hauskoja, 
eivätkä mahdolliset ristiriitaisuudet haittaa,  
ihmisissä on aina monta puolta.

Esimerkkejä draamatarinoista

Kun sinulla on ryhmän yhdessä suunnittelemat hahmot, voit alkaa luoda hahmoille tilan-
teita sen mukaan, millaista kielitaitoa ryhmässäsi tarvitaan, millaista sanastoa ja millaisia 
viestintätilanteita opiskelijoiden olisi hyvä oppia sekä millaisista asioista ryhmäsi innostuu ja 
motivoituu. Pidä hahmot näkyvillä jokaisella opetuskerralla. Tässä on muutamia esimerkkejä 
sosiaalialan suomen kielen opiskelijoiden draamatarinoista. Kehys on tullut minulta, mutta 
opiskelijat tuottivat tarinoiden sisällöt. 

TARINA 1: Matti on tehnyt baarissa jo kuukauden pelkkää iltavuoroa. Viikonlopun pitkän 
työputken jälkeen hän ymmärtää, ettei voi enää jatkaa näin. Hän on uupunut ja tuntee 
itsensä voimattomaksi ja elämänhaluttomaksi. Maanantaina hän soittaa työterveyslääkä-
rille ja ilmoittaa työpaikalleen, ettei pääse töihin. Miten puhelut etenevät? Puhelu 1: Matti, 
työterveyslääkäri. Puhelu 2: Matti-Petri, baarin omistaja. 

TARINA 2: Ennen puhelua perhe on yhdessä aamupalapöydässä. Mitä tapahtuu? Näytel-
kää tilanne. Henkilöt: Matti, Venla, Saara ja Sampo.

TARINA 3: Matti menee työterveyslääkärille. Mitä tapahtuu? Näytelkää tilanne. Henkilöt: 
Matti, hoitaja, työterveyslääkäri, psykiatri.
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Draamatarinat ovat aina tavalla tai toisella jatkoa edellisiin tarinoihin, joten tarinoita ei voi 
suunnitella kovin pitkälle etukäteen, mikä on yhtä aikaa haaste ja mahdollisuus. Eräällä 
kurssillani draamatyöskentely onnistui niin hyvin, että kurssin päätyttyä opiskelijat kertoivat, 
että heille tulee ikävä tätä ”omaa perhettään”. 

Draamatarinoiden esittämisen aikana kerään vimmaisesti ylös osallistujien puheesta sanoja 
ja sanontoja, viestinnän piirteitä, erilaisia sävyjä ja puherekistereitä, joita käymme yhdessä 
läpi jokaisen tarinan jälkeen. Vääriä vaihtoehtoja ei ole, vaan kaikki tarinat ovat oikein. Jos-
kus annan opiskelijoille etukäteen tehtävässä hyödyllistä sanastoa tarinan luomisen tueksi. 
Tarinassa ei aina tarvitse näytellä. Esimerkiksi sosiaalialan opiskelijoiden on tärkeä tuntea 
Suomen palvelujärjestelmää, lisäksi heidän täytyy osata täyttää erilaisia lomakkeita asi-
akkaiden kanssa. Draamatarina saattaa sen vuoksi edetä myös niin, että ryhmä täyttää 
hahmolle lomakkeita, kun hahmon täytyy hakea esimerkiksi vanhempainvapaata, työttö-
myyskorvausta, työkyvyttömyyseläkettä tai toimeentulotukea. 

POHDI: Millainen draamatarina toimisi sinun kurssillasi? Miten tuot ryhmääsi iloa ja yhteen-
kuuluvuutta? Miltä osallistujista tuntuu tulla ryhmään? 

Oppija osana yhteiskuntaa

Kieltä ei opita vain luokkahuoneessa, vaan erilaisissa todellisissa vuorovaikutustilanteissa 
(Kurhila ym., 2019). Sosiaalipedagogisessa työskentelytavassa ryhmää kannustetaan vai-
kuttamaan ympäröivään yhteiskuntaan, siis rohkaistaan ryhmää hakeutumaan uusiin tilan-
teisiin ja monipuoliseen vuorovaikutukseen ympäröivän yhteisön kanssa.

Ryhmäyttävässä opetuksessa valitaan työskentelytavat, jotka innostavat ryhmää ja tun-
tuvat ryhmästä mielekkäiltä. Jokainen opettaja aloittaa ryhmänsä kanssa puhtaalta pöy-
dältä ja löytää vähitellen kullekin ryhmälle luontevimmat tavat toimia. Joku ryhmä saattaa 
innostua vaikuttamisesta omassa koulussaan ja järjestää opetuksen yhteydessä kirpputorin 
tai taidenäyttelyn, kun taas joku toinen ryhmä toimii mieluiten vain oman ryhmän kanssa 
ja perustaa blogin, suunnittelee omia digitaalisia pelejä tai tekee videoita ja podcasteja. 
Ryhmäyttävässä opetuksessa opettaja uskaltaa luottaa ryhmään ja siihen, että parhaaseen 
lopputulokseen päästään tekemällä ryhmän tavoitteita ja innostuksen aiheita palvelevia 
asioita. (Ks. myös Maunu & Airaksinen, 2020.) Vierailu eduskuntaan, eväsretki koulun pihalla 
tai taidemuseossa käynti ovat kaikki tilanteita, joissa opettaja voi vastuuttaa ryhmäläisiä: 
yksi katsoo bussiaikataulut, toinen varaa liput, kolmas huolehtii retkiruokailuista jne. Samalla 
ryhmä rohkaistuu käyttämään kieltä aidoissa vuorovaikutustilanteissa, oppii lisää suomalai-
sesta kulttuurista sekä tutustuu paremmin omaan lähiympäristöönsä. Puutteellinen kielitaito 
ei haittaa, sillä kieltä oppii parhaiten iloisesti (yhdessä) mokaillen. 

POHDI: Tiedätkö, mihin asioihin ryhmäsi haluaa vaikuttaa? Mitä asioita voitte tehdä lähi-
alueella? Missä voisitte retkeillä?
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Usko ja luota ryhmän voimaan

Ryhmäyttävä opetus voi aluksi tuntua työläältä tai epämukavalta. Tärkeää kuitenkin olisi, 
että opettaja itse uskoisi ryhmän voimaan. Sitä paitsi opetusta ei tarvitse muuttaa kerralla, 
vaan ryhmän vastuuta ja osallisuutta voi lisätä pienin askelin. Voit kokeilla, että annat alussa 
opiskelijoidesi järjestää luokan tuolit ja pöydät siten kuin haluavat. Vähitellen, kun keskus-
televa ja neuvotteleva työtapa tulee ryhmälle tutuksi, voit lisätä vastuuta niin, että lopulta 
ryhmäläiset saavat päättää heille sopivista työskentelytavoista tai teemasta, jonka ympärille 
kielikurssi rakennetaan. Esimerkiksi varhaiskasvatusta opiskelevat tulevat sosionomit voisivat 
suunnitella kielikurssilla oman ihannepäiväkodin, jonka ympärille opettaja laatii erilaisia draa-
matarinoita ja vuorovaikutusharjoituksia. (Ks. narratiivisesta pedagogiikasta Rahmel 2021.)

Ryhmäyttävässä opetuksessa on erityisen tärkeää se, että opettaja osaa perustella toimin-
tansa: esimerkiksi retkeä luokan ulkopuolelle voi perustella sillä, että on tärkeää opiskella 
kieltä käytännön tilanteissa. Monet sanat ja fraasit jäävät paremmin mieleen, kun niitä opi-
taan toiminnan yhteydessä. Lisäksi voi korostaa sitä, että koulun ulkopuolelle tehdyt retket 
kannustavat puhumaan ja lisäävät myös rohkeutta kielen käyttöön itsenäisesti. Draamallisen 
tai toiminnallisen työtavan (esimerkiksi juuri ihannepäiväkodin suunnittelun) voi perustella 
niin, että opiskelijat ovat oman substanssinsa asiantuntijoita, ja kielen opettajan on hyvä 
saada opiskelijoilta vinkkejä siihen, millaisiin tilanteisiin he tarvitsevat sanastoa ja millaisia 
vuorovaikutushaasteita työharjoittelupaikoilla voi olla. Tärkeää on myös kysyä toiminnan 
jälkeen ryhmän kokemuksia siitä, miten työskentely ryhmän mielestä sujui ja mitä ryhmä 
koki oppineensa. 
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Kymmenen vinkkiä ryhmäyttävään opetukseen

1. Tutustuta osallistujat toisiinsa toiminnallisin menetelmin. 

2. Hyödynnä tilaa: liikuteltavat pöydät ja tuolit sekä tyhjä tila toiminnalle on tärkeää.

3. Muista vertaisoppiminen, aktiivinen tiedonhaku ja projektityöskentely ->  
Draamatarinat johdattavat ryhmää kiinnostaviin aiheisiin.

4. Hyödynnä ryhmän osaamista.

5. Jaa vastuuta ja tehtäviä.

6. Käytä ryhmän identiteettiä vahvistavia menetelmiä (juhlat, nimet, tavat jne.).

7. Ratkaise ongelmat yhdessä.

8. Vie ryhmä ulos luokasta elävän elämän tilanteisiin.  
(retket, tapahtumiin osallistuminen jne.)

9. Keksikää yhteiset symbolit (ryhmän nimi, lempinimet, logo jne.)

10. Muista myös yhteiskunnallinen tehtävä: miten ryhmä voisi vaikuttaa  
lähellään oleviin asioihin?

(Piekkari, 2018, s. 9.) 
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Laatutyöpajan hedelmiä SAMKin 
AMK-kieltenopetuksen päiviltä

Tarmo Ahvenainen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 
Kaarina Murtola, Laurea-ammattikorkeakoulu 
Tuija Tolonen-Kytölä, Centria-ammattikorkeakoulu

Xamkissa kielten yliopettajana toimivalle Tarmo Ahvenaiselle tällä hetkellä iloa tuottavat 
verkon tarjoamat mahdollisuudet opiskelijoiden kansainväliseen yhteistyöhön ulkomaisen 
partnerioppilaitoksen kanssa englannin opintojaksoilla, mahdollisuus opettaa venäjää ver-
kossa, siten että läntisimmät opiskelijat ovat Meksikossa ja itäisimmät Intiassa sekä KiVA-
NET-yhteistyö, joka avaa harvinaisten kielten ristiinopiskelumahdollisuudet uudella tavalla. 

Laureassa viestinnän lehtorina toimivalle Kaarina Murtolalle iloa tuottavat juuri alkanut kol-
mivuotiskausi Asiantuntijatiimin uutena puheenjohtajana ajankohtana, jolloin kasvava mo-
niäänisyys ja monikielisyys yhteiskunnassa ja työelämässä haastavat kielten ja viestinnän 
opetusta, amk-kielten ja -viestinnän opettajien vahva kollegiaalinen yhteistyö sekä amk- ja 
yamk-opiskelijoiden lisääntynyt innostus tutkimusviestinnän opintoihin. 

Centriassa liiketalouden koulutusalapäällikkönä toimivalle Tuija Tolonen-Kytölälle iloa tuot-
taa parhaillaan opetuksen suunnittelu erityisesti liiketalouden koulutusalan näkökulmasta. 
Ajankohtaisessa opetussuunnitelmatyössä on mahdollista pohtia myös kieltenopetusta uu-
della tavalla: miten opettaa kieliä ja viestintää kansainvälisissä verkostoissa toimiville tulevai-
suuden liike-elämän asiantuntijoille mahdollisimman motivoivasti ja tarkoituksenmukaisesti?

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen laatukriteerit on suun-
niteltu käytännön tarpeesta opetuksen kehittämisen työkaluksi ,  opetuk-
sen ja opetuksen organisoinnin tueksi valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen 
opettajien kielten ja viestinnän opetuksen asiantuntijatiimissä vuosina 2018–2020. Am-
mattikorkeakouluilla on autonomia toteuttaa opetusta parhaaksi katsomallaan tavalla, 
mutta tarvetta yhteisille valtakunnallisille linjauksille on kielten ja viestinnän opetuksessa  
kuitenkin olemassa. Ajatus on ollut, että opettaja voisi käyttää kriteeristöä konkreettisena 
opetuksensa tukena, mutta myös opetuksen organisoija voi hyödyntää laatukriteereitä 
opetuksen suunnittelutyössä.



40

Laatukriteerien pedagogiset lähtökohdat

Kielten ja viestinnän opetusta suunniteltaessa on oltava tietoinen niistä lähtökohdista, joita 
opetusta kulloinkin toteutetaan. Opetuksen sen organisoinnin laatua voi lähestyä esimer-
kiksi kolmen seuraavan kysymyksen avulla: 1. Miksi opetetaan? 2. Mitä opetetaan? ja 3. Mi-
ten opetetaan? Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän laatukriteereitä työstettäessä 
nämä lähestymistavat opetukseen ovat vaikuttaneet siihen, millaiseksi laatukriteeristö, sen 
jäsennys ja visuaalinen ilme ovat muotoutuneet.

Opetuksen tarkoituksena on tuottaa eri alojen asiantuntijoille käytännön kielitaitoa, mutta 
ammattikorkeakoulututkinnosta saatava todistus antaa samalla työnantajille ja organisaa-
tioille tärkeää tietoa opiskelijan osaamistasosta. Nämä molemmat näkökulmat on otettava 
huomioon kielten opintojaksojen sisältöjen ja tavoitteitten laadinnassa sekä arvioinnissa.

Opetuksen taustalla vaikuttavat opettajien käsitykset kielestä sekä kielen oppimisesta. Eri-
laiset kielikäsityksiä ja kielenoppimiskäsitykset onkin tiedostettu amk-kieltenopetuksen laa-
tukriteereitä laadittaessa. Kieli nähdään tätä nykyä toiminnallisena ja kontekstisidonnaisena 
ilmiönä, ja opiskelijan yksilöllisyys ja joustavat oppimispolut korostuvat aiempaa enemmän 
myös ammattikorkeakoulussa. Monikielisyys, tekstilajilähtöisyys ja kielenkäyttötilanteitten 
monimediaisuus ovat opetuksen suunnittelussa keskeisiä lähtökohtia. 

Sekä formalistinen että funktionaalinen kielikäsitys elävät ammattikorkeakoulujen opetuk-
sessa yhä rinnakkain. Normit, säännöt ja ohjeet nähdään välttämättömiksi opetussisällöiksi 
paitsi vieraiden kielten alkeiden opetuksessa myös suomen kielen oikeakielisyysnormeja 
käsiteltäessä.  Sitä vastoin funktionaalis-kommunikatiivinen käsitys korostuu muun muassa 
alakohtaisilla kielten ja viestinnän opintojaksoilla. 

Oppijan toimijuuden ja itseohjautuvuuden vahvistamiseen painottuvat yhä enemmän. Vaih-
televat opetustavat verkko- ja hybridiopetuksesta lähiopetukseen vaikuttavat opetuksen 
suunnitteluun ja haastavat opettajia ja koulutuksen suunnittelijoita pohtimaan opetuksen 
laatua yhä moninaisimmista näkökulmista.

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajien ideointia kielenoppimis- ja kielikäsityksistä 
opetuksessa Vaasan vastuuopettajapäivillä tammikuussa 2020.
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Laatukriteerien sisällöstä

Laatukriteerit on jaettu kolmeen osaan, joilla kullakin on oma funktio. Opiskelijan opinto-
polku kielten ja viestinnän opinnoissa tarkastelee asia läpi opintopolun opiskelijaksi otosta 
valmistumiseen. Opetus ja ohjaus erilaisissa oppimisympäristöissä käsittelee opetusta ja oh-
jausta yksittäisen opintojakson näkökulmasta, ja on siten se kriteeristön osa, joka konkreet-
tisimmin liittyy opettajan päivittäiseen työhön. Kielten ja viestinnän opetuksen organisointi 
ja käytännön järjestelyt ammattikorkeakoulussa lähestyy asia opetuksen suunnittelun nä-
kökulmasta. Jokaisen kriteerin toteutumista tarkastellaan samalla asteikolla, kyllä-enimmäk-
seen-osittain-ei-ei relevantti.

Opiskelijan opintopolku kielten ja viestinnän opinnoissa 

Laatukriteeristön ensimmäinen osa käsittelee opiskelijan opintopolkua kielten ja viestin-
nän opinnoissa. Kriteerit on jäsennetty 11 kriteeriin, joissa opiskelijan polkua on tarkasteltua 
monipuolisesti erilaisista lähtökohdista. Kriteereissä on huomioitu erilaiset oppimistarpeet, 
osaamisen tunnistaminen, kieliopintojen suunnitelmallisuus tutkintorakenteessa, arviointi ja 
palaute, kansainvälisyys sekä autenttisuus ja työelämälähtöisyys. Kriteereitä voidaan hyö-
dyntää opetuksen kehittämisessä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Esimerkiksi orga-
nisaatiomuutokset, opetussuunnitelmauudistukset ja opintojaksokohtaiset muutokset ovat 
luontevia tilanteita kriteerien soveltamiseen. 

Opetus ja ohjaus erilaisissa oppimisympäristöissä 

Laatukriteeristön toinen osa käsittelee opetusta ja ohjausta yksittäisen opintojakson näkökul-
masta ja voi toimia siten opettajalla yksittäisen opintojakson kehittämisentyökaluna. Tämän 
osan kriteerit on jaoteltu neljän väliotsikon alle, jotka ovat (1) Tavoitteet, sisällöt ja arvioin-
tikriteerit, (2) Toteuttaminen, (3) Arviointi ja (4) Opintojakson toteutustavan kehittäminen. 
Joitakin kriteereitä opettaja voi käyttää yksin oman toteutuksensa kehittämiseen, kun taas 
jotkut kriteerit – kuten toteutustavan yhteiskehittäminen - edellyttävät jo lähtökohtaisesti 
yhteistyötä kollegoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Kielten ja viestinnän opetuksen organisointi ja käytännön järjestelyt

Laatukriteeristön kolmas osa käsittelee opetuksen organisointia ja käytännön järjestelyjä. 
Kriteeristö käsittää toisaalta laajoja kriteereitä, jotka liittyvät esimerkiksi kansainvälisyyteen, 
aluevaikuttavuuteen ja opettajan työkuormaan, toisaalta kriteereitä, jotka liittyvät kriitti-
siin yksityiskohtiin, kuten koulusivistyskielen merkintään oppilaitoksen järjestelmissä. Kolmas 
kriteeristön osa soveltuu työkaluksi ammattikorkeakoulun organisaatiota ja toimintatapoja 
uudistettaessa.
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Laatutyöpajan satoa 

SAMKin AMK-kieltenopetuksen päivillä pidettiin työpaja, jossa osallistujia pyydettiin tarkas-
telemaan pienryhmissä tiettyjä ajankohtaisia teemoja laatukriteerien valossa. Teemat oli-
vat osaamisen tunnustaminen, koronajärjestelyjen vaikutus opetuksen toteuttamisessa sekä 
opinnäytetyön kieliasun tarkastaminen. Ohjeistuksessa kullekin teemalle yksilöitiin ne kriteerit, 
jotka liittyvät kuhunkin teemaan. 

Osaamisen tunnustaminen 

Osaamisen tunnustamisessa keskityttiin laatukriteereihin, jotka koskevat opettajan osallisuut-
ta osaamisen tunnustamiseen, oppimisen sisältöjen työelämälähtöisyyttä sekä arvioinnin 
luotettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Keskustelu osaamisen tunnustamisesta toi esiin erittäin 
laajasti vaihtelevat käytännöt eri ammattikorkeakoulujen välillä: eroja löytyi sekä osaamis-
tunnustamisprosessin ajoituksessa että työnjaossa. Laatukriteerien valossa ongelmallisiksi 
muodostuivat joidenkin ammattikorkeakoulujen koulutusaloittain vaihtelevat käytännöt, 
jotka asettivat opiskelijat eriarvoiseen asemaan. Osassa ammattikorkeakouluja kielitaidon 
osaamisen arviointiin ei kieltenopettaja aina osallistunut. Alakohtaisuuden vaatimus osaa-
misen tunnustamisessa toteutui useimmissa ammattikorkeakouluissa. 

Koronajärjestelyt opetuksen toteuttamisessa 

Koronajärjestelyjen yhtenä tarkastelukehyksenä olivat ne laatukriteerit, jotka liittyvät ope-
tuksen organisointiin, kuten oppimisympäristöjen tarkoituksenmukaisuuteen, oppimisen tu-
kitoimien saatavuuteen ja työn organisointiin. Toisen osan muodostivat ne kriteerit, jotka 
liittyivät opetuksen toteuttamiseen ja oppimisen arviointiin.

Korona-aikaan jouduttiin hyvin nopeasti osa opetuksesta siirtämään verkkoon ja/tai toteu-
tettavaksi hybridimallilla. Keskusteluissa nousi esiin opiskelijoiden eristyneisyyden ja yksinäi-
syyden tunteiden kasvaminen. Lisäksi tuotiin esiin oppimistapahtumien taltioinnin haasteet. 
Keskustelujen mukaan tallentaminen ei sovellu kaikille opintojaksoille, esimerkiksi organi-
saatioviestinnässä ja tutkimusviestinnässä käsiteltävien aiheiden arkaluontoisuuden vuoksi. 
Hybridimalliin nähtiin liittyvän erityisongelma silloin, kun opiskelijan opintojaksoista osa on 
lähiopetuksessa, osa verkossa. Opiskelijan ei ole ollut aina mahdollista löytää tarkoituksen-
mukaista työskentelytilaa kampukselta. Toisaalta jotkut opettajat ovat kokeneet etätyössä 
työn laadun parantuneen, kun häiriötekijöitä on kotona vähemmän. 
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Opinnäytetyön kieliasu

Opinnäytetyön kieliasun tarkistuskäytänteitä koskevassa keskustelussa tarkasteltiin erityisesti 
kriteereitä, joissa laadukas opetus tarkoittaa opinnäytetyövaiheessa olevan opiskelijan tai-
totasoa ja tukitoimien saatavuutta, kielten ja viestinnän opettajan roolia tarkistusprosessissa 
sekä riittävän opetuksen määrää tutkintokoulutuksessa. 

Keskustelu osoitti varsin selvästi, että opinnäytteen kieliasun tarkastuskäytännöt vaihtelevat 
suuresti eri ammattikorkeakouluissa. Käytänteissä tulivat esiin ääripäät: Toista päätä edusti-
vat käytänteet, joissa kaikkien opinnäytetöiden kieliasu tarkistettiin ja siitä annettiin erillinen 
arvosana. Toisessa päässä viestinnän opettajalla ei ollut minkäänlaista roolia opinnäytetyön 
kielen arvioinnissa. Näin keskeinen laadukkaaseen arviointiin liittyvä kriteeri jää toteutumatta 
osassa ammattikorkeakouluja. Keskusteluissa tuli myös esiin, että joissakin ammattikorkea-
kouluissa kielentarkistuskäytänteet vaihtelivat eri ohjelmien kesken, mikä asettaa opiskelijat 
eriarvoiseen asemaan jopa korkeakoulun sisällä.

Katse tulevaisuuteen

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen laatukriteerit on suunniteltu käy-
tännön tarpeesta opetuksen kehittämisen työkaluksi. Kriteerien valmistuminen kesti reilut 
kaksi vuotta ja oli varsinainen kollegiaalisen yhteistyön voimannäyte. Ammattikorkeakoulun 
kielten ja viestinnän asiantuntijatiimin lisäksi kollegat ympäri Suomea osallistuivat kriteerien 
suunnittelutyöhön vastuuopettajaverkostossa. Tämän lisäksi kielten ja viestinnän lukuisat asi-
antuntijat ottivat kriteereihin kantaa laajassa palautekierroksessa kesällä 2020. 

Laatukriteerien todellinen hyöty tulee esiin siinä, kuinka laajasti kriteerit otetaan käyttöön ja 
kuinka hyvin ne soveltuvat opetuksen kehittämisen ja organisoinnin tueksi tulevaisuudessa. 
Käyttöönottoa on pyritty helpottamaan järjestämällä useita koulutustilaisuuksia. 

Yhteistä keskustelua ja tulkintaa laatukriteereiden soveltamisesta tarvitaan vastaisuudessa-
kin. Aktiivinen keskustelu ja vuoropuhelu sekä kollegoiden kesken että opettajien ja johdon 
välillä edistävät ja ylläpitävät opetuksen laatua nyt ja tulevaisuudessa. 

Lähteet
Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen laatukriteerit. 2021. Viitattu 22.10.2021.  
https://kivifoorumi.files.wordpress.com/2021/01/ammattikorkeakoulujen-kielten-ja-viestinnan-opetuksen-
laatukriteerit-26.1.2021.pdf

https://kivifoorumi.files.wordpress.com/2021/01/ammattikorkeakoulujen-kielten-ja-viestinnan-opetukse
https://kivifoorumi.files.wordpress.com/2021/01/ammattikorkeakoulujen-kielten-ja-viestinnan-opetukse
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Suomen alkeet 
venäjäksi opetettuna 
massiiviverkkokurssilla 

Miia Karttunen & Ksenia Visser, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Miia Karttunen: Minulle tuottaa iloa kehittää ja uudistaa kielten ja viestinnän opetusta pa-
remmin eri kohderyhmien tarpeita palvelevaksi sekä osallistua myös käytännön suunnitte-
lu- ja opetustyöhön. Oman äidinkieleni opettaminen muunkielisille oppijoille ja inspiraation 
herättäminen oppijoissa on työni suola. 

Ksenia Visser: Olen iloinen siitä, että vieraan kielen opiskelu antaa opiskelijoille mahdolli-
suuden kielten vertailuun ja uudenlaiseen analyyttiseen ajatteluun. Uskon, että rakkaus 
omaan äidinkieleen syntyy uudestaan. Charlemagne sanoi: "“To have another language 
is to possess a second soul.” On hauskaa osallistua siihen, miten opiskelijat kehittävät uusia 
persoonallisia piirteitä uutta kieltä oppien ja pääsevät kehittämään mm. empatiaa ja mui-
den ihmisten ymmärtämistä uudella tasolla. 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) kansainvälisessä toiminnassa tehdään kou-
lutusvientiä esimerkiksi verkkokurssien muodossa. Venäjä on yksi keskeinen koulutusviennin 
kohdemaa. Xamkin kielten ja viestinnän opettajat ovat tehneet useiden vuosien ajan yh-
teistyötä avoimen ammattikorkeakoulun kanssa, ja on kehitetty venäjänkielistä koulutustar-
jontaa myös kieliopinnoissa (Karttunen & Sharapova 2020). Tässä artikkelissa esittelemme 
Suomea venäjää puhuville -opintojakson (ven. Финский язык для русскоговорящих) kehit-
tämisprosessia ja toteutuksia.

Kurssin lähtökohdat

Opintojakson suunnittelu aloitettiin keväällä 2019. Kohderyhmäksi määriteltiin Xamkin avoi-
men AMK:n kansainväliset opiskelijat, etenkin Suomen rajojen ulkopuolella, ja oletusryh-
mäkooksi ajateltiin 80 opiskelijaa. Tarkoituksena oli kehittää tälle kohderyhmälle kahden 
opintopisteen laajuinen verkkokurssi, jossa opiskelijoiden olisi mahdollisuus oppia suomen 
alkeita kahdeksan viikon aikana. Sisällöt olivat esiintyminen, tervehtiminen, tutustuminen, 
helppo keskustelu tavallisissa tilanteissa (esim. kaupassa ja kahvilassa) sekä kieliopin alkeet 
(verbin taivutus, yksikön partitiivi ja paikallissijat). Opintojakso suunniteltiin toteutettavaksi 
Xamkin Moodle-pohjaisessa Open Learn -oppimisympäristössä. Osa tehtävistä suunniteltiin 
automatisoiduiksi, ja osassa tehtäviä opettajalle suunniteltiin ohjaavaa roolia. Arviointi oli 
tarkoitus tehdä hyväksytty/hylätty-periaatteella sen perusteella, että tietyt tehtävät tulevat 
suoritetuiksi.
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Opintojaksoa markkinoitiin vuoden 2019 aikana kansainvälisissä verkostoissa, ja lopulta ilmoit-
tautuneita oli yli 600, eri puolilta Venäjää ja myös venäjänkielisiä henkilöitä muista maista. 
Näin iso ilmoittautuneiden määrä haastoi meidät miettimään uudelleen verkkopedagogisia 
ratkaisuja. Halusimme ottaa haasteen vastaan ja toteuttaa opintojakson massatoteutukse-
na automatisoitujen tehtävien ja muiden pedagogis-teknisten ratkaisujen avulla.

Opintojakson eteneminen ja tehtävät

Opintojakso eteni viikko-ohjelman mukaan, joka näkyy taulukossa 1. Aikataulu ja muutkin 
opintojakson yleiset ohjeet koottiin verkko-oppimisympäristön alkuun ja informoitiin mah-
dollisimman selkeästi opiskelijoille. Verkko-oppimisympäristö jaettiin viikkovälilehtiin, joista jo-
kainen avattiin ohjelman edetessä. Opiskelijoilla oli mahdollisuus edetä suunnittelemamme 
aikataulun mukaisesti tai vapaasti omassa aikataulussaan tehtävien avautumisen ja kurssin 
päättymisen välisenä aikana. Kaikilla viikkovälilehdillä oli sama rakenne, minkä toivoimme 
helpottavan hahmottamista. 

Taulukko 1. Opintojakson eteneminen viikoittain. Jokaisella viikolla oli sekä vuorovaikutus- 
että kielioppisisältöjä.

Даты Грамматика Коммуникационное содержание
1 неделя 10. - 16.2.2020 глагол olla Приветствия, числа
2 неделя 17. - 23.2.2020 Инессив: Где? 

Oкончание -ssa Глагол 
puhua

Где я живу? На каком я говорю 
языке? 

3 неделя 24.2. - 1.3.2020 Элатив: Откуда? 
Окончание -sta

Языки и национальности Из 
какой страны? 

4 неделя 2. - 8.3.2020 партитивный падеж В кафе/В ресторане
5 неделя 9. - 15.3.2020 Глаголы syödä и juoda Ситуации обслуживания
6 неделя 16. - 22.3.2020 Структура Minulla on (У 

меня есть …)
Важная лексика для базового 
общения

7 неделя 23. - 29.3.2020 глаголы mennä и tul-
la, иллативный падеж: 
Куда?

Который час? Распорядок дня

8 неделя 30.3. - 3.4.2020 Онлайн-экзамен

Kuvassa 1 näkyy viikkovälilehti, jonka alussa on lyhyt johdanto viikon teemoihin. Jokaisella 
opiskeluviikolla opiskelija tutustuu teoreettiseen opiskelumateriaaliin PowerPoint- ja PDF-muo-
dossa. Powerpointeihin sisällytettiin audioleikkeitä opettajan ääntämyksen kuulemiseksi.
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Kuva 1. Open Learn -alustan esimerkkiviikko. 

Toteutimme 20–90 sekunnin pituisia tilannevideoita, joissa opettajat esiintyivät helpoissa 
vuorovaikutustilanteissa. Videot kuvattiin Screencast-O-Matic-ohjelmalla, editoitiin iMovie-
lla ja ladattiin YouTubeen kurssin opiskelijoiden saataville. Videoihin lisättiin editoinnissa suo-
menkielinen tekstitys. Rikastimme kurssin oppimateriaalia myös verkosta löytyvillä sisällöillä 
linkkien avulla (kieliopin täydennys, opetusvideot jne.).

Viikoilla oli vaihteleva määrä aktiviteetteja. Monet harjoituksista, esimerkiksi aukkotehtävät, 
sanojen raahaustehtävät sekä ääntämis- ja kuunteluharjoitukset, toteutettiin H5P-työkaluilla. 
Muina aktiviteettien toteutuskeinoina olivat Moodle-keskustelufoorumit ja Quizlet-harjoitteet. 
Muutamissa tehtävissä ohjeet annettiin tiedostona ja oikeat vastaukset näytettiin tiettynä 
päivänä. H5P- ja Quizlet-harjoituksista opiskelijat saivat palautteen välittömästi, ja harjoittelua 
oli mahdollista tehdä niin paljon kuin itse halusi. Opettaja ei kontrolloinut näiden tehtävien 
palautusta, mutta opiskelija pystyi itse merkitsemään suorituksen, kun tehtävä oli tehty. Teh-
täviin kytkettiin myös eritasoisia osaamismerkkejä (kuva 2), ja kun opiskelija suoritti tehtävän, 
hän sai kansioonsa uuden osaamismerkin.
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Kuva 2. Tehtäviin kytketyt, automaattisesti aktivoituvat osaamismerkit  
kannustivat opiskelijoita eteenpäin. 

Opintojakson viimeisellä viikolla oli Moodle-tentti, jonka tietyllä pistemäärällä suorittaneet 
saivat kurssista suoritusmerkinnän. Tentti oli mahdollista suorittaa vain kerran ja tentissä sai 
käyttää apuna oppimateriaalia.

Vuorovaikutus massiivisella verkkokurssilla

Verkko-opintojaksolla, jonka massiivisen luonteensa takia on pakko nojautua tehtävien 
automatisointiin, on haasteena se, että vuorovaikutukselle ei ole samalla tavalla mahdolli-
suuksia kuin luokkahuoneopetuksessa tai sellaisessa verkko-opetuksessa, johon sisältyy ryh-
mäopiskelutuokioita. Koska arvelimme jo suunnittelun alkaessa, että tämän opintojakson 
opiskelijat tulevat kuka mistäkin päin maailmaa, päätimme, että reaaliaikaisia verkko-ope-
tustuokioita ei pidetä ollenkaan. Koska meillä ei ollut mitään tietoa avoimen AMK:n kaut-
ta tulevien opiskelijoidemme digitaalisista taidoista, koimme myös haasteelliseksi järjestää 
verkkovälitteistä pari- ja ryhmätyöskentelyä. Päädyimmekin siihen, että teemme opettajan 
mahdollisimman läsnä olevan tuntuiseksi videoiden, viikkoviestien, keskustelufoorumin ja 
osaamismerkkien avulla.

Pyrimme siihen, että opintojakson rakenne ja toiminnallisuudet olisivat jo lähtökohtaisesti niin 
selkeästi ohjeistettuja, ettei opettajan tarvitsisi käyttää kovin paljon aikaa opetuksen aikaisiin 
ohje- ja täydennysviesteihin, vaan opettajalla voisi käyttää aikaa esimerkiksi keskustelufoo-
rumilla tapahtuvaan vuorovaikutukseen opiskelijoiden kanssa. Opiskeluohjeissa kerrottiin, 
minä päivinä opettaja vastaa foorumin kysymyksiin. Jokaisen viikkovälilehden avaamisen 
yhteydessä opettaja lähetti tsemppaavan ohjeviestin. Viikkoviestien lisäksi opettaja laittoi 
tarvittaessa opiskelijoille yhteisen palautteen edellisviikon tehtävästä. Kaikki viestintä pyrittiin 
keskittämään Open Learn -alustalle.

Opiskelijoiden antama palaute

Opiskelijat saivat antaa palautetta opintojakson puolivälissä ja lopuksi. Palaute kerättiin 
anonyymisti oppimisympäristössä avoimella kysymyksellä siitä, miten opiskelijat ovat koke-
neet opetuksen ja materiaalin ja miten he kehittäisivät sitä. Lisäksi opiskelijat antoivat pa-
lautetta foorumiviesteissään. Opettajat hyödynsivät palautetta jo opintojakson ensimmäi-
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sen toteutuksen aikana keväällä 2020, ja palautteen avulla valmistauduttiin myös kevään 
2021 toteutukseen, jonka aikana kerättiin palautetta samalla periaatteella. Palautteen 
perusteella päätettiin kehittää myös jatko-opintojakso Практический финский язык для 
русскоговорящих (3 op), jonka ensimmäinen toteutus oli syksyllä 2021. Jatkuva palautteen 
kerääminen ja opintojakson kehittäminen palautteen pohjalta tuntuu edelleen mielekkääl-
tä tavalta toimia.

Palaute on ollut pääosin positiivista ja läpäisyprosentti suhteellisen korkea massiiviselle ja 
maksuttomalle verkko-opintojaksolle. Vaikuttaa siltä, että pedagogiset ratkaisumme ovat 
olleet enimmäkseen onnistuneita. Asioita, joita opiskelijapalautteen perusteella kannattaa 
vielä jatkossa kehittää, olivat esimerkiksi joidenkin tehtävien automaattisten toimintojen 
pulmakohdat (esim. vastausvaihtoehtoja pitää olla paljon, jotta tentti ei anna virheellisesti 
väärää tulosta vaikkapa väärästä välimerkistä) ja se, että vuorovaikutteisuutta ja opettajan 
läsnäoloa voisi vieläkin lisätä.

Yhteenveto

Tämä verkko-opintojakson kehittäminen on hyvä esimerkki siitä, millaisten pedagogisten 
ja käytännöllisten ratkaisujen summa opintojakso on. Olemme kehittämistyössämme kuun-
nelleet paitsi opiskelijoiden ja kollegoidemme palautteita mutta myös pyrkineet huomioi-
maan eAMK:n verkkototeutusten laatukriteereitä (s.a.) sekä Ammattikorkeakoulujen kielten 
ja viestinnän opetuksen laatukriteereitä (2021). On tärkeää kehittää opetusta yhteistyössä 
avoimen AMK:n toimijoiden kanssa, jotta tekniset ohjeet ja muut toimintaohjeet ovat opis-
kelijoiden saatavilla ja heidän ymmärtämällä kielellä, jotta voidaan luoda opiskelijalle mah-
dollisimman sujuva oppimiskokemus, oppimisen palvelupolku.

Lähteet
Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen laatukriteerit. 2021. Toim. Tolonen-Kytölä, T., 
Ahvenainen, T., Kanerva, A. & Murtola, K. Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän asiantuntijatiimi. 
Viitattu 14.10.2021. https://kivifoorumi.files.wordpress.com/2021/01/ammattikorkeakoulujen-kielten-ja-
viestinnan-opetuksen-laatukriteerit-26.1.2021.pdf

eAMK s.a. eAMK verkkototeutusten laatukriteerit. Viitattu 14.10.2021.  
https:// www.eamk.fi/fi/campusonline/laatukriteerit/

Karttunen, M. & Sharapova, K. 2020. 500 opiskelijaa ja me. Miten opettaa kielen alkeet 
massatoteutuksella? Teoksessa Ahvenainen, T. & Norrbacka, S. (toim.) Uskallusta ja oivalluksia. 
Kieltenopettajien kehityskokeiluja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Xamk Kehittää 115. Kotka: 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 68–75. Viitattu 14.10.2021.  
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-257-3
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APOA: Oppimisanalytiikkaa 
opiskelijan ja opettajan 
näkökulmasta ruotsin 
opintojaksolla 

Minna Iitti & Katja Lempinen, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Meille AMK kielten ja viestinnän opetus on tuottanut iloa työhön tarjoamalla mahdollisuu-
den kehittää verkko-opetusta opettajien ja verkko-opetuksen tuen yhteistyöllä. Yhteistyö 
on konkretisoitunut arkipäivässä mm. hankkeissa, yhdessä julkaisemisessa ja yhteisessä te-
kemisessä. Haasteita on jaettu yhdessä, ja ratkaisuja on ollut helpompi löytää, kun joukossa 
on ollut laajempi osaaminen eri alueilta.

APOA-hanke 

APOA-hanke eli tarkemmin Oppimisanalytiikka – Apua parempaan oppimiseen ammatti-
korkeakouluissa oli 3,5-vuotinen OKM-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteina olivat edistää 
oppimisanalytiikan monipuolista käyttämistä erityisesti ammattikorkeakouluissa, lisätä hen-
kilöstön osaamista oppimisanalytiikasta sekä oppimisanalytiikkaa hyödyntävistä oppimis-
ympäristöistä ja pedagogisista ratkaisuista, kehittää käytössä olevia digitaalisia ympäristöjä 
oppimisanalytiikan näkökulmasta, tukea opiskelijoiden opintopolun rakentumista analytii-
kan avulla ja luoda korkeakouluille suositukset oppimisanalytiikan tehokkaasta käytöstä. 
Hankkeen vetäjänä toimi Tampereen ammattikorkeakoulu, ja mukana oli kaiken kaikkiaan 
kymmenen ammattikorkeakoulua ja lisäksi Turun yliopiston oppimisanalytiikan keskus.

SAMKissa hankkeessa lähdettiin liikkeelle nollatilanteesta, eli meillä ei ollut aiempaa taus-
taa oppimisanalytiikan hyödyntämisessä erityisesti opettajien ja opiskelijoiden näkökulmas-
ta. Järjestelmien kehittämistä tehtiin koko hankkeen ajan, mutta erityisesti oppimisalusta 
Moodleen otettiin jo hankkeen alkuvaiheessa käyttöön useita uusia lisäosia, jotka toimivat 
”peileinä” opiskelijan toiminnasta opintojaksolla sekä heille itselleen että opettajille. Näiden 
välineiden käyttöä pyrittiin aktivoimaan erityisesti hankkeen aikana. 

Hankkeeseen valittiin SAMKin jokaiselta osaamisalueelta pilottiopettaja, jonka tehtäviin 
kuului oman opintojakson pedagoginen suunnittelu oppimisanalytiikka huomioiden. Hank-
keen aikana nämä opintojaksot toteutettiin kahteen kertaan ja pyydettiin palautetta niin 
opettajilta kuin opiskelijoiltakin. 
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Pilotoitava ruotsin opintojakso 

APOA-hankkeen pilottiopintojaksoksi valittiin kesäaikana järjestettävä AMK-opintoihin kuu-
luva hoitotyön ruotsin toteutus, jota SAMKissa on järjestetty aikaisemminkin. Syynä valintaan 
oli se, että toteutuksen erityispiirteet loivat hyvät edellytykset kokeilulle, voisiko oppimisana-
lytiikka tukea opettajaa joustavamman opiskelutavan mahdollistamisessa, ja auttaisiko ja 
selkeyttäisikö oppimisanalytiikka myös opiskelijan etenemistä opintojaksolla, jossa etene-
mismahdollisuuksia on tarjolla useampia. 

Opintojaksoa on pidetty etäopetusjärjestelmällä iltaisin touko-, kesä- ja elokuussa. Lisäksi 
opintojaksoon on kuulunut kesällä itseopiskelujakso. Opintojakson kirjallinen ja suullinen lop-
putentti on järjestetty elokuussa. 

APOA-hankkeessa ruotsin opintojaksoa pyrittiin muuttamaan siis toimivammaksi tarjoamal-
la opintojaksolla joustavampaa mahdollisuutta. Opintojaksolle luotiin kolme aikataulullisesti 
eroavaa suoritustapaa: nopeasti etenevät, normaalitahdissa etenevät ja normaalin kesäto-
teutuksen mukaan etenevät.

Eri suoritusmahdollisuudet luotiin Moodleen käyttämällä Ryhmä-ominaisuutta. Eri ryhmille 
laadittiin oma aikataulu ja reitti Moodleen, jota noudattaen suoritus onnistuisi. 

Oppimisanalytiikkaa opintojaksolla

Oppimisanalytiikan keskeinen ajatus on ns. ”jälkien jättäminen”, jolla tarkoitetaan sitä, että 
opettaja seuraa opiskelijan etenemistä opintojaksolla opiskelemisesta ja oppimisesta jää-
vien jälkien kautta. Myös opiskelijalla on mahdollisuus nähdä etenemisensä jälkinä, jolloin 
hän selvemmin tietää, missä hän on menossa ja mitä on tekemättä. Tällä opintojaksolla 
oppimisanalytiikan työkaluilla pyrittiin saamaan apua ennen kaikkea siihen, että opettaja 
pystyisi hallitusti seuraamaan opintojaksolla eri ryhmissä eteneviä opiskelijoita ja keskittä-
mään työssään aikaansa juuri niille opiskelijoille, joilla tilanne oli suorituksen kannalta akuutti. 
Opiskelijalle oppimisanalytiikalla tarjosi mahdollisuuden nähdä oma etenemisensä konkreet-
tisesti. Moodlessa jälkien seuraamiseen on valmiina hyviä järjestelmään sisäänrakennettuja 
työkaluja, jotka havainnollistavat opiskelijan tekemistä Moodlessa. 

Pilottiopintojaksolla hyödyllisimpinä koettiin seuraavat: 

1. ”Edistymisen seuranta” eli suoritusmittari

2. Analytiikkakaavioihin sisältyvä ”Materiaalien avaukset” 

3. Analytiikkakaavioihin sisältyvä ”Aktiivisuuden jakautuminen”
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Oppimisanalytiikan työkalujen käyttöä opettajan näkökulmasta

Edistymisen seuranta eli suoritusmittari

Opettajalle Moodlen ”Edistymisen seurannasta” muodostui opintojaksolla ehdottomasti 
tärkein oppimisanalytiikan apuväline. Sen käyttö muuttui eniten pilottitoteutuksien välillä. 
Ensimmäisellä toteutuksella lähes kaikki opiskelijan toiminta eli sivujen, tiedostojen ja link-
kien avaaminen sekä tehtävien suorittaminen oli koottu kappalekohtaisesti työstettyihin 
suoritusmittareihin. Näin opettaja pystyi halutessaan seuraamaan opiskelijan etenemistä 
kymmenestä eri suoritusmittarista. Tämä kokeilu osoitti sen, että kaikkeen ei ole aikaa eikä 
kaikkea edes kannata seurata. Tiivis suoritusmittari tarkkaan harkittuine kohtineen on hyö-
dyllisempi. Jotta suoritusmittareista olisi hyötyä opettajalle, pitäisi siihen valittujen seuranta-
kohteiden antaa tietoa opiskelijan todellisesta oppimisesta. Todellista oppimista on kuitenkin 
todella haastavaa todentaa. Todellinen oppiminen tulee valitettavasti yleensä esiin vasta 
valvotuissa tenttiolosuhteissa. 

Näin ollen toisessa pilotissa suoritusmittareihin pyrittiin kokoamaan vain opiskelijaa selkeästi 
aktivoivia, motivoivia ja oppimista tukevia tehtäviä. Suoritusmittarien määrä supistui toises-
sa pilottitoteutuksessa opiskelijakohtaisesti kahteen: toiseen suoritusmittariin rekisteröityivät 
pakolliset automaattitarkistuksella toimivat sanastotehtävät ja toiseen, jota opettaja seurasi 
tarkemmin, opiskelijan palauttamat kirjalliset tai suulliset tehtävät. Koska opintojaksolla oli 
käytössä ns. ryhmä-ominaisuus ja jokaiselle ryhmälle laadittu kaksi omaa suoritusmittaria, 
opettaja seurasi loppujen lopuksi eri ryhmien etenemistä kuudesta suoritusmittarista ja pystyi 
helposti tarkistamaan, miten esim. jonkun tietyn ryhmän opiskelijat olivat edistyneet tehtä-
väpalautuksissa. Myös palautteiden antaminen oikeaan aikaan oli helpompaa, koska eri 
ryhmien palautuksia oli aikatauluissa eriytetty etenemistavan mukaan. Kaikkien palautukset 
eivät tulleet samanaikaisesti. 

Analytiikkakaavioihin sisältyvä ”Materiaalien avaukset” 

Materiaalien avaukset -työkalu osoittautui hyväksi työkaluksi erityisesti, kun seurantamittarien 
määrää karsittiin. Materiaalien avaukset -työkalulla näkee, kuka opiskelijoista on avannut 
jonkun tietyn dokumentin ja kuka ei ole. Saman työkalun kautta on myös helppo lähettää 
muistutusviesti avaamattomasta materiaalista ko. opiskelijalle. Tätä työkalua opettaja käyt-
ti, kun hän huomasi esimerkiksi, että opiskelija ei ollut avannut kurssimateriaalia tai opinto-
jakson alkuinfoksi tarkoitettua tallennelinkkiä. Materiaalien avaukset -työkalusta saatavilla 
tiedoilla opettaja pystyi ohjaamaan opiskelijaa tarvittaessa opiskelijalle hyödyllisten, mutta 
hänen sivuuttamiensa tukimateriaalien pariin. 
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Analytiikkakaavioihin sisältyvä ”Aktiivisuuden jakautuminen” 

Kolmantena työkaluna opettajalla oli käytössä ”Aktiivisuuden jakautuminen”. Työkalun an-
tama kuvaaja näyttää, milloin opiskelija on toiminut Moodlessa. Erityisesti pidemmällä aika-
välillä opiskelevista opiskelijoista kuvaaja antoi opettajalle hyödyllistä tietoa. Opettaja pystyi 
kuvaajasta saamaan käsityksen, miten opiskelija oli jaksottanut opiskeluansa kesäaikana, 
ja ohjaamaan opiskelijaa kohti tavoitetta saadun tiedon perusteella.

Oppimisanalytiikkaa opiskelijan näkökulmasta

Selkeimmin oppimisanalytiikka tuli opiskelijalle esiin ”Edistymisen seurannan” eli suoritusmittarin 
kautta. Opiskelijoilta saatujen viestien perusteella suoritusmittarien määrän supistaminen kah-
teen sekä rekisteröitävien suoritusten tarkka valinta oli hyvä ratkaisu myös opiskelijan kannalta. 
Toimenpide selkeytti toteutuksen rakennetta Moodlessa ja opiskelijat myös erottivat pakolliset 
tehtävät paremmin. Laaja suoritusmittarin käyttö ensimmäisellä opintojaksolla aiheutti myös 
sitä, osa opiskelijoista alkoi varmuuden vuoksi oppitunnillakin availemaan dokumentteja ja 
linkkejä tutustumatta niihin, jotta suoritusmittari rekisteröisi ne kuitenkin tehdyksi. Opiskelun 
kannalta tämä ei ollut hyvä asia. 

Opiskelijoille oppimisanalytiikan käytöstä tehtiin myös kyselyä. Kyselystä kävi ilmi, että enem-
mistö opiskelijoista suhtautuu positiivisesti oppimisanalytiikan käyttöön. Mielenkiintoista oli 
havaita, että kyselyyn vastanneista reilusti yli puolet oli sitä mieltä, että motivaatio suorittaa 
opintojakso loppuun paranee, jos näkee visuaalisesti oman etenemisensä opintojaksolla. 
Vielä isompi osa vastanneista oli sitä mieltä, että on hyvä, että opettaja seuraa tarkasti, 
miten opiskelija etenee opintojaksolla, ja ottaa yhteyttä, kun huomaa, että opiskelija ei 
edisty aikataulussa. Haastetta opetuksen järjestäjälle tuo, että kyselyn mukaan enemmistö 
opiskelijoista kokee, että henkilökohtainen palaute ohjaa opiskelijan oppimista ja tekemis-
tä opintojaksolla. 

Oppimisanalytiikka – hyvä apuväline? 

Oppimisanalytiikka on hyvä apuväline opettajalle. Se voi helpottaa opettajan työtä esim. 
opiskelijoiden etenemisen seurannassa ja tukemisessa. Oppimisanalytiikka voi tukea myös 
opiskelijaa etenemisessään opintojaksolla. Analytiikkatyökalujen käyttöönotto Moodlessa 
on myös helppoa, se vaatii vain muutaman napin painalluksen. Silti työkalujen taakse kät-
keytyy suuri määrä työtä. Jotta analytiikkatyökaluista saataisiin tarkoituksenmukaisia, tarvi-
taan lukemattomia tunteja suunnittelutyötä ennen opintojaksoa. Suoritusmittarien taakse 
on laadittava pedagogisesti järkeviä oppimistehtäviä, jotka tukevat ja parhaimmillaan 
tekevät näkyväksi opiskelijan oppimista. Kukin opintojakso on aikataulutettava toimivaksi 
myös analytiikkatyökalujen näkökulmasta niin opiskelijan kuin opettajan kannalta. Jokainen 
erillinen oppimistehtävä Moodlen toteutuksessa on aikataulutettava erikseen. Opettajan on 
oltava tarkasti myös selvillä, millä hetkellä on olennaisinta katsoa opiskelijoiden etenemistä 
milläkin analytiikkatyökalulla ja viestiä opiskelijalle olennaisista asioista. 
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Oppimisanalytiikka on hyvä työkalu, kun halutaan löytää opiskelijoita, jotka ovat vaarassa 
”tipahtaa” opintojaksolta, mutta tunnistamisen jälkeen on oltava keinoja tukea opiskelijaa. 
Oppimisanalytiikka ei myöskään paljasta syytä, miksi opiskelija ei etene. Se ei kerro, onko 
kyseessä oppimisen ongelma, motivaation puute tai jokin muu taustatekijä opiskelijan elä-
mässä. Oppimisanalytiikka luo jopa mahdollisuuden tarjota opiskelijalle joustavia mahdolli-
suuksia edetä opintojaksolla, mutta se ei itsessään luo niitä, vaan vaatii pedagogisesti tai-
tavan opettajan kehittämään niitä. Mahdollisuudet ovat rajattomat. APOA-hanke päättyi 
ja tuotti monenlaisia pilotteja valtakunnallisesti ja edisti oppimisanalytiikan työkalujen käyt-
töönottoa monessa oppilaitoksessa. Työkalujen syvempään ymmärtämiseen ja järkevään 
käyttöönottoon tarvitaan vielä paljon lisää työtä.
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Espanjan opinnot HH Porvoossa - 
kieliopinnoista alueopinnoiksi 

Antti Petteri Kurhinen & Maria Ruohtula, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Antti Petteri Kurhinen: Olen matkailun ja viestinnän lehtori Haaga-Helian matkailuliiketoi-
minnan osaamisalueryhmässä. Kielten ja viestinnän opetus tuottaa minulle iloa, sillä se on 
uusien ovien ja ikkunoiden avaamista maailman kieliin ja kulttuureihin. Näin olen mukana 
rakentamassa parempaan ymmärrystä yhteisen planeettamme eri ihmisten välillä. 

Maria Ruohtula: Olen espanjan ja ranskan kielen lehtori sekä liiketalouden opinto-ohjaaja 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Porvoon toimipisteessä. Vieraan kielen opettaminen 
tiimityönä on työni suola ja sokeri; se motivoi ja kantaa niin opettajaa kuin opiskelijaakin. 
Opetuksessamme kulttuurin ja maantuntemuksen ottaminen isoksi osaksi alkeiskielikurssin 
sisältöä tuo väriä, vaihtelua ja dynaamisuutta opettamiseen. 

Haaga-Helian Porvoon kampuksella siirryttiin vuonna 2017 kaikissa koulutusohjelmissa yhtei-
seen opintosuunnitelmaan, joka perustuu erilaisiin työelämän kompetensseihin. Tässä samassa 
yhteydessä päätettiin muuttaa myös perinteistä kielipainotteista kieltenopetusta siten, että 
maan- ja kulttuurintuntemus nostettiin tasavertaiseksi sisällöksi kielen rinnalle. Näitä opintoja 
kutsutaankin alueopinnoiksi. Porvoon kampuksen sekä suomen- että englanninkieliset koulu-
tusohjelmat keskittyvät liiketalouteen ja matkailuun. Kaikille pakollisissa kieliopinnoissa englanti 
on pääosin sulautettu substanssiaineisiin. Ruotsin tai suomi toisena kielenä -opetuksessa (10 
opintopistettä pakollista) on kyse myös alueopinnoista. Perinteisen toisen vieraan kielen (10 
opintopistettä) pakolliset opinnot opiskelijat voivat valita seuraavista aineista: Aasian maat 
(ei kieliopetusta), espanja, saksa, venäjä tai koodaus.

Siirtyminen maantuntemuksen osuuden lisäämiseen kieliopinnoissa johtui ensinnäkin siitä, 
että pidettiin tärkeänä antaa opintojen kautta kaikille opiskelijoille kokonaisvaltaisempi kuva 
opiskeltavista kielialueista erityisesti liike-elämän ja matkailun tarpeisiin. Lisäksi aiemmassa-
kaan enemmän kieltä painottavassa kieltenopetuksessa ei pysytty luomaan opiskelijoille 
kovin syvällistä kielitaitoa, koska monilla opiskelijoille on nykyisin yhä enemmän haasteita 
vieraan kielen opiskelussa. Nykymallin avulla pyrittiin myös sujuvoittamaan opiskelijoiden 
valmistumista siten, että opinnoissa kuitenkin säilyisi tuntuva panostus kansainvälisyyteen ja 
vieraiden kulttuurien ymmärtämiseen.  

Nykyiset alueopinnot aloitetaan aina kielen alkeista, ja riippumatta opiskelijoiden aikaisem-
mista opinnoista kaikkia opiskelijoita kehotetaan valitsemaan uusi kieli ja kulttuurialue, mikä 
laajentaa ja rikastaa heidän käsitystään maailmasta. Aikaisemmin opiskeltua kieltä opiske-
lijat voivat toki kehittää valitsemalla vapaavalintaisiksi opinnoiksi esimerkiksi Haaga-Helian 
virtuaalisia kieliopintoja tai muiden kampusten kielikursseja. Lisäksi kaikki opiskelijat voivat 
myös laajentaa omaa kielitaitoaan heille yksilöllisesti räätälöitävällä 5 opintopisteen kieli-
paketilla, jossa opettaja toimii lähinnä valmentajana. 
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Espanjan alueopinnot: Spanish Areal Studies 1 ja 2

Spanish Areal studies 1 ja 2 -opintojaksot ovat vaihtoehtoisia opintojaksoja kaikkien Haa-
ga-Helia Porvoon koulutusohjelmien 3. ja 4. lukukauden opiskelijoille. Mukana on myös 
vaihto-opiskelijoita sekä avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Koska ryhmät ovat 
kansainvälisiä sekaryhmiä, on opetuskielenä espanjan ohella englanti. Kohdekieltä es-
panjaa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon, mutta monikielisen kanssakäymisen 
luontevuuden ja sujuvuuden vuoksi englantia käytetään yleisenä apukielenä ja muitakin 
kieliä yksilökohtaisesti. Kaikki opiskelumateriaali on englanniksi, ja opiskelijat laativat maa-
esityksensä englanniksi. 

Molemmat opintojaksot ovat viiden opintopisteen laajuisia, ja ne kestävät 16 viikkoa eli 
koko lukukauden. Viikkotunteja on neljä. Opintojaksoista puolet on kielenopiskelua, puolet 
maantuntemusta ja kulttuurin opiskelua. Samalla opetuskerralla käsitellään usein molem-
pia teemoja, mutta lähiopiskelussa käytetään kuitenkin enemmän aikaa kielenopiskeluun, 
noin kaksi kolmasosaa luennoista. Maantuntemustehtävien valmistelu tehdään tuntien ul-
kopuolella, ja tunneilla pidetään ainoastaan esitykset. Kieltä opiskellaan melko perinteisesti 
opettajavetoisesti oppikirjan avulla, kun taas maantuntemusta opiskellaan itseohjautuvina 
ryhminä tuntien ulkopuolella. Spanish Areal Studies 1 -opintojaksolla opiskelijat keskittyvät 
Espanjan eri alueisiin ja kulttuuriin, kun taas Areal Studies 2 -opintojaksolla opiskellaan Lati-
nalaisen Amerikan maita ja kulttuureja. 

Molemmat opintojaksot arvioidaan samalla tavalla: kieliopintojen osuus on 40 % ja maan-
tuntemuksen 40 %. Lisäksi opiskelijoiden aktiivisuus vaikuttaa 20 %:n verran. 

Kulttuuri- ja maantuntemus espanjan alueopinnoissa

Espanjan alueopintojen kulttuuri- ja yhteiskuntatiedon opetuksessa käytetään tutkivan 
ja kehittävänä oppimisen periaatetta: opiskelijat etsivät tietoa annetuista teemoista 4–5 
hengen ryhmissä tietystä alueesta tai maasta ja jakavat sen sitten muille sovitulla tavalla. 
Ensimmäisessä alueopintojen opintojaksossa opiskelijoille annetaan kohteeksi jokin Espan-
jan alueista, ja toisella opintojaksolla tietoa etsitään jostakin Latinalaisen Amerikan maas-
ta. Teemat, joiden pohjalta opiskelijat etsivät tietoa, ovat seuraavat: yleistietoa alueesta, 
matkailu, liikenne, kulttuuri, ruokakulttuuri sekä luonto. Jokaiseen teemaan liittyen opiskelijat 
tekevät myös 20 sanan sanaston espanja – englanti. Latinalaiseen Amerikkaan keskittyväl-
lä kakkoskurssilla opiskelijat haastattelevat myös jonkin tämän maan edustajaa ja tekevät 
tästä videon. Lisäksi esimerkiksi talousaiheesta on oppitunneille pyydetty vierailijaluennoit-
sijoita kertomaan tästä teemasta. 

Opiskelijaryhmät jakavat hankkimansa tiedon näistä teemoista eri tavoin. Espanjaan kes-
kittyvällä ykköskurssilla oman alueen kulttuuri- ja yhteiskuntatietous esitellään muille ryhmille 
PowerPoint-esitysten avulla suuremmissa ryhmissä. Latinalaista Amerikkaa painottavalla kak-
koskurssilla esitystavat sen sijaan vaihtelevat: PowerPoint, kuvakollaasi, esite, video, juliste, 
Kahoot-visailu tai katettu pöytä (ruokakulttuuri). Tähän kurssiin kuuluu myös oppimistehtävä, 
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jossa opiskelijaryhmät valitsevat jonkin itseään kiinnostavan aiheen tutkimastaan maasta ja 
pitävät muille opiskelijoille siitä työpajan, joka sisältää myös kielenopetusta. Opettaja kom-
mentoi aina kirjallisesti jokaisen ryhmän tuottamaa esitystä ja antaa siitä myös arvosanan. 

Näiden opiskelijoiden itsensä tuottamien esitysten lisäksi opintojaksoilla on opettajajohtoisia 
tuntiharjoituksia, joissa yhdistetään tiettyyn kulttuuri- tai yhteiskuntateemaan kieliopintoja. 
Tällaisia teemoja ovat mm. uutiskatsaus, Suomen luonto, bisneskäyttäytyminen, Suomi mat-
kakohteena espanjalaisille, kuvataide, suomalaiset juhlapäivät, Espanjan matkakohteena. 
Näissä tuntiaktiviteeteissä harjoitellaan kielen osalta sanastoa sekä kannustetaan opiskeli-
joita viestimään espanjaksi tavalla, jonka he hallitsevat myös vähäisinkin taidoin.

Esimerkki Spanish Areal Studies 1 -oipintojakson aluetehtävästä, jonka aiheena oli gastronomia. Kyseisen 
ryhmän kohdealueena oli Madrid. Ryhmä esitteli PowerPoint-esityksessään Madridin alueen tyypillisiä ruo-
kalajeja, mielenkiintoisia ravintoloita sekä juhlaruokia. Tehtävän kuuluu myös aiheen mukainen sanasto.

Kieliopinnot espanjan alueopinnoissa

Opintojaksoilla kieltä opiskellaan Aula Internacional 1 -oppikirjan avulla opettajajohtoisesti. 
Tässä englanninkielisessä kirjassa on yhdeksän kappaletta, joista neljä ensimmäistä käsitel-
lään SPA 1 -opintojaksolla ja loput SPA 2 -opintojaksolla. Opettaja tuottaa lisäksi Moodle-op-
pimisalustalle runsaasti lisämateriaalia, erityisesti tunneilla yhdessä tehtäviä keskustelu- ja 
ääntämisharjoituksia. Oppikirja rakentuu kommunikatiivisista tekstikappaleista ja erillisestä 
lisäharjoitusosasta. Lisäksi kustantajan nettisivuilla on opettajan käyttöön tarkoitettua esitys-
materiaalia ja opettajan opas sekä opiskelijoille suunnattua materiaalia: sanastoja, raken-
ne- ja sanastoharjoituksia, kuuntelutehtävien ääniraitoja ja testejä. 
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Aula Internacional 1 -kirjassa ei ole ”perinteisiä” pitkiä tekstejä, vaan lyhyitä aitoja kommu-
nikaatiotilanteita muistuttavia aktiviteettejä. Niin kirjassa kuin opetuksessakin sanaston ja 
rakenteen painotus on tasapainossa. Kirjan teemat ovat tyypillisiä alkeisoppikirjojen tee-
moja, joita opettajat pyrkivät täydentämään opiskelijoiden aloihin sopivalla lisäsanastolla. 
Molemmilla opintojaksoilla pysytään tasolla A1. Kielentuntemuksesta pidetään opintojak-
soilla kaksi kirjallista ja yksi suullinen tentti, joilla testataan sanastoa ja rakennetta sekä ään-
tämistä ja kommunikaatiotaitoa. 

Kokemuksia espanjan alueopinnoista

Kokemukset kulttuuri- ja maantuntemuspainotteisesta espanjanopiskelusta ovat olleet hy-
viä. Opintojaksot soveltuvat perinteisiä kieliopintojaksoja paremmin myös opiskelijoille, joilla 
ei ole motivaatiota vieraiden kielten opiskeluun. Malli ottaa huomioon paremmin erilaiset 
oppijat ja oppimistyylit, ja lähes kaikki opiskelijat läpäisevätkin opintojaksot. Koska maantun-
temusosio tehdään ryhmissä, toimii malli myös isoille 40 hengen ryhmille. Kulttuurin ja maan-
tuntemuksen opiskelu antaa opiskelijoille mahdollisuuden tuoda esiin omia kiinnostuksen 
kohteita, esim. jalkapalloa, tanssia, elokuvia. Alueopinnoissa oppija on aktiivinen toimija, 
kun taas opettajan rooli on toimia enemmän fasilitaattorina. 

Toisaalta monet kielestä kiinnostuneet oppijat toivoisivat enemmän juuri kielen opiskelua. 
Ryhmätyöskentely koetaan usein haasteelliseksi erilaisten tavoitteiden ja toimintatapojen 
vuoksi. Erityisesti kielenopiskelu on monille haastavaa, sillä se poikkeaa substanssiaineiden 
opiskelusta, ja lisäksi useilta puuttuu toimivan kielenopiskelun metodit: jatkuva systemaat-
tinen harjoittelu ja toisto. 
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Ammatillinen viestintä 
opinnollistaen  
– opiskelijalähtöisyyttä ja 
monialaisuutta

Pia Lahdenmaa, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Työssäni opettajana minulle tuottaa iloa opiskelijan kannustaminen ja motivointi uuden op-
pimiseen. On palkitsevaa nähdä, kuinka opiskelija saa kipinän oman viestintäosaamisensa 
kehittämiseen työelämässäkin. Itse olen innoissani joustavista opintopoluista, joiden avulla 
voidaan poistaa opiskelijan kokemaa stressiä työn ja AMK-opiskelun ristipaineissa.

Ammattikorkeakouluopiskelijoista suurin osa, 58 %, työskentelee opintojen ohessa (Tilasto-
keskus, 2021). Eurostudent VII -tutkimuksen mukaan työssäkäynti on yleinen AMK-opintoja 
hidastava tekijä – niin ensimmäisen, toisen kuin kolmannenkin vuoden opiskelijat kertoivat 
sen haittaavan heidän opintojaan. Muiksi hidastaviksi tekijöiksi mainittiin muun muassa opin-
tojen vaativuus ja ongelmat opiskelumotivaatiossa. (OKM, 2020, s. 50.)

Haasteena ammattikorkeakoulutuksessa on työn ja opintojen yhdistäminen siten, että se 
edistää opiskelumotivaatiota, parantaa opiskelijahyvinvointia ja ehkäisee opintojen keskey-
tymistä. Tähän on havahduttu kehittämällä joustavia opintopolkuja, kuten ahotointi, HOPSit 
tai esimerkiksi nivelvaiheen polkuopinnot.

Tarkastelen artikkelissa työn opinnollistamista opiskelijalähtöisenä viestintäopintojen suori-
tustapana ja esitän käytännön esimerkkejä kokemuksistani sen parissa. 

Mitä työn opinnollistaminen tarkoittaa? 

Vaikka opinnollistamista on kehitetty jo joitain vuosia hankkeissa, käsitteenä se saattaa olla 
yhä edelleen epäselvä. Opettajana huomaan usein, että sitä saatetaan sekoittaa ahotoin-
tiin. Työn opinnollistamisessa ammattikorkeakouluopintoja yhdistetään opiskelijan tämänhet-
kisiin työtehtäviin siten, että se tuottaa opintopisteitä. Ahotointi on puolestaan aikaisemmin 
hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista AHOT-näytöllä. Taustalla on ammatti-
korkeakoululain vaatimus järjestää opiskelijoille työelämän tarpeisiin vastaavaa opetusta 
(Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 1 luku 4 § 1 mom.). Opinnollistamisessa tavoitteena on 
työn ja opiskelun ketterä liitto, jossa molemmat osapuolet hyötyvät toisistaan.
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Opiskelijalähtöisessä tarkastelutavassa opiskelijan hyvinvointi, jaksaminen ja yksilölliset tar-
peet ovat keskiössä. Opiskelija nähdään itsenäisenä ja aloitteellisena toimijana, joka neu-
vottelee opinnollistamisen mahdollisuudesta ja käytännöistä sekä opettajan että esihenkilön 
kanssa (Kotila & Mäki, 2015, s. 137–138). Opiskelijalta vaaditaan oma-aloitteisuutta, itseoh-
jautuvuutta, kykyä itsearviointiin ja -reflektioon. Opettajan perinteinen rooli on muuttunut 
ohjaajan tai valmentajan rooliksi, jossa annetaan suuntaviivat sekä tuetaan tarvittaessa. 
Varsinaista kontaktiopetusta ei järjestetä, vaan opiskelija hankkii tietoja itsenäisesti verkossa 
ja työelämäkontekstissa. 

Ammatillisen viestinnän opinnollistamista SAMKissa

Ammatillinen viestintä -opintojaksosta pidettiin opinnollistamisen pilotti keväällä 2018 osa-
na Toteemi-hanketta SAMKissa. Toteemi-hankkeessa (2017–2019) on tehty yhteistyötä mo-
nialaisesti ja moniammatillisesti eri toimijoiden ja työelämän edustajien kanssa. Viestinnän 
osaajapoolitoiminnassa on ollut mahdollista jakaa osaamista ja saada lisää ideoita muilta 
viestinnän asiantuntijoilta. 

Olen ollut mukana kehittämässä SAMKille sopivaa tapaa toteuttaa opinnollistamista kol-
men opintopisteen Ammatillinen viestintä -opintojaksolla. Kaikille pakolliseen perusosaami-
seen kuuluvan opintojakson ydinsisältöä ovat työelämän ja opiskelun keskeiset tekstilajit, 
argumentaatio, viestintä verkottuneessa työyhteisössä sekä esiintymistaito. Opintojakson 
keskeisenä tavoitteena on kirjoitus- ja puheviestintätaitojen kehittäminen.

Työn opinnollistamisesta on ollut erilaisia vaihtoehtoja viime vuosina. Aluksi sitä tarjottiin to-
teutuksen vaihtoehtoisena suoritustapana liiketalouden aikuisten verkko-opinnoissa. Koska 
suoritustavasta tuli myönteistä palautetta, päätettiin järjestää erillisiä toteutuksia liiketalou-
den ja sosiaali- ja terveysalojen aikuisopiskelijoille. Työssäkäynti opintojen ohessa onkin ylei-
sintä liiketaloudessa ja sote-aloilla, ja useimmat opiskelijat työskentelevät suorittamaansa 
tutkintoa vastaavalla alalla (OKM, 2020, s. 32, 34). Sittemmin tarjontaa on laajennettu kos-
kemaan monialaisia opiskelijaryhmiä. 

Esimerkki: Monialaista nonstoppia

Ammatillinen viestintä opinnollistaen nonstop -vaihtoehto on suunnattu eri alojen opiske-
lijoille SAMKissa, avoimessa AMK:ssa ja CampusOnlinessä. Nonstop-opintojaksolla opiske-
lija saa valita itse opintojen aloitusajan ja suoritustahdin. Kappas!-hankkeen (2021) perus-
teella geneeristen taitojen arviointia ja oppimista on lisättävä sekä korkeakouluopinnoissa 
että koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä (Hyytinen ym., 2021, s. 14). Monialaisessa 
toteutuksessa geneeriset eli kaikille yhteiset asiantuntijataidot nivoutuvat yhteen substans-
siosaamisen kanssa. Keskeisiä korkeakoulussa kehitettäviä geneerisiä taitoja – toteutuksen 
ydinosaamista - ovat kirjoittaminen, kriittinen ajattelu, argumentointitaito, oman toiminnan 
säätely, lähdekritiikki ja vuorovaikutustaidot. 
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Kuka saa valita opinnollistamisen?

Toteutustavan valinnan edellytyksenä on se, että opiskelijan työtehtäviin kuuluu kirjallista 
viestintää. Siihen lukeutuvat varsinaisten asiakirjojen lisäksi esimerkiksi sähköpostiviestit ja 
työelämän somejulkaisut, kuten Facebook-postaukset ja blogikirjoitukset. Yleisiä työelämä-
tekstejä ovat erilaiset suunnitelmat, tiedotteet ja ohjeistot, joskus myös T&K-toimintaan liitty-
vät hanke- tai projektiraportit. Työelämätekstit saavat olla monimuotoisia ja räätälöitävissä 
toimenkuvan mukaan. 

Alun perin kohderyhmänä olivat aikuisopiskelijat, koska monet heistä työskentelevät opin-
tojen ohessa ja heillä on suoritustavassa tarvittavaa itseohjautuvuutta. Hyvin motivoitunut 
ryhmä on ollut yksityisyrittäjät, jotka haluavat kehittää omaa ammattiviestintäänsä. Myös 
järjestötyöntekijöitä on ollut mukana. Opiskelijalta ei vaadita tietynlaista työsuhdetta, vaan 
hänellä on saattanut olla joskus kaksikin tointa – toinen järjestössä ja toinen osa-aikaisena 
omaa koulutusalaa vastaavassa työssä. 

Opinnollistamisesta sovitaan esihenkilön kanssa. Hän auttaa sopivien asiakirjojen valinnas-
sa ja antaa vapaamuotoista palautetta työntekijän viestintäosaamisesta. Yksityisyrittäjät 
esittävät selvityksen yritystoiminnastaan.

Mitä ja miten arvioidaan?

Opintosuorituksena on portfolio, jossa pakollisia tehtäviä ovat autenttiset lyhyehköt työelä-
mätekstit sekä Viestijäprofiili-tutkielmaessee, jossa käytetään lähteitä. Viestijäprofiilissa opis-
kelija tarkastelee viestintäosaamistaan ja reflektoi omia kehittämiskohteitaan. Hän esittää 
konkreettisia parannusehdotuksia joko oman viestinnän tai työyhteisöviestinnän kehittämi-
seksi. Portfolio sisältää pakollisten tehtävien lisäksi opiskelijan itsearviointia, esimiehen palau-
tetta ja mahdollista asiakaspalautetta. Tietosuojakysymykset otetaan huomioon portfolion 
koostamisessa ja palautuksessa. Arvioinnin tukena käytetään SAMKin yhteistä arviointike-
hikkoa, jonka avulla kiinnitetään huomiota arvioinnin kohteisiin monitahoisessa palautteen 
antamisessa.

Näyttö pidetään HILLissä opintojakson sisäisenä näyttönä, joka kokoaa opinnollistajia yhteen. 
Heillä on silloin mahdollisuus vaihtaa kokemuksia keskenään ja tutustua muihin ammattialoi-
hin. Näyttötehtävänä on ollut motivoiva, hissipuheen tyyppinen yrityspresentaatio omasta 
työpaikasta. Opiskelijat vertaisarvioivat toistensa suullisia esityksiä ja niitä täydentäviä pos-
tereita. Puheviestintämateriaalia on voinut nauhoittaa myös aidossa työelämän tilanteessa 
ja palauttaa näytteitä pelkästään opettajalle. Lopuksi opettaja arvioi opintojakson kirjalliset 
ja suulliset tehtävät numeerisesti.
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Palautetta

Viime vuosien aikana opinnollistajilta saatu palaute on ollut myönteistä, siinä korostuu eten-
kin toteutustavan joustavuus – opiskelijat kokevat opinnollistamisen edistävän heidän opin-
tojaan. Lisäksi heidän yksilöllisiä toivomuksiaan on otettu huomioon. Opettajan asiantunti-
ja-arviointi on koettu erityisen tärkeäksi ja hyödylliseksi. Yrittäjät ovat kertoneet saaneensa 
oppeja oman ammattiviestinnän kehittämiseksi. 

Opinnollistajat ovat mielissään kokemusten jakamisesta muiden opiskelijoiden kanssa; am-
mattikorkeakoulun lukuisat koulutusohjelmat ovat tulleet tutummiksi näyttötilaisuudessa. 
Opettaja on puolestaan ollut mielissään siitä, että pääsee tutustumaan työelämän moni-
naisuuteen. Tulevaisuudessa opinnollistamista voisi laajentaa tutkimusviestinnän suuntaan 
AMK- ja YAMK-tutkintoihin, koska myös opintojen loppuvaiheessa olevasta kohderyhmästä 
löytyy työnsä itsenäisiä kehittäjiä.
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AMK-kieliopintoja laadukkaasti 
järjestettyinä

Sami Norrbacka, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kieliopintovastaavana ohjaan paljon opiskelijoita kieliopinnoissa. On mukavaa nähdä moni-
puolisesti eri koulutusten opiskelijoita ja saada olla apuna heidän opintopolullaan. Osa työs-
täni on järjestää kielten opetusta osana suunnittelutiimiä. Työ on palkitsevaa, sillä saan olla 
mukana tekemässä koulustamme mahdollisimman hyvää paikkaa opiskella ja työskennellä.

Kielten opetuksen laadukas järjestäminen vaatii ennakointikykyä. Vuonna 2021 Kaak-
kois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) on toiminut yhtenä kouluna joitain vuosia ja tapa 
järjestää kieliopintoja on jo sen verran vakiintunut, että työaikasuunnittelussa pystytään var-
sin tarkasti ennakoimaan tulevien opintojaksojen opiskelijamääriä, mutta toki kaikkeen ei 
pysty varautumaan. Esittelen seuraavassa, miten olemme organisoineet kielten opetuksen 
hallinnoinnin, jotta saisimme koulumme paikoin varsin monimutkaisetkin kieliopintoprosessit 
järjestettyä mahdollisimman laadukkaasti.

Kieppi ja Kiesu – kieliopintojen toimintaa ohjaavat tiimit

Olemme kielten opetuksen hallinnointiin ja yhteisten asioiden järjestelyyn perustaneet kaksi 
ryhmää: kieliopintojen suunnittelutiimi (Kiesu) ja kieliopintojen kehittämistiimi (Kieppi). Kie-
su kokoontuu kerran tai pari viikossa, Kieppi noin kolme kertaa lukukaudessa. Molempien 
puheenjohtajana toimii Yhteisten opintojen koulutusjohtaja. Kieliopintovastaavat ja kielten 
yliopettaja kuuluvat molempiin ryhmiin. Kielivastaavat kuuluvat vain Kieppiin.

Kieppi, kielten asiantuntijaryhmä

Koulutusjohtaja, kieliopintovastaavat, kielivastaavat ja kielten yliopettaja muodostavat kie-
liopintojen kehittämistiimin, Kiepin, jonka voikin ajatella olevan kieliopintojen asiantuntijaryh-
mä. Kieliryhmillä ovat omat kielivastaavansa: suomen kielellä ja viestinnällä, englannissa, 
ruotsissa ja muilla vierailla kielillä on kaikilla kaksi aine- eli kielivastaavaa. Olemme kokeneet 
hyväksi sen, että kielessä on kaksi kielivastaavaa. Täten tarvittaessa asioihin saa toisenkin 
näkökulman ja työtä voi jakaa parin kesken, jotta kielivastaavalle kuuluvia asioita saa no-
peasti työstettyä eteenpäin. Kielivastaavat eivät osallistu kielten opetuksen organisointiin, 
vaan käsittelevät ensisijaisesti vastaavansa kielen erityiskysymyksiä, joita voivat esimerkiksi 
olla kielikohtaiset yhteiset toimintatavat tai vaikkapa jonkin kielikohtaisen prosessin kuvaus. 
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Kieppi valmistelee kielten opetuksen linjauksia, on mukana kieliopintojen vuosikellon suun-
nittelussa, esimerkiksi valmistelee valinnaisainetarjottimella tarjottavia kieliopintoja. Kiepissä 
valmistellaan kielen opetusta ja pedagogista kehittämistä sekä valmistellaan eri kielten yh-
teisiä käytänteitä ja käydään läpi opintojaksokuvausten yhteisiä linjauksia sekä käsitellään 
alakohtaisia ja kielikohtaisia kysymyksiä, joita esimerkiksi on voinut nousta kielikohtaisissa 
kokouksissa esille.

Kiepin toiminta mahdollistaa yhdenmukaiset toimintaohjeet jokaisen kampuksen jokaisel-
le koulutukselle, jokaisen kieliryhmän opettajille. Esimerkiksi hyväksiluvun periaatteet eivät 
kielten ja viestinnän opinnoissa riipu siitä, hakeeko hyväksilukua tekniikan vai terveysalan 
opiskelija – prosessi on kaikille samanlainen ja ohjeet ovat yhteneväiset. Koska kielivastaavat 
ovat mukana muun muassa valinnaisainetarjottimelle laitettavista kieliopinnoista, saavat eri 
kielet ääntään kentältä kuuluviin. Tämä on yksi toimintatapa, jolla taataan opiskelijoiden ja 
opettajien tasa-arvoinen kohtelu kieliopintojen suunnittelun näkökulmasta.

Kiesu, kielten opetuksen suunnittelutiimi

Kielten opetusta hallinnoi Yhteisten opintojen yksikön koulutusjohtaja yhdessä neljän kieli-
opintovastaavan kanssa, jotka ovat kieltenopettajia. Tähän ryhmään kuuluu lisäksi myös 
kielten yliopettaja.

Kiesun ydintyötä on seuraavan vuoden työaikasuunnittelu. Kielten opettajien työaikasuun-
nitelmiin sijoitetaan työaikasuunnitteluohjeen mukaan tunnit yhteisiin ja valinnaisiin kieli-
opintoihin, opinnäytetöiden ja abstraktien tarkastamisen tuntimäärät, yhteiset kokoukset 
ja tulevien projektien ja hankkeiden tunnit ja kaikki muu vastaava.

Kiesu määrittelee kielten valinnaisopintojaksojen aikataulurungon yhdessä Kiepin kanssa 
ja tarkastaa koulutustarjonnan sekä ilmoittautumismäärät kielten opintojaksoille. Ilmoittau-
tumismäärät tarkastetaan, jotta opintojaksoille saadaan riittävästi opettajia – tai jos ilmoit-
tautuneita on vähän, voidaan opintojakso perua ja käyttää opettajalta vapautuva resurssi 
muuhun työtehtävään.

Opetuksen laadun kannalta pyritään siihen opetuksen järjestämisessä siihen, että opetet-
tavat ryhmät eivät ylittäisi 50:tä opiskelijaa ja että liian pieniä, alle 20 opiskelijan, ryhmiä 
ei toteutettaisi, koska sellainen ei ole taloudellisesti järkevää. Määrät tarkastetaan ilmoit-
tautumisajan jälkeen, keväisin ja syksyisin. Kiesu myös vastaa kieliopintojen tiedottamisesta 
koulumme opiskelijoille, omille opettajillemme ja muille opetusyksiköille.

Kieliopintovastaavan rooli kieliopintojen järjestämisessä

Tulevan opetusvuoden työaikasuunnittelu kieliopintojen hallinnoinnin näkökulmasta käyn-
nistyy sillä, että ensiksi koulutus ajoittaa opetussuunnitelmansa yhteiset kieliopinnot. Tämän 
jälkeen kieliopintovastaava kiinnittää opettajan näihin opintoihin. Xamkissa on 42 tutkin-
toon johtavaa amk-koulutusta, joilla kaikilla on vähintään 3 yhteisesti järjestettävää kiel-
ten opintojaksoa, joten jo sen tarkistaminen, että kaikki koulutukset ovat ajoittaneet oikein 
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kieliopintonsa, on varsin suuri työ. Näiden lisäksi yamk-koulutuksia on 26, ja niissäkin omat 
kieliopintometkunsa.

Joskus koulutusten ryhmien koot ovat niin pieniä, että Kiesu joutuu neuvottelemaan, miten 
opetus järjestetään. Toisinaan ryhmät ovat niin isoja, että niiden opettamiseen tarvitaan 
lisää resursseja. Näissä tapauksissa on tärkeää tiedottaa koulutusta. Laadukas kielten ope-
tuksen järjestäminen koulutusten näkökulmasta on sitä, että koulutuksen omilla yhteisillä 
kieliopinnoilla on opettaja ja Yhteiset opinnot järjestävät kieliopinnot koulutuksen ajoituk-
sen perusteella. 

Koulutuksilla on aika tyypillisesti tietyt kielten opettajat, jotka tietävät koulutuksen erityisme-
nettelyt ja -tarpeet. Jos joku uusi opettaja kiinnitetään opettamaan hänelle uuden koulutuk-
sen kieliopintoja, tulee kieliopintovastaavan tiedottaa opettajaa koulutuksen erityistarpeista 
tai ohjata opettaja ottamaan yhteyttä johonkin aineensa opettajaan, joka voi koulutuk-
sen erityistarpeista tai -menettelyistä kertoa. Tiedottaminen on tärkeää, jotta itselleen uu-
teen koulutukseen siirtyvä opettaja pystyy suunnittelemaan opetuksensa mahdollisimman 
mielekkäästi. Tämän tyyppisen viestinnän tärkeyden huomaa vasta sitten, kun opettajan 
tai koulutuksen jättää tiedottamatta muutoksista. Tällöin syntyy ristiriitoja, joiden käsittelyyn 
menee aikaa. Laadukkaasti hoidettuna työaikasuunnitelmien muutoksista tiedotetaan vä-
littömästi opettajille ja koulutukselle.

Kampuskohtaisesti katsottuna laadukkuus näkyy siinä, että kieliopintovastaava yhdessä 
Kiesun kanssa pystyy reagoimaan nopeastikin koulutuksilta tulleisiin pyyntöihin ja ohjeistaa 
koulutuksia kielten yhteisten pelisääntöjen mukaisesti tai vapauttaa tarvittaessa opetusre-
surssia koulutuksen tarpeisiin. Koulutuksilla on omia erityisjärjestelyitään, joista koulutusjohta-
jan ja varsinkin kampuksen kieliopintovastaavien tulee olla tietoisia järjestellessään kielten 
opettajien työaikasuunnitelmia.

Opiskelijan näkökulmasta itsestäänselviltä tuntuvat, kielten opetuksen järjestämiseen ja laa-
tuun liittyvät asiat vaativat usein monta työvaihetta koulutukselta ja Kiesu-tiimiltä. Kielten 
opettajien näkökulmasta olennaista kieltenopetuksen järjestämisessä on se, että heidän 
työaikasuunnitelmansa eivät vuosittain poikkeaisi liikaa toisistaan. On hyvä, että vuosissa on 
vaihtelua siinä, mitä koulutuksia opettaja opettaa, mutta liika vaihtelu opetettavissa kou-
lutuksissa kuormittaa opettajaa paljon. Kiesu pyrkii siihen, että opettajat saavat rauhassa 
keskittyä opetustyöhönsä ja että mahdollisista muutoksista ja uusista aluevaltauksista (uusi 
koulutus opettajalla) neuvotellaan opettajan kanssa. Vain toimimalla systemaattisesti ja 
viestimällä työaikasuunnittelun aikataulusta sekä yksittäisten työaikasuunnitelmien sisällöstä 
voi Kiesun toiminta olla laadukasta.

Vaikka kieliopintovastaavan toimenkuva on ensisijaisesti kampuskohtainen, on kieliopinto-
jen suunnittelutyö aika suurelta osin yhteistyötä varsinkin Kiesun jäsenten kesken. On erittäin 
hyvä, että kieliopintovastaavia on monia: pulmatilanteissa voi aina kysyä neuvoa tai mie-
lipidettä kollegalta (toki myös yliopettajalta tai koulutusjohtajalta), aivan kuten kielivastaa-
van tehtävässäkin.
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Kieliopinnoista tiedottaminen

Kieliopintovastaavat tiedottavat opiskelijoita ahkerasti. Kieliopintovastaavat pitävät uuden 
aloittaville opiskelijoille orientaatioviikolla (elokuussa ja tammikuussa) kieli-infoja, joissa kerro-
taan Xamkin kieliopinnoista. Koulumme intranetissä, Luxissa, oleville Kieli- ja kulttuuriopinnot 
-sivuille on koottu kaikki vaadittava tieto, jota opiskelija kieliopintopolkua suunnitellessaan 
tarvitsee. Tietoa hyödyntävät myös koulutusten opiskelijavastaavat opiskelijoiden HOPS-kes-
kusteluissa. Koska Xamkissa kieliopintoihin ilmoittautuminen on tahdottu tehdä mahdollisim-
man vaivattomaksi opiskelijoille, kieliopintovastaavat päivittävät intranetiin ajankohtaisen 
kielitarjonnan, jotta opiskelijat voivat nähdä koko tarjontapaketin yhdeltä sivulta. Tiedotam-
me opinnoistamme opiskelijoille intran lisäksi myös Facebookissa, kampusten infomonitoreil-
la, massasähköposteilla ja esimerkiksi lukukauden alun kieli-infoissa.

Lopuksi

Kieliopinnot on järjestetty laadukkaasti, jos kieliopintojen opettajilla ja opiskelijoilla on helppoa 
olla osana opetus- ja oppimisprosessia. Opettajille helppous näkyy ehkäpä siinä, että heille 
tehdään mahdollisimman tarkka lukuvuoden työaikasuunnitelma ja muutospainetilanteissa 
heidän kanssaan neuvotellaan ja heitä ohjataan. Opiskelijoille toivon kieliopintojen järjes-
tämisen laadun näkyvän siinä, että opiskelijat kokevat olevansa tasa-arvoisia keskenään 
kampuksesta riippumatta. Tavoitteemme on, että kieliopinnot näyttäytyvät opiskelijoille sel-
keänä, mielekkäänä kokonaisuutena, ja heidän on helppo ilmoittautua yksittäisille kielten 
opintojaksoille, joissa koulumme tarjoaa laadukasta opetusta. Kieliopinnoista tiedotetaan 
systemaattisesti, opiskelijoiden palautetta kuunnellaan, sen perusteella toimintaa kehite-
tään, ja opiskelijoita ohjataan kieliopinnoissa yhteisesti sovituin periaattein.
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Kielikoulutusta ja  
yhteistyötä yli rajan!

Marita Metsävainio & Ida Valtonen, Oulun ammattikorkeakoulu

Hankeyhteistyö on suuri ilon aihe! Me iloitsemme innokkaista opiskelijoista ja kollegoista niin 
perusopetuksessa kuin hankkeemme kielikoulutuksessa. Olemme kumpikin kotoisin rajan 
pinnasta ja työskentelemme kielikouluttajina Arbeta tillsammans -hankkeessa, jonka tavoit-
teena on lisätä rajanylittävää työllisyyttä. Työmme amk-kieltenopettajana on hyvin moni-
puolista, luovaa, vaihtelevaa ja haastavaakin - ja tämä ilahduttaa meitä.

Interreg Nord Arbeta tillsammans -hankkeen tavoitteena on edistää Pohjois-Ruotsin ja Poh-
jois-Suomen välistä yhteistyötä,  jolla pyritään rakentamaan yhteistä pohjoista työmarkki-
na-aluetta (ks. arbetatillsammans.com).  Hanke vahvistaa positiivista asennetta ja ajattelua 
ruotsin kieltä ja kulttuuria kohtaan sekä lisää rajanylittävää työllistymistä Pohjois-Suomen ja 
Pohjois-Ruotsin alueella. Arbeta tillsammans -hankkeessa on Suomesta mukana Koulutus-
kuntayhtymä OSAO, Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Oulun Ammatti-
korkeakoulu Oy ja Pohjoiskalotin neuvosto sekä Ruotsista Utbildning Nord ja Luleå tekniska 
universitet. Hanke on 2,5-vuotinen ja päättyy syyskuussa 2022. Oulun ammattikorkeakoulu 
vastaa hankkeen ruotsin kielen koulutuksesta.

Interreg Nord Arbeta tillsammans -hankkeen kohdealue ja hankekumppanit. 
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Pohjois-Ruotsiin on tulossa tuhansia työpaikkoja eri aloille haettaviksi, kun suuret kansain-
väliset yritykset, kuten Northvolt Skellefteåssa ja H2 Green Steel Boden-Luulajan alueella, 
aloittavat toimintansa. Työvoimaa Pohjois-Ruotsiin tarvitaan myös mm. kaivos-, rakennus-, 
hoito- ja opetusaloille. Hanketta suunniteltaessa tarve työvoimalle oli suuri nimenomaan 
Ruotsin puolella. Hankkeen tarkoitus on saada Pohjois-Suomen työnhakijat ja valmistumis-
vaiheessa olevat opiskelijat huomaamaan työmahdollisuudet myös rajan toisella puolella. 
Työllistymistä edesauttaa hyvä ruotsin kielen taito, ja sen kehittäminen on meidän tavoit-
teemme tässä Interreg Nord Arbeta tillsammans -hankkeessa.

Tämä Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä tukeva ja rajanylittävää työllisyyttä lisäävä Arbe-
ta tillsammans -hanke alkoi dramaattisesti rajojen ja oppilaitosten sulkemisella maaliskuussa 
2020. Niin kielikoulutus kuin suunnitellut matkat siirtyivät heti hankkeen alkumetreillä verkkoon. 
Aloitimme siis yhteistyön istumalla kukin kotonamme Suomessa tai Ruotsissa sen sijaan, että 
olisimme tutustuneet toisiimme kokoontumalla esim. Luulajaan tai Ouluun. Hankkeen alku oli 
varsin erikoinen, kun raja meni kiinni. Tästä huolimatta hankeyhteistyö on sujunut mukavas-
ti ja koemme, että juuri näinä aikoina on ollut tärkeää nostaa rajayhteistyön merkitystä ja 
suunnata katse tulevaisuuteen. Poikkeusaikana on ollut hyvä tilaisuus vahvistaa kielitaitoa, 
jotta se rajojen auetessa olisi sujuvampaa. Verkon välityksellä kielikoulutus onnistuu hyvin ja 
olemme pystyneet myös toteuttamaan virtuaalivierailuja Ruotsin puolelle.

Oulun ammattikorkeakoulun tehtävänä on järjestää ruotsin kielen koulutusta hankkeessa 
mukana olevien oppilaitosten ja organisaatioiden henkilökunnalle, valmistumisvaiheessa 
oleville opiskelijoille ja työttömille työnhakijoille. 

Hankkeessa on tarjottu:

• alkeistason (A1-A2) kieli- ja kulttuurikoulutusta opiskelijoille ja työnhakijoille

• jatkotason (B1-B2) kieli- ja kulttuurikoulutusta opiskelijoille ja työnhakijoille

• Fika på svenska -tilaisuuksia henkilökunnalle

• suullista kielitaitoa vahvistavaa kielikoulutusta henkilökunnalle

• virtuaalivierailuja Ruotsiin 

• yrityskielikoulutusta rajaseudun yrityksille
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Arbeta tillsammans -hanke järjestää yhteisiä, virtuaalisia  
Fika på svenska -tilaisuuksia hankepartnereiden henkilökunnalle.

Kielikoulutuksen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa ruotsin kielen osaamista ilon, kannusta-
misen ja positiivisen palautteen kautta. Yhteisopettajuus vahvistaa Arbeta tillsammans -hen-
keä. Meillä on koulutuksessa mukana ruotsin kielen opettajia kolmesta eri organisaatiosta. 
Olemme kokeneet yhteisopettajuuden opettavaiseksi, innostavaksi ja antoisaksi tavaksi työs-
kennellä. Lopputulos on yleensä parempi, kun asioita miettii neljä opettajaa yhden sijaan.

Valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat ja työttömät työnhakijat osallistuivat lukuvuonna 2020–
2021 kolmeen eri verkkototeutukseen. Rakensimme kielikoulutusta varten oman Moodlen, 
jossa on mm. tietoa Ruotsin työmarkkinoista ja ruotsalaisesta työkulttuurista sekä materiaa-
lia itseopiskelua varten. Moodleen osallistujat palauttivat myös kirjalliset tehtävät. Pääpai-
no verkkokoulutuksessa oli kuitenkin suullisen kielitaidon vahvistamisessa, ja tätä harjoiteltiin 
pari- ja ryhmätehtävillä. Positiivisen asenteen vahvistaminen oli yksi tärkeä tavoitteemme 
ja koulutuksen aikana esittelimme myös ruotsalaista kulttuuria. Opetustapamme oli hyvin 
käytännönläheinen ja konkreettinen. Osallistujien tehtävänä oli mm. etsiä työpaikka Poh-
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jois-Ruotsista, laatia CV ja työhakemus sekä tutustua asunto- ja harrastusmahdollisuuksiin 
”tulevassa kotikunnassa”. Opiskelija-aines oli hyvin heterogeeninen, sillä osallistujat olivat 
eri oppilaitoksista, eri puolilta Pohjois-Suomea ja monen ikäisiä. Mukana oli työnhakijoita 
sekä opiskelijoita niin korkeakoulusta kuin toiselta asteelta. Kaikkia osallistujia yhdisti halu 
kehittää ruotsin kielen taitoa ja moni suunnitteli oikeasti hakeutuvansa töihin rajan toiselle 
puolelle hankkimaan työkokemusta. Me opettajat yllätyimme, kuinka moni oli motivoitunut 
osallistumaan ”ylimääräiseen” kielikoulutukseen. Osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä kou-
lutuksen antiin: 

”Hyvää oli saada avata puhekieltä kurssilla. Aiheet myös hyvin tehty, tulee samalla kulttuu-
rituntemusta ja työelämätietoutta. Erittäin hyvin toteutettu kurssi!”

”Käsitys siitä, että Ruotsiin voisi työllistyä ilman täydellistä kielitaitoa vahvistui. Samoin ruot-
salaisen kulttuurin positiiviset puolet vahvistuivat.”

”Kiitos molemmille! Ihanan iloiset opettajat ja laadukasta opetusta :)”

Hanketta suunniteltaessa ajattelimme, että oppilaitosten henkilökunnan asenteet Ruotsia ja 
ruotsin kieltä kohtaan vaikuttavat myös opiskelijoihin. Siksi hankkeen yksi suuri kohderyhmä 
on mm. opetushenkilökunta. Vahvistamalla henkilökunnan asenteita ja kielitaitoa pyrimme 
saamaan positiivisen vaikutuksen myös opiskelijoihin. Ruotsalaisuuden päivänä 6.11.2020 aloi-
timme hankkeen Fika på svenska -tilaisuudet kutsumalla Oulun ammattikorkeakoulun rehtorin, 
yksikönjohtajat ja koulutuspäälliköt koolle keskustelemaan hankkeesta sekä jutustelemaan 
ruotsin kielellä. Joulukuussa 2020 järjestimme ruotsinkielisen kahvittelu- ja lauluhetken Oamkin 
ja OSAOn henkilökunnalle. Keväällä 2021 jatkoimme Fikoja sekä järjestimme henkilökunnalle 
kielikoulutusta ja virtuaalivierailuja Ruotsiin. Virtuaalivierailukohteita olivat Luleå tekniska uni-
versitet, Utbildning Nord ja Arbetsförmedlingen.

Henkilökunnan eli omien kollegoiden ja esimiesten kouluttaminen jännitti meitä aluksi, mutta 
vastaanotto oli pelkästään positiivinen ja innostunut. Meillä oli mukana henkilökuntaa kaikista 
hankkeen Suomen puolen organisaatioista ja virtuaalivierailujen isäntinä/emäntinä toimivat 
Ruotsin partnerit. Tämä oli todella hedelmällistä ja arvokasta yhteistyötä Arbeta tillsammans 
-hengessä! Kollegoista paljastuikin yllättävästi loistavia ruotsin kielen taitajia ja monilla oli ko-
kemusta Ruotsissa työskentelystä. Henkilökunnan koulutukseen osallistuneet kertoivat myös 
ruotsalaisista sukulaisista, ystävistä ja vaellus- ja kalastusmatkoista Pohjois-Ruotsiin. Aiomme 
yleisön pyynnöstä jatkaa Fika på svenska -tilaisuuksia ja aloitamme LättFikat eli ruotsin kie-
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len harjoittelua tuetummin ja ohjatummin. Näin kohderyhmä laajenee, kun mukaan tulevat 
myös he, joille ruotsin suullinen tuottaminen on vielä haastavampaa. Haaveilemme, että 
pääsemme henkilökunnan kielikoulutukseen osallistuneiden kanssa Pohjois-Ruotsiin kevääl-
lä 2022 yritys- ja organisaatiovierailuille. Osallistujat olivat tyytyväisiä virkistäviin Fika-hetkiin, 
vaikka ne olivatkin etänä. Alla henkilökunnalta saamaamme palautetta: 

”Kaikkien yksilöiden huomioiminen (esim. kielitaso). Mielenkiintoiset teemat. Keskustelut! Vir-
tuaaliset tapaamiset.”

”Yllätyin siitä, että niin monella on niin hyvät (piilevät) ruotsin kielen taidot.”

”Oppituntien rakentamiseen oli käytetty asiantuntemusta ja aikaa, Moodle on tosi hyvä.

”Sisältö oli hyvä ja erilainen joka kerralla. Opettajat olivat hyviä, kannustavia ja inspiroivia, 
tack så mycket!”

Oamkin ruotsin kielen lehtorit Marita Metsävainio ja Ida Valtonen  
aloittamassa ensimmäistä Arbeta tillsammans -hankkeen kielikoulutustaan 5.11.2020.
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Opiskelijoiden näkemyksiä 
laadukkaista kielten verkko-
opintojaksoista

Maarit Ohinen-Salvén, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
Kirsi Korkealehto, Hämeen ammattikorkeakoulu

Maarit Ohinen-Salvén: Työssäni ammattikorkeakoulun ruotsin kielen lehtorina arvostan sitä, 
että saan koko ajan kehittää ja luoda uutta sekä kehittyä samalla itse. Nautin oppimismo-
tivaation sytyttämisestä ja oppimisen ilon näkemisestä. Sykähdyttävimpiä ovat ne hetket, 
kun ruotsin kielen opiskeluun ensin jopa vastentahtoisesti suhtautunut opiskelija löytää op-
pimisen ilon. Myös digipedagogiikka on sydäntäni lähellä. 

Kirsi Korkealehto: Työssäni Hamk Edu-tutkimusyksikön lehtorina minulle tuottaa iloa opiske-
lijoiden sitoutuminen omaan oppimiseensa. Kun oppijat kokevat oppimisen mielekkääksi, 
se lisää opettajankin työn mielekkyyttä. Yhdessä opiskelijoiden kanssa luotu positiivinen, 
kannustava oppimisilmapiiri luo edellytykset hedelmälliselle vuorovaikutukselle, yhteistyölle 
ja yhteisoppimiselle.

Johdanto

Jokaisella opettajalla on varmasti pyrkimys tuottaa mahdollisimman laadukkaita opintojak-
soja, oli sitten kyse lähiopetustoteutuksesta tai verkko-opinnoista. Laadun varmistamiseksi kor-
keakouluissa kerätään opintojaksoja koskevaa palautetta. Vaikka kerättyyn palautteeseen 
suhtaudutaan vakavasti, sitä ei välttämättä analysoida syvällisesti, eivätkä opiskelijoiden 
todelliset oppimiskokemukset tule esiin. Verkko-opintojaksoilla opettajalla ei ole myöskään 
lähiopetuksen kaltaista mahdollisuutta oppimiskokemusten havainnointiin. Nämä havain-
not innostivat meidät tutkimaan tarkemmin opiskelijoiden näkemyksiä siitä, millaisen vieraan 
kielen verkko-opintojakson he kokevat oppimisen näkökulmasta laadukkaaksi.

Tutkimuksen tausta

Professori Riitta Pyykön vuonna 2017 tekemän selvityksen mukaan suomalainen kielivaranto 
on kaventunut. Englannin kieli dominoi, vaikka kansainvälisessä yhteistyössä ja työelämässä 
tarvitaan muidenkin vieraiden kielten osaamista, eikä sujuvakaan englannin kielen taito ole 
yksin riittävä. Kielitaito ymmärretään nykyisin osaksi ammattitaitoa. Vapaaehtoisten kieliopin-
tojen kysyntää on, mutta tarjonta on vähäistä. Vuonna 2021 julkaistun seurantaselvityksen 
mukaan kielitarjonta on vähentynyt erityisesti ammattikorkeakouluissa joitakin poikkeuksia 
lukuun ottamatta. 
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Tilanteen parantamiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti vuosina 2018–2021 käynnissä 
ollutta KiVAKO-hanketta, jonka tarkoituksena oli vahvistaa, monipuolistaa ja lisätä suoma-
laisten korkeakoulujen kielivarantoa vieraiden kielten opetuksen digitaalisuutta kehittämällä. 
Näin pyritään varmistamaan vieraiden kielten monipuolisen opetuksen jatkuminen Suomessa. 
Hankkeessa oli mukana yli 80 kieltenopettajaa 17 ammattikorkeakoulusta ja kahdeksasta 
yliopistosta. Hankkeessa tuotettiin yli 50 harvinaisempien vieraiden kielten verkko-opintojak-
soa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoille A1-C1.

Tutkimuskysymykset ja tutkimusaineisto

Tutkimuksessamme oli kaksi tutkimuskysymystä: 1. Mitkä elementit opiskelijat kokevat opis-
kelua edistäviksi vieraan kielen verkko-opinnoissa? 2. Mitkä elementit opiskelijat kokevat 
opiskelua haittaaviksi vieraan kielen verkko-opinnoissa? 

Tutkimusaineisto muodostui syksyllä 2019 KiVAKO-hankkeessa pilotoitujen kahdeksan eri 
opintojakson opiskelijapalautteista: Chinese and Chinese characters 1, espanja 1, italia 1, 
korea 1, portugali 1, saksa 1, venäjä 3 ja viro 1. Opintojaksopalautteet on kerätty sähköisellä 
palautelomakkeella, jossa oli sekä avoimia kysymyksiä että väittämiä. Opiskelijat täyttivät 
kyselyn anonyymisti. Kaikkiaan 142 opiskelijaa suoritti opintojakson loppuun, ja palauteky-
selyyn vastasi 65 opiskelijaa eli vastausprosentti oli 46.

Tulokset

Oppimista edistävät tekijät

Opiskelijoiden vastauksista nousee viisi osa-aluetta, joiden he kokivat eniten edistävän op-
pimista: opintojakson design (29 %), oppimateriaali (23 %), opettajan toimet (22 %), opinto-
jakson tehtävät (20 %) sekä ohjeet (6 %). 

Opintojakson design. Erityisesti pidettiin opintojaksoista, joilla oli opintoja suunnitelmallisesti 
eteenpäin vievä punainen lanka. Opiskelijat arvostivat, jos aikataulut, tehtävät ja opintojak-
son osat olivat alussa näkyvillä ja esitelty: omaan tahtiin opiskelu oli mukavaa ja joustavaa, 
moduulien välisuorituspäivämäärät pitivät kuitenkin huolta, että asiat tulivat tehtyä. Hyödyl-
lisenä pidettiin myös sitä, että etä- ja lähijaksot, yksilö- ja paritehtävät sekä opintomateriaali 
muodostavat linjakkaan kokonaisuuden, jolloin opintojaksolla tehtiin oppimistavoitteiden 
kannalta relevantteja asioita loogisessa järjestyksessä: aikataulutus oli hyvä, koska kurssi oli 
jaettu kolmeen osaan, joilla oli kiinteä suoritusaika ja uusi osio ei avautunut ennen aiempien 
suorittamista. Tämä pakotti hyvällä tavalla suorittamaan kurssin asiat ajoissa ja järjestyksessä. 

Oppimateriaali. Materiaalin vaihtelevuus, asianmukaisuus ja sopiva määrä edistivät oppi-
mista. Opetusvideot ja animaatiot olivat suosittuja: erityisesti pidin animoiduista videoista, 
joissa käytiin läpi fraaseja. Opetusvideot, joissa puhutaan ja näkee tekstin kirjoitettuna, ovat 



73

hyviä. Ihan kurssin lopussa kertausvideot viestintätilanteista olivat todella hyviä, opettavaisia 
ja hauskoja! Samoin kaikki kielitaidon osa-alueet kattava materiaali koettiin hyödylliseksi: 
kurssimateriaali oli koottu niin, että kieliopin, sanaston ja ääntämisen opettelu oli huomioitu.

Opettajan toimet. Opettajan aito läsnäolo, hänen antamansa ohjaus ja oikea-aikainen, 
laadukas ja riittävä palaute paransivat oppimista: opettaja oli helposti tavoitettavissa ja 
vastasi kysymyksiin asiantuntevasti ja nopeasti. Monissa vastauksissa opiskelijat antavat tun-
nustusta opettajan joustavuudesta, vuorovaikutustaidoista ja avuliaisuudesta: opettaja oli 
aktiivinen ja joustava. Hän kommunikoi riittävästi opiskelijoiden kanssa ja tarjosi aina apua. 
Vastauksissa mainittiin myös arvioinnin näkökulma: arvostelun näkyväksi tekeminen motivoi, 
kun tiesi tulleensa kohdelluksi oikeudenmukaisesti ja sai palautetta omasta osaamisesta.

Tehtävät. Opiskelijat arvostivat vaihtelevia tehtäviä: monipuolisuus oli hyvä, ikinä ei tiennyt 
mitä seuraava tehtävä pitää sisällään. Samoin kaikkien kielitaidon osa-alueiden kattaminen 
sekä paritehtävät koettiin tärkeiksi: paritehtävät puolustivat paikkaansa suullisen kielitaidon 
kehittymisessä, vaikka mielsin ne alkuun vaivaannuttaviksi. Toisaalta paritehtäviin valmis-
tautuminen oli hyvinkin motivoivaa, sillä vapaamatkustaa ei voinut. Samoin kuuntelutehtä-
vistä pidettiin: etenkin kuuntelutehtävät olivat hyviä. Myös tehtävä, missä piti kirjoittaa ylös 
se, mitä kuuli oli hyvä tehtävä. Oppimista edisti myös mahdollisuus toistoon: kivat tehtävät, 
joista sai mukavaa palautetta ja joita sai yrittää useita kertoja.

Ohjeet. Selkeät ja riittävät ohjeet tukivat oppimista. Opiskelijat arvostavat opettajan lähet-
tämiä tiedotussähköposteja: hyvä, että viimeistään live-tuntia edeltävänä päivänä opet-
taja laittaa sähköpostia, mitä tunnilla käsitellään, ja pystyy tutustumaan tuntimateriaaliin 
etukäteen, niin tunti sujuu jouhevammin ja sitä, että ohjeistus oli selkeästi saatavilla oppimi-
salustalla: kurssin sivuilla oli riittävästi tietoa kurssin suorittamisesta.

Oppimista haittaavat tekijät

Opiskelijoiden mielestä oppimista haittaavat seuraavat seikat: teknologia (21 %), oppima-
teriaali (20 %), tehtävät (16 %), opintojakson design (16 %), opettajan toimet (14 %), ohjeet 
(8 %) sekä opiskelijasta itsestään johtuvat tekijät (5 %). 

Teknologia. Teknologian toimimattomuus nähtiin suurimpana oppimista haittaavana yksit-
täisenä tekijänä. Järjestelmän vaatimat täydellisen oikeat vastaukset turhauttivat opiskeli-
joita: verkkoympäristö takkuili ja merkitsi vastaukset väärin, vaikka ne olivat oikein. Kyseen-
alaistin näin ollen omaa osaamistani. Samoin verkkotentin toimimattomuus haittasi vahvasti 
oppimista: useammin kuin kerran täytin jonkun tenttisivun, tallensin, siirryin seuraavaan jne. 
kunnes tentti oli tehty ja viimeisellä sivulla se herjasi, etten ole tehnyt kaikkia sivuja ja jouduin 
tekemään ne taas uudestaan. Todella turhauttavaa!. 

Oppimateriaali. Niukka tai hankalasti löydettävissä oleva materiaali sekä sen vääräaikainen 
avautuminen tai väärä vaatimustaso opintojakson tavoitteisiin nähden haittasi oppimista: 
materiaali oli jotenkin hajallaan, oli erilaisia pdf-tiedostoja, word-tiedostoja ja äänitteitä. Oli 
hankalaa hahmottaa kokonaisuutta. Liian haastavat ja edistyneet videot oppimateriaalina 
olivat turhauttavia ja lopulta en niitä paljon katsonut, kun en ymmärtänyt kuin sanan sieltä 
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ja toisen täältä. Myös kieliopista toivottiin enemmän materiaalia; sen puute haittasi oppimis-
ta: kurssilla olisi mielestäni voinut olla vielä yksityiskohtaisemmat luentokalvot tärkeimmistä 
kielioppiaiheista tai jokainen kielioppialue olisi voinut sisältää lyhyen opetusvideon aiheesta.

Tehtävät. Tehtävien vähäisyyden, yksipuolisuuden, irrallisuuden tai väärän vaatimustason koet-
tiin haittaavan oppimista: tehtävien suorittamiseen kului aikaa huomattavan vähän opinto-
pisteisiin nähden. Etenkin suullista kielitaitoa, omaa kirjallista ilmaisua sekä kielioppiosaamista 
harjaannuttavia tehtäviä koettiin olleen liian vähän: erityisesti kielioppi jäi pintapuoliseksi, sillä 
uuden kielen kieliopista ei jää kovin paljoa mieleen, jos tekee vain yhden aukkotehtävän ku-
hunkin aihealueeseen liittyen. 

Opintojakson design. Oppimista haittasi, mikäli opintojakson etenemistä ja struktuuria ei ol-
lut esitelty kattavasti: tenttipäivät ja muut tärkeät asiat selkeästi näkyviin heti kurssin alkuun. 
Samoin etäopetuksen niukkuus, vaatimustason epätasaisuus tai vaatimustason liian nopea 
nousu sekä linjakkuuden puute ja yllätyksenä tulleet oppimisosiot haittasivat oppimista; itse 
en opi ilman lähiluentoja ja sen tiesin jo kurssia aloittaessani. 

Opettajan toimet. Riittämätön ohjaus, palaute tai läsnäolo haittasivat oppimista: olisin kai-
vannut myös enemmän opettamista YouTube-videoiden tai linkkien sijaan. Riittämätön 
ryhmäyttäminen oli myös ongelmallista: kurssin parityöskentely oli osittain epäonnistunutta. 
Opiskelijoiden sitouttaminen parityöskentelyyn on haastavaa ja vaatii kurssin pitäjältä toi-
menpiteitä.

Ohjeet. Riittämätön tai epäselvä ohjeistus: ohjaus teknisissä ratkaisuissa ja niiden mahdol-
lisuuksissa oli aika olematonta. Samoin puutteellinen oppimisen ohjaus vähensi oppimista: 
minua haittasi jonkin verran aineiston ja materiaalin suhteen se, että kukaan ei ollut sano-
massa, mihin asiaan juuri tänään keskitytään, vaan aineisto piti itse ruotia läpi kahden viikon 
aikatauluttamisella. Lisäksi ohjeiden kieli haittasi oppimista: oli täysin kohdekielisiä ohjeita teh-
täviin, ne oli otettu jostain tämän kielisiltä sivustoilta, en aina ymmärtänyt, mitä pitää tehdä. 

Opiskelija. Opiskelijasta johtuvia oppimista haittaavia seikkoja olivat oma kokemattomuus 
verkko-opiskelijana, omat riittämättömät kompetenssit, oma oppimistyyli tai riittämätön 
panostaminen opintojaksoon: yleisesti se, että olen huono verkko-oppija tai oma elämän-
tilanne hiukan haittasi omaa oppimista.

Loppupäätelmät

Oppimisen näkökulmasta laadukkaan vieraan kielen verkko-opintojakson suunnittelussa 
ja toteuttamisessa on hyvä ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat. Kaikkien kielitaidon 
osa-alueiden pitäisi tulla katetuiksi, etenkin suullisen kielitaidon harjoittamiseen tulee kiinnittää 
huomiota. Opiskelijat toivovat myös kielioppiasioiden opettamista. Opintojakson designin 
eli laadukkaan kokonaisuuden näkökulmasta on hyvä luoda selkeä ja toimiva aikataulu, 
ja opintojakso on hyvä jakaa selkeisiin kokonaisuuksiin. Aikataulun kannattaa olla näkyvillä 
heti opintojakson alussa. Kaikessa opintojaksolla tapahtuvassa tekemisessä pitäisi olla ns. 
punainen lanka aina oppimistavoitteista, oppimateriaalista ja työskentelymenetelmistä 
tehtäviin ja arviointiin asti.
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Monimediaisen oppimateriaalin tulee olla laadukasta, relevanttia sekä kyseiselle opintojak-
solle määrältään ja tasoltaan sopivaa. Myös oppimistehtävissä tulisi hyödyntää monime-
diaisuutta sekä työskentelymuotoina niin itsenäistä kuin myös pari- ja ryhmätyöskentelyä.

Toimivan teknologian merkitystä verkko-opinnoissa ei voi korostaa liikaa. Käytettävä tekno-
logia on hyvä valita tarkoituksenmukaisuuden perusteella sekä pyrkiä testaamalla varmista-
maan sen toimivuus.
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Espanjan verkkopilottikurssit 1 ja 
2 KiVAKOSSA

Liisa Hannuksela, Satakunnan ammattikorkeakoulu 
Anu Mylläri, Savonia-ammattikorkeakoulu

Liisa Hannuksela: Olen espanjan ja englannin kielen lehtori. Opiskelin aikoinaan yliopistossa 
myös ranskaa. Eniten sydäntäni lähellä on espanja. Opetin vuosia vain Samkin omia opis-
kelijoita, mutta nyt vihdoin KiVAKO-hanke ja CampusOnline ovat tehneet minusta valta-
kunnallisen espanjan kielen opettajan. Tänä syksynä olen ilokseni todennut, että maailma 
on avautumassa, ja kielten opiskelu tuntuu taas kiinnostavan opiskelijoita. 

Anu Mylläri: Olen ranskan, espanjan ja italian kielen ja viestinnän lehtori. On ilo opettaa 
maailmankieliä monialaisille opiskelijaryhmille! Kiinnostuksen ja kehittämisen kohteenani on 
tällä hetkellä erityisesti kielten verkkopedagogiikka. Olen mukana myös Learn Language 
and Culture in Tandem opintojakson toteuttamisessa, joka tarjoaa aidon väylän monikult-
tuuriseen kohtaamiseen niin opiskelijoille kuin opettajallekin.

KiVAKO-kehittämishanke

Osallistuimme opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan KiVAKO-kehittämishankkeeseen 
vuosina 2018–2021.  KiVAKO tarkoittaa Kielivarannon vahvistamista korkeakouluissa. Hank-
keeseen osallistui 24 korkeakoulua.

Hankkeessa laadittiin verkko-opetukseen digipedagogisia oppimispolkuja alkeista aina 
edistyneelle tasolle. KiVAKOssa oli mukana n. 80 kieltenopetuksen asiantuntijaa eri kieli- ja 
hankeryhmissä. KiVAKO-hanke päättyy virallisesti 31.12.2021, mutta opettajien kohdalla se 
päättyi jo 31.7.2021.
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A1-tason espanjan opintojaksot

 Hankkeen aikana toteutimme A1-tasoiset opintojaksot Espanja 1 ja 2. Molemmat opin-
tojaksot ovat kolmen opintopisteen laajuisia, ja koostuvat kolmesta yhden opintopisteen 
moduulista. Laadimme kursseillemme pedagogisen suunnitelman,  ja punaiseksi langaksi 
loimme tarinaan, jonka avulla kurssin tekstit etenevät.

Espanja 1 (A1.1) opintojakso vie opiskelijan Etelä-Espanjaan, Malagan kaupunkiin, jossa 
suomalaisen Anna osallistuu kansainväliseen konferenssiin. Annan mukana opiskelija op-
pii selviytymään erilaisissa työ-, opiskelu- tai vapaa-ajan matkailuun liittyvissä jokapäiväisissä 
helpoissa puhetilanteissa.

Aiheina opintojaksolla ovat esim. tervehdykset, esittäytyminen ja itsestä kertominen, kah-
vilassa tilaaminen, hotellissa asiointi, tulevan ammatin kertominen, tien kysyminen ja kulku-
neuvot. Opiskelija perehtyy myös espanjan ääntämiseen, kielen perusrakenteisiin ja perus-
sanastoon, sekä tutustuu espanjankieliseen kulttuuriin.

Espanja 2 (A1.2) opintojakso jatkaa Annan ja hänen ystäviensä tarinaa Malagassa kansain-
välisessä konferenssissa. Annan mukana opiskelija oppii kertomaan perheestään, keskus-
telemaan säästä, asioimaan ravintolassa, kaupassa ja lentokentällä sekä tutustuu Rondan 
kaupunkiin retkikohteena.

Lisäksi opiskelija oppii kertomaan viikon tapahtumista ja laatimaan sähköpostin. Myös es-
panjan ääntämisen, kielen perusrakenteiden ja perussanaston opiskelu jatkuu. Tällä opin-
tojaksolla tutustutaan myös espanjankieliseen maailmaan. 

Keskeiset työkalut

Hankkeen alussa meille esiteltiin lukuisia erilaisia työkaluja, joita toteutuksen teossa oli mah-
dollista käyttää. Seuraavia kuutta työkalua käytimme toteutuksissamme eniten.
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Moodle

Moodlen työkaluista käytimme eniten H5P-työkaluja. Niillä voi luoda helposti erilaisia selai-
messa toimivia materiaaleja. Opettaja voi luoda monia erilaisia tehtäviä (esim. Multichoice, 
Drag and drop, Fill in the blanks, Mark the words, Drag text ja True/False question). Kuvan 
tehtävä on tehty Drag and Drop -työkalulla.

Quizlet

Loimme kurssimme jokaisesta kappaleesta listan tärkeimmistä sanoista Quizletiin. Quizlet toi-
mii erityisen hyvin sanojen, termien, käsitteiden ja ääntämisen opetteluun. Opiskelija voi esi-
merkiksi kuunnella kappaleen sanoja, tehdä itselleen sanakokeita tai pelata sanastopelejä.
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Padlet-virtuaaliseinää

Padlet on selainpohjainen virtuaalinen seinä, johon osallistujat lisäävät muistilappuina kuvia, 
videoita ja tekstejä. Sitä käytetään esimerkiksi aivoriihitoiminnassa ja ryhmätöissä. Padletin 
perusversio on ilmainen, mutta jos sitä käyttää paljon, joutuu siirtymään maksuversioon. 
Käytimme Padletiä opintojaksojemme kulttuuritehtäviin.

Puhuva Voki-pää

Voki:lla voi luoda puhuvia päitä. Kone lukee kirjoitetun tekstin joko naisen tai miehen ää-
nellä eri kielillä. Vokin perusversio on ilmainen, mutta maksullisella versiolla saa ohjelmaan 
paljon enemmän ominaisuuksia. Maksullisessa versiossa voi koneäänen tilalla käyttää esim. 
omaa ääntä.
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Pixton-sarjakuvaohjelma

Sarjakuvassa voi esimerkiksi valita taustan, liikuttaa sarjakuvahahmon jokaista raajaa nive-
lien taipumissuuntien mukaan, muokata hahmojen ilmeitä, hiuksia, kasvonpiirteitä ja vaat-
teiden väriä sekä tehdä erilaisia puhekuplia. Pixton ohjelmaa käytimme KiVAKO-espanja 
2 –opintojaksolla kolmessa eri yhteydessä.

Genially

Erityisen mieluinen työväline meille on Genially.  Teimme ensimmäisen kurssin ensimmäisen version 
Powerpointilla, mutta totesimme, että Genially on paljon helpompi ja modernimpi tapa tuottaa  
sisältöä. 

Myös Geniallyn perusversio on maksuton, mutta käytännössä ilman maksuversiota ei saa 
luotua tarpeeksi monipuolista materiaalia, jaettua sitä tai tallennettua sitä omaan käyttöön.
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Espanjan osahanke

Espanja 1 (3 op) -kurssimme valmistui pilotoitavaksi syksylle 2019 ja Espanja 2 (3 op) keväälle 
2021. Yhteensä espanjan osahankkeemme tuotti verkkokursseja 21 opintopistettä A1-tasolta 
B2-tasolle. Hankkeen alkuhaasteiden jälkeen työskentelymme sujui ilman suurempia ongelmia 
ja saimme matkan varrella todeta useasti, kuinka mielenkiintoista ja antoisaa verkkokurssien 
yhdessä tekeminen on. 

Yhteistyö muiden espanjan opettajien kanssa on ollut hyvin palkitsevaa, koska usein va-
linnaiskielen opettajalla ei ole omalla koululla toista saman kielen opettajaa. Tekstiemme 
kielen tarkastuksessa ja nauhoituksissa olivat isona apuna erityisesti osahankkeemme syn-
typeräiset jäsenet.  Molemmat pilottikurssimme olivat niin suosittuja, että kaikki halukkaat 
eivät ole mahtuneet mukaan. Myös saamamme palaute oli kannustavaa, ja oli ilo huoma-
ta, että perinteisen luokkaopetuksen lisäksi osa opiskelijoista kaipaa vapaampimuotoista 
itsenäistä opiskelua. 

KiVANET-verkosto

KiVAKO-hankkeen avulla saimme ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitumiselle, verkko-
pedagogisten taitojemme kehittämiselle, uusiin digityökaluihin tutustumiselle ja tietenkin verk-
kokurssien tuottamiselle. Toivottavasti työmme lopputuloksesta on tulevaisuudessa iloa ja 
hyötyä monelle korkeakouluopiskelijalle ja muille espanjan opettajille! 

KiVAKO-hankkeen päättymisen jälkeen yhteistyö jatkuu KiVANET-verkostossa, jossa 24 suo-
malaista korkeakoulua toteuttaa yhteistyössä verkko-opintoja. Opintotarjontaa toteutetaan 
ja ylläpidetään korkeakoulujen yhteisellä, hallinnollisella rotaatiomallilla.
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Viestintätaitojen integrointi 
talotekniikan projektitoimistossa 
– tiimiopettajana tekniikan alalla 

Mari Koivunen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Toimin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun suomen ja viestinnän opettajana tekniikan 
puolella Mikkelin kampuksella. Työuraa on kertynyt ammattikorkeakoulussa jo yli 20 vuot-
ta, josta yli 18 vuotta olen opettanut insinööriopiskelijoita. Työ tuottaa iloa edelleen – viime 
vuosina onnistunut integrointi ammattiaineisiin on luonut upeita uusia mahdollisuuksia vies-
tinnän opetukseen. 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun talotekniikan koulutukseen on vuodesta 2014 asti 
kuulunut projektitoimisto, jossa opiskelijat tekevät käytännön projekteja yrityksille ja organi-
saatioille. Tavoitteena on tuottaa hyötyä yrityksille ja antaa opiskelijalle työelämävalmiuk-
sia ja käytännön kokemusta projektinhallinnasta (Arola & Potinkara, 2017). Projektitoimisto 
kuuluu opetussuunnitelmassa toisen vuoden opintoihin, ja siihen sisältyy neljä opintojaksoa: 
projektiosaaminen, työorganisaation toiminta ja johtaminen, viestintätaidot sekä etiikka. 
Opettajia toiminnassa on mukana viisi, ja projektitoimisto antaakin hyvät mahdollisuudet 
tiimiopettamiseen ja -oppimiseen. (Arola & Koivunen, 2020.) Opetan itse sekä johtamisen 
kurssia että viestintätaitoja (5 op + 5 op), joten osuuteni projektitoimistosta on varsin suuri.

Projektitoimiston toiminta suunnitellaan yhdessä, ja sillä on yhteinen Learn- ja Teams-alusta 
opiskelijoille. Learn toimii materiaalien jakopaikkana ja tehtävien palautuksessa, ja Team-
sia käytetään opetukseen, palaveeraamiseen ja kokouksiin. Tehtävistä annetaan yhdessä 
palautetta, ja niitä arvioidaan yhdessä. Kullakin opintojaksolla on kuitenkin myös omat ta-
voitteensa, ja ne arvioidaan erikseen. (Koivunen, 2020, s. 58.) Kevään 2020 projektitoimisto 
aloitettiin lähiopetuksessa, ja maaliskuun puolivälissä siirryttiin etäopetukseen koronapande-
mian vuoksi. Kevät 2021 mentiinkin sitten täysin etänä, ja Teams on todettu varsin toimivaksi 
välineeksi projektitoimistossa. Jatkossakin Teams tulee olemaan varmasti käyttökelpoinen, 
vaikka lähiopetukselle on selkeästi myös tarpeensa. On ainakin opittu arvostamaan lähi-
opetusta.
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Projektitoimiston opintojaksot 

Projektiosaamisen puitteissa opiskelijat perehtyvät projektin hallintaan ja toteuttavat ul-
kopuolisille toimeksiantajille projektin. Kevään 2021 projektit ja toimeksiantajat esitellään 
seuraavassa taulukossa 1. Opiskelijoita projektitoimistossa oli 34, eli käytännössä yhdessä 
projektissa oli 3 opiskelijaa. Osa toimeksiantajista on ollut mukana toiminnassa jo useana 
vuotena, mutta uusiakin yrityksiä pyritään saamaan mukaan.

Nro Toimeksiantaja Projektinaihe

1 Ensavetec Älylattiakaivot 

2 STT Oy Tarjouslaskennan aputyökalu

3 STT Oy Kytkentäkaaviopankki 

4 Mölnlycke Health Care Oy Lämpöenergian talteenotto/PILP

5 Suomen LVI-Kotelo Oy Vuodonilmaisutesti kotelolle 

6 Suomen LVI-Kotelo Oy Vesimittarin asennustesti 

7 Suomen LVI-Kotelo Oy Koteloinnin vaikutus vesiputkien äänitasoihin

8 Mikkelin kaupunki Sisäilmastoselvitys, Lähemäen koulu

9 Mikkelin kaupunki Sisäilmastoselvitys, Suonsaaren vastaanottokeskus

10 Mikkelin kaupunki IV-kanavan tiiveys/aerosol, Rämälän koulu

Taulukko 1. Kevään 2021 projektit projektitoimistossa. 

Viestintätaidot-opintojakso linkittyy ja integroituu kaikkiin projektitoimiston opintojaksoihin. 
Viestintätaidoissa ei varsinaisesti ole erillisiä tehtäviä, mutta viestinnän opettaja osallistuu 
tehtävien arviointiin ja palautteenantoon. Projektiosaamisen kurssilla viestinnän opettaja 
osallistuu heti alusta pitäen projektien hakuprosessiin (työnhaun dokumentit, esittelyvideot) 
sekä ohjaa raportointia. Projektit esitellään loppuseminaarissa, ja viestinnän opettaja arvioi 
loppuraportit sekä projektien esittelyt. (Koivunen, 2020, s. 61.)

Yrityksen ja organisaation toimintaan ja hallintoon sekä työyhteisötaitoihin perehdytään 
Työorganisaation toiminta ja johtaminen -opintojaksolla. Opintojaksolla ryhmä jaetaan 
hallintoryhmiin, joissa kullakin on yrityksen hallinnon ja toiminnan kannalta tärkeitä tehtäviä. 
Esimerkiksi taloushallintoryhmä seuraa projektien taloutta ja laatii budjetin koko toimistolle ja 
viestintäryhmä tiedottaa mm. Instagramissa projektien kuulumisia. Tarkemmin hallintoryhmien 
tehtäviin voi perehtyä artikkelini (Koivunen, 2020, s. 61–64) kautta. Seuraavassa kuvassa 1 
esitellään viestintätaitojen tehtäviä projektitoimistossa.
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Kuva 1. Viestintätaitojen tehtävät projektitoimistossa

Kuten kuvasta näkee, kevään aikana ehditään paneutua monenlaiseen työelämän vies-
tintään niin puheviestintätaitojen kuin kirjoitusviestinnän osalta. Projekteissa viestitään ulos-
päin toimeksiantajille ja sidosryhmille sekä projektitoimiston sisällä oman projektin, muiden 
projektiryhmien, opettajien ja esimerkiksi hanke- ja laboratorioinsinöörien kanssa. Hallinto-
ryhmissä perehdytään johtamiseen (esimerkiksi projekti-, laatu- ja henkilöstöjohtamiseen) ja 
viestintään käytännön työskentelyn kautta. Lisäksi olen voinut järjestää asiantuntijavierailuja 
mm. taloushallintoon ja strategiseen johtamiseen liittyen. 

Työturvallisuusvideoiden  
tekeminen TKI-hankkeessa

Yhteistyö hankkeiden kanssa on ollut yksi mielenkiintoinen osa projektitoimistoa. Xamk on 
mukana hankkeessa, jossa kehitetään Kaakkois-Suomen ja Pietarin alueen rakennusalan 
pk-yritysten työturvallisuutta, tuottavuutta ja työmaaolosuhteita. Hanke on nimeltään SAFE-
CON (Safe, Skilled and Productive Construction Sites), ja sen vetovastuussa on LAB Ammat-
tikorkeakoulu (LAB) ja osatoteuttajina ovat Xamkin lisäksi Pietarin valtiollinen arkkitehtuurin 
ja rakennustekniikan yliopisto (GASU) sekä Leningradin valtiollinen yliopisto (LSU). (Koivunen, 
Sairanen & Haikonen, 2021.)

Tänä keväänä 2021 projektitoimisto sai toimeksiannon SAFECON-hankkeelta. Olen tehnyt yh-
teistyötä useampana vuonna hankeinsinöörin kanssa (ja myös aikoinaan opettanut häntä), 
joten oli helppoa lähteä toimintaan mukaan. Hanke tarjosi meille työturvallisuuskoulutusta, 
ja sen lisäksi pääsimme mukaan tekemään käytännönläheisiä ohjevideoita. Hankkeen yh-
tenä tuotoksena olivat ylimmälle johdolle suunnatut työturvallisuusohjenuorat, joiden ha-
vainnollistamiseksi tehtiin sarja lyhyitä videoita.
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Opiskelijat olivat mukana käsikirjoittamassa työturvallisuusvideoita sekä näyttelemässä videoil-
la. Käsikirjoittaminen oli hauskaa vaihtelua toimiston asiapitoisiin harjoituksiin, ja insinööriopis-
kelijoilta löytyi mielikuvitusta ja luovuutta yllin kyllin toisinaan siinä määrin, että opettaja joutui 
muistuttelemaan realiteeteista, kuten kuvausmiljööstä (oppilaitoksen neuvottelutilat sekä 
viereisen rakennustyömaan piha-alue). Näyttelijöitäkin saatiin sopiva määrä mukaan. Osal-
listujilla oli kyllä hauskaa, kuten opettajallakin. Uskon, että kokemus oli upea mukana olleille, 
ja porukka viedään vielä hienosti syömään marraskuussa. Videot ovat julkisia, ja ne löytyvät 
SAFECONin Youtube-kanavalta (Xamk, 2021). 

Tiimiopettaminen ammattiaineiden kanssa

Talotekniikan projektitoimisto on ollut oivallusten aikaa. Olen ollut projektitoimistossa mukana 
viisi vuotta, ja viimeiset kaksi vuotta olen opettanut viestinnän lisäksi johtamisen opintojak-
soa. Yhteistyö ammattiaineiden opettajien kanssa on ollut hedelmällistä, ja on ollut hienoa 
saada opiskelijat ymmärtämään viestintätaitojen tärkeys ammatti-identiteetin muotoutumi-
sessa. Viestintää tarvitaan työyhteisössä ja johtamisessa koko ajan, ja ilman viestintää eivät 
projektit onnistu. Viestintä kuuluu ammattitaitoon erittäin oleellisena osana. 

Ensi tammikuussa projektitoimisto alkaa myös sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksessa, 
jossa lähdetään rakentamaan samantyyppistä projektikokonaisuutta kuin talotekniikassa. 
Lisäksi sekä talotekniikan että sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotoryhmissä aloite-
taan sama kokonaisuus, ja olen kaikissa niissä mukana. Eli ensi kevät tulee olemaan varsin 
projektitoimistotäyteinen, ja tiimiopettajuutta harjoitellaan lisää! Lisäksi kuvioon tulee entistä 
enemmän aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista monimuotoryhmien 
kautta. Jatkossa olisi myös toiveissa saada luontaista synergiaa talotekniikan ja sähkö- ja 
automaatiotekniikan projekteihin, eli viestintääkin tullaan tarvitsemaan entistä enemmän, 
kun ryhdytään tekemään yhteistyötä projektitoimistojen välillä. Sitä tuntee tekevänsä tar-
peellista työtä.
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Kielten ja viestinnän 
opiskelua moniammatillisissa 
opiskelijaryhmissä Jyväskylän 
ammattikorkeakoulussa

Pirkko Pollari, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksessa ilahduttaa se, miten kielten ja vies-
tinnän asiantuntijat saavat erilaisilla pedagogisilla ratkaisuillaan opiskelijat motivoitumaan 
kieltenopiskelusta. Myös korkeakoulujen välinen lisääntyvä yhteistyö tuo iloa ja avaa uusia 
mahdollisuuksia kielten ja viestinnän opetuksen kehittämiseen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK) kielten ja viestinnän opetuksen opintojaksotar-
jonta ja toteutus tehdään keskitetysti korkeakoulun kielikeskuksen kautta. Kielikeskuksen 
toimintaan on aina kuulunut myös kokeilut ja kehittäminen. Tästä esimerkkinä vuonna 2017 
alkanut kaksivuotinen pilotti kielten ja viestinnän opiskelusta moniammatillisissa opiskelija-
ryhmissä. Tämä tarkoitti sitä, että JAMKin suomenkielisten amk-tutkinto-ohjelmien opiskelijat 
opiskelivat englantia, ruotsia ja viestintää ryhmissä, joissa oli eri alojen opiskelijoita.

Miksi pilotti moniammatillisissa ryhmissä opiskelusta aloitettiin?

Syyt pilotin aloittamiseen olivat hyvin moninaiset. Ensinnäkin opiskelijoilta tuli yhä enemmän 
toiveita kielten ja viestinnän opetuksen järjestämisestä joustavammin. Tiettyyn aikaan tie-
tyssä luokkatilassa toteutettu opetus ei vastannut enää kaikkien tarpeita, vaan opiskella 
haluttiin myös iltaisin ja verkon välityksellä. Lisäksi opiskelijan kieliopintojen etenemistä hidasti 
se, että jos hän joutui jättämään esimerkiksi ruotsin kielen opiskelun kesken, niin seuraava 
mahdollisuus opiskella ruotsia oman alansa ryhmässä saattoi olla vasta vuoden päästä. 
Myös hallinnollisia haasteita esiintyi. Eri tutkinto-ohjelmilla oli yhä enemmän haasteita tehdä 
kielikeskukselle tarvitsemansa kielten ja viestinnän opetuksen tilaukset ajoissa, ja jälkitilausten 
määrä kasvoi koko ajan venyen koko lukuvuodelle. Tilatut opintoryhmät myös painottuivat 
hyvin vahvasti syksyyn, mikä koetteli opettajien voimavaroja. (Lamminpää & Riivari, 2021; 
Pollari, 2021.) Koska kielikeskus oli jo monen vuoden ajan menestyksekkäästi toteuttanut 
kesäopetusta moniammatillisissa ryhmissä, päätettiin tätä toimintatapaa pilotoida kahden 
lukuvuoden ajan kaikissa suomenkielisissä amk-tutkinto-ohjelmissa ja etsiä sen kautta rat-
kaisua eri haasteisiin.
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Muutokseen liitetään usein erilaisia mahdollisuuksia ja vahvuuksia, mutta myös heikkouksia 
ja uhkia. Kielikeskuksen henkilöstön näkemyksiä muutoksesta kysyttiin sekä kokeilun alkaes-
sa että edetessä SWOT-analyysillä (ks. Pollari & Kotikoski, 2018a, 2018b). Pilotin nähtiin tuo-
van uusia mahdollisuuksia mm. kielten ja viestinnän opetuksen kehittämiseen kollegoiden 
kanssa ja oman asiantuntijuuden jakamiseen. Opiskelijoille sen nähtiin tarjoavan esimerkiksi 
enemmän valinnan mahdollisuuksia kielten ja viestinnän opiskeluun niin aikataulujen kuin 
toteutustapojenkin (esim. kontakti, verkko, monimuoto) osalta. Samalla kuitenkin esitettiin 
huoli siitä, että menettääkö opettajan tietyn alan osaaminen merkityksensä ja loppuuko 
yhteistyö tuttujen tutkinto-ohjelmien kanssa. Myös opiskelijoiden hakeutumisesta kielten ja 
viestinnän opintojaksoille kannettiin huolta: suorittavatko opiskelijat kieli- ja viestintäopinnot 
vasta viime hetkellä ennen valmistumista, koska opintoja ei ole aikataulutettu heille valmiiksi 
tutkinto-ohjelman puolesta. (Pollari & Kotikoski, 2018a, 2018b.)

Mitä mieltä opiskelijat olivat moniammatillisista opiskelijaryhmistä?

Kokeilusta moniammatillisissa ryhmissä opiskelusta opiskelijoilta pyydettiin verkkokyselyllä pa-
lautetta, kun pilottia oli toteutettu noin 1,5 vuotta syyskuusta 2017 – joulukuuhun 2018. Myös 
kolmea opiskelijaa haastateltiin. Lomakkeen avokysymykset koostuivat seuraavista aiheista:

• opintojaksoille hakeutuminen ja ilmoittautuminen.

• opiskelun haasteet ja edut moniammatillisissa ryhmissä.

• näkemykset opintojaksojen sisällöistä ja opintotehtävistä.

• kehittämisideat kielten ja viestinnän opiskeluun.

Kyselyyn vastasi 97 opiskelijaa. Suurimmalla osalla opiskelijoista (n=78) opintojaksotarjonnan 
löytäminen, sopivien opintojaksojen valinta ja niille ilmoittautuminen sujui ongelmitta. Eniten 
haastetta (n=17) oli tuonut opintojaksojen nopea täyttyminen, etenkin verkko-opintojen 
osalta. Moniammatillisissa ryhmissä opiskelu koettiin mielekkäänä ja noin puolet vastaajista 
(n=49) katsoi sen etuna olevan mahdollisuuden tutustua uusiin opiskelijoihin ja ammattialoihin, 
kuten eri alojen sanastoihin ja erilaisiin näkemyksiin. Merkittävämpänä haasteena pidettiin 
(n=20) yhteisen ajan löytämistä ryhmätöihin oppituntien ulkopuolella. Muutama opiskelija 
(n=8) toivoi myös enemmän oman alan terminologiaa. Yksi vastaaja ei pitänyt työskente-
lystä eri tutkinto-ohjelmista olevien opiskelijoiden kanssa, 17 vastaajalle ei ollut merkitystä 
ryhmänkokoon panolla. (Pollari, 2021.)

Kyselyn vastaukset koskien opintojaksojen sisältöjä ja opintotehtäviä sekä kielten ja vies-
tinnän opetuksen kehittämisideoita eivät tuoneet esille mitään merkittävää, mikä koskisi 
nimenomaan moniammatillisissa ryhmissä työskentelyä. Ilmeisesti sen ei koettu olevan eri-
tyisen uutta tai erilaista. Kolme haastateltavaa, joiden kanssa käytiin vastaavat kysymykset 
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läpi kuin verkkokyselyssä, toivat sen sijaan esille näkemyksiä, joita ei ollut tullut esille kyselyn 
vastauksissa. Haastateltavat katsoivat, että työrauha paranee, kun ryhmässä on eri tutkin-
to-ohjelmien opiskelijoita. Lisäksi oman alan erityissanaston ehtii oppimaan muiden opintojen 
myötä. Sen sijaan englannin kielen opinnoissa olisi oltava enemmän arkitilanteiden puhe-
harjoittelua, jotta pärjäisi paremmin esim. potilaiden tai asiakkaiden kanssa. (Pollari, 2021.)

Mitä tapahtui pilotin jälkeen? 

Kaksivuotinen opetuskokeilu päättyi keväällä 2019, ja kokeilusta saadut kokemukset esitel-
tiin tuolloin myös JAMKin johtoryhmälle. Koska palaute pilotista oli pääsääntöisesti positii-
vista, johtoryhmä vahvisti uuden toimintavan englannin, ruotsin ja viestinnän opetukseen 
suomenkielisissä amk-tutkinto-ohjelmissa. (Pollari, 2021.) Sittemmin tämä toimintatapa on 
otettu käyttöön myös opinnäytetöiden kirjoittamiseen liittyvillä Opinnäytetyön kirjoittami-
nen / Thesis writing ja Tutkimuskirjoittaminen / Research writing -opintojaksoilla syksyllä 2020 
sekä englanninkielisten tutkinto-ohjelmien kieli- ja viestintäopinnoissa syksyllä 2021. Haasteita 
monialaisessa työskentelyssä on kuitenkin edelleen. Esimerkiksi kielten ja viestinnän ryhmät 
eivät välttämättä aina ole ”sekaryhmiä”, mikäli tutkinto-ohjelma tekee kielten opintojaksoil-
le ilmoittautumiset opiskelijoidensa puolesta ja ryhmään tulee silloin vain yhden alan opis-
kelijoita. Myös uusilla opintonsa aloittavilla opiskelijoilla on kova huoli siitä, että jos he eivät 
heti pääse haluamilleen opintojaksoille. Opiskelijoiden ohjaukseen kielikeskus on panosta-
nut kieli-infoilla, mutta nekään eivät tavoita kaikkia opiskelijoita. Monialainen työskentely ei 
ole JAMKissa kuitenkaan tuntematonta ja sitä hyödynnetään menestyksekkäästi esimerkik-
si Future Factory -toiminnassa, jossa eri alojen opiskelijat ratkovat yhdessä työelämästä tai 
TKI-projekteilta tulevia kehittämishaasteita (ks. esim. Puukko & Hakkarainen, 2021). Ehkäpä 
tulevaisuudessa monialainen työskentely laajenee myös muihin oppianeisiin ja nimenomaan 
kaikille yhteisiin (pakollisiin) opintoihin.
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Ammatillisen viestinnän 
yhteisopettajuus väyläopinnoissa  
(SAMK ja Raseko)

Anni Jokiranta, Satakunnan ammattikorkeakoulu 
Riikka Lemmetyinen, Raision seudun koulutuskuntayhtymä 
Sari Lehtinen, Raision seudun koulutuskuntayhtymä

Anni Jokiranta: Opettajana minua ilahduttaa opiskelijoiden kiinnostus ja uteliaisuus uusien 
asioiden oppimiseen. On hienoa kuulla opiskelijoiden onnistumisen kokemuksista. 

Riikka Lemmetyinen: Tunnen iloa opiskelijoiden oppimisesta ja oppijaminäkäsityksen vahvis-
tumisesta. On hienoa huomata opiskelijan onnistuvan viestinnässään. 

Sari Lehtinen: Opettajana minua ilahduttaa erityisesti se, kun näen opiskelijan sisäistävän 
opetettavan asian ja samalla hänen maailmankuvansa avartuvan. 

Väyläopinnoissa ammatillisen 2. asteen opiskelijalla on mahdollisuus saada opiskelupaik-
ka SAMKista suorittamalla avoimen AMKin opintojaksoja. Eri väyläopinnoissa aloittaneita 
opiskelijoita on Satakunnan lukioista ja ammattioppilaitoksista (WinNova ja Sataedu) sekä 
Raisiosta (Raseko). SAMKin ja Rasekon yhteistyö on verkko-opetuskonsepti, jossa korostuu 
yhteisopettajuus ammattikorkeakoulun opettajan ja ammattioppilaitoksen opettajan vä-
lillä.  Saimmekin keväällä 2021 hienon ja aivan ainutlaatuisen tavan päästä toteuttamaan 
Ammatillisen viestinnän opintojaksoja yhdessä. Rasekon äidinkielen ja viestinnän opettajat 
olivat mukana SAMKin viestinnän oppitunneilla. Rasekon opiskelijoita oli kahdesta eri ryh-
mästä. Ensimmäisessä ryhmässä oli mukana sosiaalialan, liiketalouden ja matkailualan opis-
kelijoita ja toisessa ryhmässä tekniikan alan opiskelijoita. 

Viestinnän opetus Satakunnan ammattikorkeakoulussa

SAMKin Ammatillinen viestintä -opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kehittää sekä 
kirjallisia että suullisia viestintätaitojaan. Tavoitteena on kehittää sekä opinnoissa tarvittavia 
taitoja että luoda perustaa työelämässä vaadittavalle viestintäosaamiselle. Lisäksi opiskelija 
arvioi omaa viestintäosaamistaan ja oppii myös tunnistamaan omat kehittämiskohteensa. 
Opintojaksolla kehitetään ymmärrystä siitä, millaista oman alan asiantuntijana viestiminen on. 

Opintojakson yksi tärkeimmistä sisällöistä liittyy omasta alasta kirjoittamiseen. Opiskelijat kir-
joittivat lyhyen tutkimusesseen, jossa tiedonhaku ja lähteiden käyttö olivat suuressa roolissa. 
Opiskelijat saivat valita aiheen itse, mutta me opettajat ohjasimme sekä aiheen rajauksessa 
että kirjoittamisprosessissa. Opintojakson sisältöön kuului myös SAMKin kirjaston pitämä tie-
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donhaun luento, jossa opiskelijat perehdytettiin erilaisiin tiedonhaun kanaviin. Lisäksi opin-
tojaksoon sisältyi opiskelun ja työelämän keskeisiä asiakirjoja sekä sähköpostin kirjoittamista. 
Myös kielenhuolto ja kielioppi ovat tärkeä osa hyvää ammatillista viestintää, ja myös niistä 
tehtiin harjoituksia. Suullisen viestinnän puolelta opiskelijat valmistivat ja toteuttivat suullisen 
esityksen. Aihe oli sama kuin tutkimusesseessä. Opintojakson aikana nousi esiin myös mo-
niammatillinen viestintä, sillä opiskelijat pääsivät tutustumaan toistensa esitysten myötä eri 
alojen työtehtäviin.

Viestinnän opetus Rasekon ammattiopistossa

Rasekon ammattiopistossa tämä jakso on osa opiskelijan valitsemia jatkajan polun opinto-
ja. Tavoitteena ammatillisessa perustutkinnossa on viestintä- ja vuorovaikutustaitojen sekä 
esiintymis- ja ryhmätaitojen kehittäminen. Lisäksi opiskelijan tulee osata tulkita ja tuottaa 
tekstejä ja tuntea kielen ja kirjallisuuden muotoja ja merkityksiä. Sisältöinä valinnaisissa opin-
noissa on mm. havainnollistava esitys, kohderyhmän huomioiminen, tekstilajit, ryhmätyös-
kentely, palautteen mukaan toimiminen ja itsearviointi. Sisällöt ovat siis hyvin samanlaiset 
SAMKin Ammatillinen viestintä -opintojakson kanssa. Tämä helpotti erinomaisesti yhteistyötä 
ja yhteisopettajuutta. 

Pakolliset viestinnän kurssit ovat ammattiopistoissa vähentyneet puoleen viimeisen 10 vuo-
den aikana. Vielä kymmenisen vuotta sitten viestinnän tunteja oli yhteensä 120, nyt niitä 
reformin uudistusten jälkeen on jäljellä enää noin 60 (hieman koulusta riippuen). Osa kurssi-
en sisällöistä on tämän muutoksen myötä hävinnyt – ja siirtynyt näköjään ammattikorkean 
viestinnän kurssien sisältöihin. 

Tämän yhteiskurssimme sisältö kuului ennen ammatillista reformia ammattiopistojen viestin-
nän sisältöihin. Se kulki useissa ammattiopistoissa nimellä 4. kurssi. Tällä entisellä 4. kurssilla 
ammattiin valmistuvat kirjoittivat opinnäytetyönsä, jota ei nykyisin ammattiopistoissa enää 
vaadita. Hienoa, että nämä tärkeät viestinnän sisällöt (esim. moniäänisyys, lähdekritiikki, 
lähteiden merkintä) eivät ole kuitenkaan poistuneet kokonaan, vaan ne ovat vain siirtyneet 
ammattikorkean puolelle. Ilman näitä kurssilla harjoiteltavia taitoja korkeakoulussa opiske-
leminen ylipäätään voisi käydä opiskelijalle liian haastavaksi. 

Yhteistyön toteutus 

Opintojakso toteutettiin kokonaan Hill-verkkoympäristössä. Verkkotunteja oli yhteensä 30 
tuntia, ja tunnit koostuivat sekä luennoista että harjoituksista. Tutkimusesseetä kirjoitettiin 
oppitunneilla paljon, ja me opettajat ohjasimme kirjoitusprosessia. Oppituntien suunnittelu 
ja toteutus olivat SAMKin opettajan vastuulla, ja Rasekon opettajien tehtävänä oli opiskeli-
joiden ohjaus verkkotunneilla, mutta myös tuntien ulkopuolella. Rasekon opettajat järjesti-
vät vapaaehtoista ohjausta mm. esseen kirjoittamiseen. Rasekon puolelta myös käytännön 
asioista tiedottaminen mm. Wilmassa oli tärkeässä roolissa. Alun perin tarkoituksena oli, että 
opiskelijat olisivat olleet omassa koulussaan opettajan kanssa tietokoneluokassa, mutta ko-
ronapandemian vuoksi kaikki osallistuivat tunneille kotikoneiltaan. Jatkossa onkin tarkoitus, 
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että Rasekon opiskelijat ja opettaja ovat koululla samassa tilassa. Näin ohjaaminen on hel-
pompaa, jos tekniikan kanssa tulee ongelmia. SAMKin digitaaliset oppimisympäristöt, kuten 
Hill ja Moodle, ovat kuitenkin uusia opiskelijoille. Sen sijaan Rasekossa oppimisympäristöjä 
ovat Teams ja Itslearning. 

Opintojakson arviointi

Oppilaitostemme arviointikriteerit olivat erilaiset, vaikka joitakin yhtäläisyyksiäkin on. SAM-
Kin osalta opintojakson arviointi perustui tutkimusesseeseen, ja suullisella esityksellä oli mah-
dollisuus vaikuttaa arvosanaan joko nostavasti tai laskevasti. Lisäksi opintojaksolla oli muita 
ammatilliseen viestintään liittyviä lyhyempiä tehtäviä, jotka arvioitiin hyväksytty/hylätty- pe-
riaatteella. 

Rasekon opettajat arvioivat samat tehtävät, mutta heillä korostui jatkuva arviointi ja pa-
lautteen merkitys. Opiskelijat saivat arvioinnin samalla myös jatkajan polun viestinnästä 
ammatillisiin opintoihinsa. Tähän arviointiin käytettiin ammatillisen koulutuksen perusteiden 
valinnaisia viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä -arviointikriteereitä. 

Yhteistyökokemuksia

Meidän mielestämme oli erittäin mielenkiintoista ja rikastuttavaa päästä toteuttamaan 
opetusta aivan uudella tavalla. Yhteisopettajuus mahdollistaa ajatusten vaihdon ja mikä 
parasta, opiskelijat saavat enemmän ohjausta ja opetuksen laatu paranee. Myös opiskelijat 
kokivat yhteistyön mielekkäänä. Opiskelijoiden palautteissa korostuivat opettajien ohjaus 
ja esseen kirjoittaminen. He pitivät siitä, että opettajat kävivät pienryhmissä ohjaamassa, ja 
kokivat, että esseen kirjoittaminen oli hyödyllistä. Oli hienoa huomata, että vaikka opiskeli-
joiden mielestä kirjoittamisprosessi oli haastavaa, heillä on ollut kuitenkin intoa oppia. Am-
matillisella puolella opiskelijat helposti aliarvioivat taitojaan. Oli hienoa nähdä opiskelijoissa 
oppijaminän vahvistumista. Kollegiaalinen tuki oli myös tärkeää. Yhdessä mahdollistetaan 
vaativampaa oppimista.

Viestinnän opetuksen visio

Yhteistyömme toteutuksessa korostuvat samat asiat kuin Suomen kielen ja viestinnän AMK-ope-
tuksen visiossa 2030. Me olemme asiantuntijuuttamme yhdistäen opettaneet ja ohjanneet 
opiskelijoille tärkeitä tulevaisuuden viestintätaitoja. Opiskelijat ovat myös konkreettisesti saa-
neet kokea teknologian vaikutuksen lisääntymisen viestinnässä Hill-verkkoympäristön kaut-
ta. Kaiken uuden keskellä opiskelijoiden ei kuitenkaan ole tarvinnut olla yksin, sillä meitä on 
ollut useampi opettaja mukana tukemassa ja ohjaamassa. Näin korostuu myös inhimillinen 
vuorovaikutus. Yhdessä tehdään!
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Jatkossa yhteistyömme opintojaksolla voisi sisältää muutamia vierailukäyntejä SAMKiin. 
Yhteisopettajuutta pitää ehdottomasti olla jatkossakin, sillä opiskelijan ohjaus on tärkeää. 
Yhteisopettajuus on rikkaus sekä opettajille että opiskelijoille. 

Moniäänisyyden arvostaminen, lähdekritiikin tärkeyden ymmärtäminen, faktan ja mielipi-
teen erottaminen toisistaan ovat tänä päivänä tärkeitä kansalaistaitoja. Nämä ovat myös 
taitoja, joilla kansalaiset erottuvat toisistaan. Jos nämä taidot hallitsee hyvin, digitaalisessa, 
globaalissa yhteiskunnassa pärjää todennäköisesti hyvin ja pystyy toimimaan itsekin siellä 
aktiivisesti. Jos taas näitä taitoja ei ole, ympäröivä maailma voi tuntua irrationaaliselta ja 
sitä voi olla vaikea hahmottaa. Tämä, näitä taitoja opettava, Jatkajan viestinnän -kurssi ei 
valmista opiskelijaa vain korkeakouluopintoihin, vaan sen merkitys on opiskelijalle merkittä-
vämpi: se valmentaa häntä yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi. 

Yhteiskunnallisesti on merkittävää, että väyläopinnot mahdollistavat ammatillisen puolen 
opiskelijoille korkeakouluväylän jo ammatillisen opiskelun aikana. Yksi valtioneuvoston ta-
voitteista on kansalaisten koulutustason nostaminen. Sanna Marinin hallitusohjelmaan se on 
kirjattu koulutus- ja osaamistason nousuna kaikilla koulutusasteilla, oppimiserojen kaventu-
misena ja koulutuksellisen tasa-arvon lisääntymisenä. Yhteistyömme viestinnän opinnoissa 
tukee sitä. Ammattikorkeakoulun ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö vähentänee yhteis-
kunnan polarisaatiota ja koulutustason siirtymistä sukupolvelta toiselle. Kun opiskelijalla on 
mahdollisuus kokeilla vaativampia avoimia korkeakouluopintoja, hän saattaa löytää itses-
tään motivoituneen ja alastaan tiedonjanoisen oppijan. 

Lähteet
Hallitusohjelma. Marinin hallitus. Haettu 21.10.2021 osoitteesta  
3.7 Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi (valtioneuvosto.fi)

Suvi-verkosto. (n.d.). Ammattikorkeakoulujen suomen kielen ja viestinnän opettajat. AMK suomen kielen 
ja viestinnän opetuksen visio. Haettu 28.9.2021 osoitteesta  
https://drive.google.com/file/d/18xVAZd-rV_1Bdo3ClrmbjinIFRIBbO8q/view

https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/osaamisen-sivistyksen-ja-innovaatioiden-suomi
https://drive.google.com/file/d/18xVAZd-rV_1Bdo3ClrmbjinIFRIBbO8q/view
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Kieltä ja työtä - 
Työharjoittelu osana 
maahanmuuttajaopiskelijan 
suomen kielen taidon 
vahvistamista

Johanna Granlund & Ella Hakala, Tampereen ammattikorkeakoulu

Iloa meille työssämme antaa mahdollisuus vaikuttaa meille tärkeisiin asioihin, kuten maa-
hanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisen opiskelijoiden mahdollisuuksiin löytää oma 
paikkansa työelämästä. Myös kielitietoiset toimintatavat, uuden oppiminen ja Teamsin ver-
rattoman laaja hymiövalikoima saavat meidät hyvälle tuulelle ihan joka päivä.

Työpaikalla maahanmuuttajaopiskelijoiden kielitaito kehittyy uusien työtilanteiden myötä. 
Hoitoalalla tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi toimenpiteiden kuvaaminen ja perustelu tai 
tietojen kyseleminen. Aluksi uudet tilanteet ovat hankalia, ja opiskelijan kielellisessä toimin-
nassa saattaa esiintyä puutteita. Ratkoessaan ongelmia kielen avulla harjoittelija kehittää 
ammatillista kielitaitoaan. Tämä näkyy ammatillisen sanaston kasvuna, ammatillisen toi-
minnan lisääntymisenä sekä ammatillisen tiedon vahvistumisena. Työharjoittelu tarjoaa siis 
mahdollisuuksia kielen oppimiseen aidoissa tilanteissa, mutta ilman kielitietoista ohjausta ja 
työyhteisön tukea kielitaito ei välttämättä kehity parhaalla mahdollisella tavalla (Lehtimaja 
& Kurhila, 2018). 

Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston yhteisessä Korko - Kohti korkea-
koulua -hankkeessa (OKM) laadittiin verkkomateriaali englanninkielisen sairaanhoitajatut-
kinnon opiskelijoiden harjoittelun aikaisen suomen kielen oppimisen tueksi. Englanninkielisen 
Degree Program of Nursing -ohjelman opiskelijoille on opintoihin pääsemiseksi Tampereen 
ammattikorkeakoulussa asetettu suomen kielen lähtötasovaatimukseksi taitotaso B1, mutta 
koska opiskelu tapahtuu englanniksi, harjoittelussa tarjoutuu ensimmäisen kerran mahdol-
lisuus käyttää ammatillista suomen kieltä autenttisessa ympäristössä. Harjoittelussa selviy-
tymisellä on siis suuri merkitys siinä, millaiseksi opiskelijan näkemys itsestään tulevaisuuden 
sairaanhoitajana muodostuu. 

Materiaali on osoitteessa: https://sites.google.com/tamk.fi/nurseharjoittelumateriaali/
s2-ty%C3%B6harjoittelussa

https://sites.google.com/tamk.fi/nurseharjoittelumateriaali/s2-ty%C3%B6harjoittelussa 
https://sites.google.com/tamk.fi/nurseharjoittelumateriaali/s2-ty%C3%B6harjoittelussa 
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Perusperiaatteet materiaalin laatimisen takana

Tutkimusten mukaan (esim. Virtanen 2017) hoitotyön työyhteisöt ovat odottaneet harjoitte-
lijalta jo lähtötilanteessa riittävää kielitaitoa, eikä työyhteisöä ole siis nähty kielenoppimisen 
ympäristönä. Alan kokema työvoimapula ja sen kautta globaalin työvoiman tarve ovat 
kuitenkin viime vuosina synnyttäneet myös pyrkimyksiä kohti kielitietoisia toimintatapoja, 
joissa kielten moninaisuus ja kielen merkitys osana kaikkea toimintaa tunnistetaan. Kielitie-
toisesti toimiva työyhteisö ottaa huomioon opiskelijan kielelliset taidot, rohkaisee ja antaa 
mahdollisuuksia käyttää kieltä ja esimerkiksi varmistaa ymmärtämisen, eli on tietoinen kie-
len merkityksestä. 

Pelkästään yhteisön kielitietoisuus ei kuitenkaan riitä, vaan päävastuu ammatillisen kielitai-
don kehittymisestä on opiskelijalla itsellään. Yllättävän moni opiskelija yhdistää kielen oppi-
misen kielikursseihin. Moni opiskelija myös arvioi kielitaitoaan väärin, ja tarve kielitaidon ke-
hittämiselle ilmenee esimerkiksi harjoittelujakson jälkeen. Suomen kielen opettaja löytääkin 
itsensä usein tilanteesta, jossa opiskelija tulee harjoittelun jälkeen kysymään, onko suomen 
kielen kursseja tarjolla. Kielikurssin sijaan opiskelija saattaisi hyötyä enemmän siitä, että kie-
len havainnointiin ja kielenoppimiselle otollisten tilanteiden hyödyntämiseen kannustetaan. 

Korko-hankkeessa kielen oppimista työharjoittelussa lähdettiinkin pohtimaan siitä näkökul-
masta, että opiskelijaa ohjattaisiin havainnoimaan kieliympäristöään ja käyttämään hy-
väkseen tilanteita kielen oppimiseen. Kaikkea Korko-hankkeessa tuotettua S2-opetusta ja 
ohjausta yhdistää kolme ominaisuutta, jotka myös harjoittelumateriaalissa on huomioitu:

1. JOUSTAVUUS: Haluttiin luoda perinteisen harjoitteluun mukaan otettavan tehtäväpa-
ketin tilalle materiaali, joka kulkisi kätevästi esimerkiksi puhelimessa ja vaatisi vain lyhyi-
tä hetkiä työpäivän lomassa. 

2. JATKUVUUS: Pyrittiin antamaan opiskelijalle kokemus siitä, että kielenoppiminen on for-
maalin oppimisen ohessa myös hänen omissa käsissään, ja että oppimista voi tapah-
tua myös luokkahuoneen ulkopuolella.

3. SAAVUTETTAVUUS: Huomioitiin se, että työharjoittelu on usein kuormittava tilanne jo il-
man kielen oppimisen tavoitettakin. Kokemus on osoittanut, että laajat, paljon tehtä-
viä sisältävät kielimateriaalit saattavat jäädä opiskelijalta tekemättä, tai sitten ne teh-
dään nopeasti harjoittelun lopussa, jolloin hyöty ei ole kovin suuri. 

Verkkomateriaali kielenoppimisen tukena 

Materiaalin pohjaksi valittiin GoogleSites, sillä sen tiedettiin skaalautuvan helposti erilaisille 
käytettävissä oleville laitteille. Ulkoasu pidettiin mahdollisimman yksinkertaisena ja jokaiselle 
viikolle annettiin aina kaksi tehtävää: kirjallisesti palautettava ja audiona palautettava (kuva 
1). Tehtävien palautukseen käytettiin Padletia, jolle palautukset voi kirjoittaa tai nauhoittaa 
suoraan esimerkiksi puhelimen sovelluksella. 
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Kuva 1. Harjoittelumateriaalin eteneminen viikoittain 

Tehtävien tekeminen ja palauttaminen haluttiin pitää mahdollisimman vaivattomana ja kyn-
nyksettömänä, työpäivän lomassa tai vaikkapa työmatkalla mahdollisena, jotta kielitietoi-
nen ajattelu nivoutuisi luontevaksi osaksi opiskelijan päivää. Haluttiin siis päästä ajatuksesta, 
jossa kielenopiskelu on oma erillinen tekonsa, joka vaatii sille tarkasti varatun ajan, paikan 
ja välineen esimerkiksi harjoittelupäivän jälkeen opiskelijan kotona tietokoneen äärellä.

Ohjeistukset pyrittiin tekemään mahdollisimman tarkoiksi, mutta jonkinlaisena piilotavoit-
teena oli myös lisätä opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja sitä kautta toimijuutta. S2-opettaja 
pysyttelee harjoittelun aikana taustalla, eikä siis ohjaa tai tarkista tehtävien tekemistä viikoit-
tain. Ideaalissa tilanteessa opettajan kontrollista voitaisiin päästä irti kokonaan: materiaalin 
hyöty on sen käyttämisessä. 

Materiaalin ensimmäisenä tehtävänä opiskelija solmii harjoitteluohjaajansa kanssa kieliso-
pimuksen (kuva 2). Kielisopimuskäytäntö perustuu tanskalaisen Søren W. Eskildsenin ja islan-
tilaisen Guðrún Theodórsdóttirin ajatuksiin. He käyttävät kielisopimuksesta tutkimuksessaan 
esimerkkinä Tanskaan sijoittuvaa tilannetta, jossa kielenoppija avaa keskustelun asiakas-
palvelijan kanssa kysymällä: ”Voidaanko puhua tanskaa?” Kysymyksen esittäminen asemoi 
tilanteessa läsnä olevien roolit uudelleen ostajan ja myyjän sijaan kielenoppijaksi ja kielen 
asiantuntijaksi. Kieli tulee siis tilanteessa näkyväksi, ja vuorovaikutustilanteelle hahmottuu uusi 
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kielellä selviytymisen päämäärä. (Eskildsen & Theodórsdóttir, 2015, s. 146–148; Theodórsdóttir, 
2018, s. 33; kts. myös Lehtimaja & Kurhila 2018.) 

Kuva 2. Tehtävä 1: kielisopimus

Myös kokemukset aikaisemmasta Urareitti-hankkeesta (ESR 2015–2018) tukevat kielestä so-
pimisen ja kielitietoisuuden hyötyjä yhteisössä, jossa kielenoppiminen tapahtuu (Kuparinen, 
Rajala, Granlund & Laitala, 2018). Hankkeessa S2-opettajat jalkautuivat työelämän kielikou-
luttajina maahanmuuttajasairaanhoitajien työpaikoille, esimerkiksi sairaaloiden osastoille. 
Kielenopettajan läsnäolo, keskustelun virittäminen ja omien henkilökohtaisten kokemusten 
jakaminen tekivät kielestä sosiaalisesti hyväksytyn puheenaiheen: kielenoppijan kynnys kysyä 
ja varmistaa ja vastaavasti suomea äidinkielenään puhuvien työyhteisön jäsenten kynnys 
huomauttaa virheistä ja korjata niitä laski.

Kokemukset materiaalin käytöstä

Materiaalia pilotoitiin ensimmäisen kerran keväällä 2020. Vallitseva koronatilanne on kui-
tenkin hankaloittanut sekä harjoittelujen järjestämistä että materiaalin käyttöönottoa sai-
raanhoitajakoulutuksessa, ja siksi opiskelijapalautetta on karttunut vasta vähän. Materiaalin 
käytössä keskeistä on, että opiskelijat pääsevät tutustumaan siihen rauhassa. Padlet-alustan 
käyttö tehtävien palautukseen ja oman seinän luominen eivät välttämättä onnistu ilman 
tukea, ja siksi jatkossa olisikin tärkeää järjestää materiaalin esittelypaja mielellään lähiope-
tuksessa. Näin opiskelijat pääsisivät lataamaan Padletin kännykkäänsä ja kokeilemaan sen 
toimintoja heti käytännössä. Jo mukana olleet opiskelijat ovat suhtautuneet kielenoppimi-
seen harjoittelun aikana positiivisesti ja innokkaasti.

Materiaalia, ja varsinkin sen sisällä syntynyttä kielisopimuksen ajatusta, tullaan hyödyntämään 
ja kehittämään edelleen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa TOKASA-koulutukses-
sa, jossa luodaan mallia kaksikieliselle sairaanhoitajakoulutukselle. Materiaalia esiteltiin myös 
OPH:n rahoittamassa Moninaisuusosaajat sosiaali- ja terveysalalla -hankkeessa keväällä 
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2021. Hankkeen koulutuksiin osallistuivat pääasiassa ammatillisen toisen asteen sosiaali- ja 
terveysalan opettajat, jotka ottivat materiaalin kiinnostuneina vastaan. Koulutuksessa ma-
teriaalin työstämistä jatkettiin pohtimalla, miten sitä voisi soveltaa toisen asteen koulutuk-
sen työssäoppimiseen paremmin. Syntyi uusia ideoita tehtäväaihioiksi, ja moni suunnittelikin 
niiden hyödyntämistä omassa työssään. 

Materiaalin tarkoitus on ohjata opiskelijaa hahmottamaan ympäristössään niitä toistuvia 
tilanteita, jotka tarjoavat hänelle mahdollisuuden oppia kieltä. Näiden resurssien hyödyn-
täminen lisää osaltaan kielenoppijan toimijuutta ja avartaa hänen toimintaympäristöään 
(Virtanen, 2017, s. 82). Kun koko yhteisö on sitoutunut tukemaan kielenoppimista ja suh-
tautuu kielenoppijan tarpeisiin vastaanottavaisesti, kielenoppijan ympärille avautuu yhä 
enemmän mahdollisuuksia oppia kieltä (esim. Komppa, 2015; Kela & Komppa, 2011). Tule-
vaisuuden työyhteisöissä onkin ensiarvoisen tärkeää siirtyä lopullisesti pois ajatuksesta, jos-
sa kielitaitoa joko on tai ei ole, ja nähdä kielen osaaminen yhtenä ammatillisen osaamisen 
alueena muiden joukossa. 
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Hoitotyön ammatillista kielitaitoa 
kehittämässä TOKASA-
hankkeessa

Mari Touronen, Tampereen ammattikorkeakoulu

Suomen kielen ja viestinnän opetuksessa iloitsen opiskelijoiden ja kollegoiden kohtaamisista 
sekä yhdessä tekemisen meiningistä. Nautin uusien asioiden oppimisesta ja niiden sovelta-
misesta käytäntöön omassa opetuksessa tai hanketyössä. Yhteistyöverkoston kasvattami-
nen ja uusiin ihmisiin tutustuminen tuottavat iloa ja auttavat laajentamaan näkökulmaa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu saivat vuoden 2021 
alussa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän Talent Boost -rahoituksen Toiminnallisesti 
kaksikielisen sairaanhoitajakoulutuksen (TOKASA) järjestämiseen. TOKASA-hankkeen tavoit-
teena on vastata hoitoalalla jo vallitsevaan ja lähivuosina yhä kasvavaan työvoimapulaan 
kouluttamalla sairaanhoitajia suomalaisen työelämän tarpeisiin. Vuoden 2022 alussa aloit-
tavat opiskelijat opiskelevat sairaanhoitajiksi tutkinnon tavoiteajassa opiskellen samalla suo-
men kieltä sekä erillisillä opintojaksoilla että integroituna hoitotyön opintoihin.

TOKASA-hanke vastaa myös tarpeeseen kouluttaa kansainvälisiä opiskelijoita alalle, jolle 
Suomessa on mahdollista työllistyä. Ammattikorkeakoulujen englanninkieliset koulutukset 
ovat saaneet julkisessa keskustelussa osakseen paljon kritiikkiä. Niiden kansainväliset opis-
kelijat eivät työllisty, eivätkä jää tarpeeksi usein Suomeen valmistumisensa jälkeen. Yleensä 
syy on puutteellisessa suomen kielen taidossa, kuten Kotona Suomessa -hankkeen valta-
kunnallisessa kyselyssä ilmeni. 

TOKASA-hankkeessa ei ole kyse vain sairaanhoitajakoulutusmallista, vaan toimivan, pysy-
vän ja yleistettävän tutkintokoulutusmallin luomisesta. Mahdollisesti samalla mallilla voidaan 
tulevaisuudessa kouluttaa vaikkapa tradenomeja ja insinöörejä. Keskeiseksi kysymykseksi 
nouseekin eri ammattiryhmien ammatillisen kielitaidon saavuttaminen. Onko esimerkik-
si sairaanhoitajalta vaadittava Eurooppalaisen viitekehyksen mukainen B1-kielitaitotaso 
mahdollista saavuttaa tutkinnon tavoiteajassa, jos opiskelija ei opintojen alkaessa osaa 
lainkaan suomea?

Kaksikielisessä sairaanhoitajakoulutuksessa opinnot alkavat englanniksi, mutta suomen kiel-
tä on integroitu hoitotyön opintoihin heti alusta alkaen. Kielet kulkevat opinnoissa rinnak-
kain siten, että suomen kielen osuus kasvaa ja englanti väistyy, kun opinnot etenevät ja 
opiskelijoiden suomen kielen taito kehittyy. Riittävä suomen kielen taito antaa opiskelijalle 
mahdollisuuden jäädä sairaanhoitajan työhön Suomeen. Mutta miten riittävä ammatillinen 
kielitaito sitten saavutetaan?
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Ammatillista suomea oppimaan

Riittävä ammatillisen suomen kielen oppiminen on kaksikielisen sairaanhoitajakoulutuksen 
keskeinen haaste. Haasteeseen vastataan laatimalla jokaiselle opiskelijalle henkilökohtai-
nen suomen kielen opiskelusuunnitelma. Suunnitelmaa tehdessä arvioidaan opiskelijan 
suomen kielen osaaminen, ja opiskelija ohjataan hänen kielitaitoaan vastaaville suomen 
kielen opintojaksoille. 

Opiskelijat oppivat suomea paitsi erillisillä opintojaksoilla myös hoitotyön opinnoissa. Suo-
men kielen integrointi hoitotyön opintoihin mukautetaan yksilöllisesti opiskelijan taidot huo-
mioiden. Hoitotyön ja suomen kielen opettajat tekevät yhteistyötä: opiskelijoiden edisty-
mistä seurataan jatkuvasti niin suomen kielen kuin hoitotyön opintojen osalta, tavoitteita 
asetetaan yhdessä sekä suunnitellaan ja toteutetaan yhteisopetusta. Lisäksi suomen kielen 
opettajat työstävät kielenoppimista tukevia materiaaleja, joita hoitotyön opettajat voivat 
opintojaksoillaan hyödyntää. 

Ammatillinen kielitaito kehittyy ohjatussa harjoittelussa

Sairaanhoitajakoulutuksessa peräti kolmasosa opinnoista koostuu ohjatusta harjoittelusta. 
Ammatillinen kielitaito on tärkeä osa sairaanhoitajan ammattitaitoa. Ammatillinen kielitaito 
on aina vahvasti tilannesidonnaista, ja siksi sitä on mahdotonta ottaa haltuun yksinomaan 
luokkahuoneissa. Ohjattu harjoittelu onkin opiskelijalle tärkeä tilaisuus oppia ammatillista 
kielenkäyttöä sekä erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimimista. Kun opiskelija 
pääsee harjoittelemaan niitä tilanteita, joissa hänen pitää työelämässä pärjätä, hän har-
joittelee myös niitä kielenkäyttötilanteita, joita työtehtävät edellyttävät. Näin ollen työhar-
joittelu kehittää ammattitaitoa ja rohkeutta toimia tilanteissa, joissa hyödynnetään kielen 
erilaisia rekistereitä. 

Ohjatussa työharjoittelussa sairaanhoitajaopiskelija harjoittelee erilaisia viestintä- 
 ja vuorovaikutustilanteita sekä niissä tarvittavia kielen rekistereitä.
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On tärkeää, että opiskelija saa myös ohjatun harjoittelun aikana tarvitsemansa kielellisen 
tuen. Opiskelijoiden suomen kielen oppimista tukee S2-työharjoittelussa-materiaali, jonka 
ovat Korko-hankkeessa kehittäneet Tampereen ammattikorkeakoulun lehtorit Johanna 
Granlund ja Ella Hakala. He avaavat materiaalin soveltamismahdollisuuksia kirjoittamas-
saan artikkelissa, joka on myös julkaistu tässä kokoelmassa. Kaksikielisessä sairaanhoitaja-
koulutuksessa on tarkoituksena kehittää tätä kielitietoiseen lähestymistapaan pohjautuvaa 
materiaalia edelleen.

TOKASA-hankkeessa järjestetään koulutustilaisuuksia sekä tuotetaan opetusvideoita ja kir-
jallista materiaalia kieli- ja kulttuuritietoisista käytänteistä sekä ohjaustavoista. Koulutukset 
ja materiaali suunnataan hoitotyön opettajille, opiskelijoiden työpaikkaohjaajille ja muille 
toimijoille, joiden on tarpeellista saada tietoa opiskelijoiden ohjauksesta sekä kielitaidon ar-
vioinnista. Työpaikkaohjaajia koulutetaan ohjaamaan opiskelijoita myös englannin kielellä: 
työharjoittelut alkavat jo ensimmäisenä opiskeluvuotena, ja siksi onkin realistista ajatella, 
että suomen kielen opiskelun alkeista aloittanutta ei voida ohjata pelkästään suomeksi. 

Hankkeessa panostetaan opiskelijoiden integraatioon muiden sairaanhoitajaopiskelijoi-
den kanssa. Opiskelijan on mahdollista opiskella suomenkielisessä ryhmässä, jos hänen 
kielitaitonsa sen sallii. Monenlaisia yhteistyömahdollisuuksia avautuu paitsi suomenkielisten 
sairaanhoitajaopiskelijaryhmien myös englanninkielistä tutkintoa suorittavien opiskelijaryh-
mien kanssa. Yksilöllisiin ratkaisuihin päädytään aina opiskelijan ammatillisen kielitaidon ke-
hittymistä ajatellen.

Kielisopimus käytäntöön

Korko-hankkeessa tuotetussa materiaalissa on kehitetty edelleen S. W. Eskildsenin ja G. Theo-
dórsdóttirin ajatusta kielisopimuksen solmimisesta. Kaksikielisessä sairaanhoitajakoulutuksessa 
kielisopimuksen käsitettä sovelletaan niin, että harjoittelun alkaessa asetetaan harjoittelul-
le selkeät tavoitteet paitsi hoitotyön myös kielenoppimisen kannalta. Etukäteen sovitaan, 
mitä kieltä tai kieliä ohjauksessa käytetään sekä miten opiskelijan kielenkäyttöä korjataan 
ja kuka tai ketkä sitä korjaavat.

Kielisopimuksessa keskeistä on lupa puhua kielestä; sekä opiskelijalla että harjoittelun oh-
jaajalla on aina mahdollisuus kysyä ja keskeyttää, tarkistaa ja varmistaa merkityksiä sekä 
ymmärretyksi tulemista. Kun kielen oppimiselle on asetettu selkeät tavoitteet ja toiminta-
tavoista on sovittu, opiskelijoilla on mahdollisuus keskittyä paitsi kielen myös ammatillisten 
sisältöjen oppimiseen. 
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Reflektion ihanuus ja kurjuus 

Kirsi Saarinen, Tampereen ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulun kielten- ja viestinnänopetuksessa minua kiinnostaa erityisesti peda-
goginen kehittäminen, uuden oppiminen ja opiskelijoiden kohtaaminen.

Johdannoksi 

Kielitaidon, oppimaan oppimisen sekä opiskelijan ja myöhemmin ammatissa toimivan ko-
konaisvaltaisen kehittymisen ydintä on reflektio. Reflektion osaamisen merkitys kasvaa yhä 
tärkeämmäksi yhtenä tulevaisuuden työelämätaidoista. Sen osaaminen on edellytys muille 
työelämätaidoille, olivatpa ne esimerkiksi erilaisten ratkaisujen pohdintaa, toimintaa mo-
nikulttuurisissa ympäristöissä, erilaisten työmenetelmien kehittämistä tai oman kognitiivisen 
kuorman hallintaa (Ontronen, 2020).

Opiskelu ja oppiminen tapahtuvat erilaisissa oppimisympäristöissä. Oppimisympäristö ko-
konaisuutena muodostuu erilaisista elementeistä. Fysikaalinen oppimisympäristö tarkoittaa 
kaikkia konkreettisia tiloja, joissa oppimista voi tapahtua. Näitä ovat esim. opetustilat ja opis-
kelijaravintolat. Digitaaliset ja virtuaaliset ympäristöt puolestaan muodostavat teknologisen 
oppimisympäristön. Psyykkisellä oppimisympäristöllä tarkoitetaan opiskelijan henkilökohtais-
ta oppimisympäristöä. (Veermans & Murtonen, 2017, s. 349.) Tämä sisältää mm. kognitiivi-
sen ympäristön (esim. opiskelijan tiedot ja taidot) sekä emotionaalisen ympäristön (esim. 
tunteet ja motivaatio). Sosiaalinen oppimisympäristö puolestaan muodostuu sosiaalisesta 
rakenteesta ja systeemistä, jossa osallisena ovat ne, jotka osallistuvat oppimistilanteeseen. 
(Toikkanen, 2012, s. 27.) Kulttuuriset tekijät (esim. kulttuurin tai ammattialan arvot, uskomukset 
ja ihmiskäsitys) kuuluvat kulttuuriseen oppimisympäristöön. Pedagoginen oppimisympäristö 
on kaikki edellä mainitut osatekijät painottuen pedagogiseen toimintaan ja niihin liittyviin 
näkökulmiin, joita ovat esim. opettajan ihmis- ja oppimiskäsitys. 

Seuraavaksi esittelen sitä pedagogista oppimisympäristöä, jossa opetettiin ja opiskeltiin re-
flektiota. Ensin käyn lyhyesti läpi reflektioon liittyviä positiivisia ja negatiivisia puolia. Lähestyn 
näitä hieman sekä opettajan että opiskelijan näkökulmasta. 

Hiukan reflektion ihanuudesta ja kurjuudesta

Kasvatuksessa, koulutuksessa ja myös vieraan kielen opetuksessa on analysoitava käsittei-
den sisältöä ja merkitystä. Opettajan kannalta reflektion opettaminen vaatii pohdittua kä-
sitystä siitä, mitä reflektio hänen mielestään tarkoittaa. Se, miten opettaja käsittää reflektion 



103

ja sen merkityksen, vaikuttaa osaltaan hänen opetusmenetelmien ja -tehtävien valintaan 
sekä toimintaan reflektion opetuksessa. Tämä käsitys myös muuttuu opetuksen ja opettajan 
oman reflektion opettamiseen liittyvän oppimisen myötä, ja nämä ovat taustalla vaikutta-
massa uuden opiskelijaryhmän kohdalla.

Reflektio on vaikeaa ja työlästä, jos opiskelijalla ei ole sanastoa tuoda sitä esille tai jos hän 
ei ole tottunut sitä tekemään. Reflektio on vaativaa ja raskasta, koska se pitää tehdä itse 
ja se alkaa aina alusta. Sen yhteydessä tai seurauksena voi paljastua jotain epämiellyttä-
vää esimerkiksi aikaisempiin kokemuksiin liittyen. Opiskelija voi myös turhautua, jos reflektio 
ei ole tai muutu hänelle merkitykselliseksi vaan on yksi ”opettajan vaatima tehtävä” mui-
den suoritusten joukossa. Toisaalta reflektio voi olla myös antoisaa, jopa miellyttävää, jos se 
auttaa oppimisessa. Se voi myös antaa suuntaa omalle toiminnalle tai auttaa tekemään 
ratkaisuja kielenoppimiseen tai laajemmin opiskeluun ja opiskeltavaan alaan liittyen. Opis-
kelija voi huomata olevansa jossakin osassa hyvä, tai reflektion seurauksena voi vahvistua 
opiskeltavan alan sopivuus itselle. Toisaalta se voi auttaa huomaamaan myös päinvastaista. 

Esimerkki pedagogisesta oppimisympäristöstä reflektion 
opettamisessa: Tekniikan englannin opintojakso

Reflektiota opetettiin ajoneuvotekniikan Technical English for Professionals -opintojaksolla. 
Opetuksen suunnittelun pohjana olivat opintojakson tavoitteet sekä opettajan omat kysy-
mykset. Opetussuunnitelmassa mainitut opintojakson tavoitteet olivat seuraavat: Opiskelija 
osaa toimia tarkoituksenmukaisesti työelämään liittyvissä viestintätilanteissa (esim. esittelyt, 
neuvottelut, erilaiset asiakaspalvelutilanteet). Opiskelija osaa kirjoittaa työnhakuun liittyviä 
dokumentteja ja selviytyy työhaastattelusta. Opiskelija osaa toimia monikulttuurisessa ym-
päristössä ja opiskelija osaa oman alansa keskeistä termistöä. 

Omat kysymykseni opintojakson ja siihen sisällyttävän reflektion opetuksen suunnittelussa 
puolestaan olivat mm. seuraavat: Mitä ko. alan insinööriltä odotetaan ja vaaditaan? Mil-
laisia taitoja ko. insinööri tarvitsee työelämässä? Millaisia kokemuksia opiskelijalla on reflek-
tiosta? Millainen näkemys opiskelijalla on itsestään kielenkäyttäjänä tulevaisuudessa? Mitkä 
ovat opiskelijan henkilökohtaiset oppimistavoitteet?

Näiden edellä mainittujen pohjalta opintojakson kolmeksi teemaksi muodostuivat insinööriksi 
opiskelu, joka sisälsi aiheita liittyen opiskelijoiden ammattialaan; insinööriksi valmistuminen ja 
työnhaku, joka koostui mm. omien vahvuuksien ja taitojen analysoinnista, sekä kolmantena 
toiminta, oleminen ja kehittyminen työelämässä, jossa yhtenä osana oli asiakkaan tai kollegan 
ohjaaminen omavalintaisessa omaan ammattialaan liittyvässä tilanteessa (esim. ongelman-
ratkaisu). Pedagogisiksi ratkaisuiksi käytännössä eli pedagogisen oppimisympäristön nähtiin 
muodostuvan oppimisesta, joka koostui kolmesta ulottuvuudesta: ammatillisista sisällöistä, 
toiminnasta ja opiskelijoiden kokemuksista.

Reflektiota opeteltiin ja harjoiteltiin useasta näkökulmasta ja eri lähestymistavoilla. Tämä ei 
tarkoittanut isoa määrää tehtäviä ja toimintaa. Reflektiota tehtiin koko opintojakson ajan, 
mutta sitä ei tehty joka opetuskerralla eikä jokaisen tehtävän tai toiminnan yhteydessä.
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Tehtäviä ja toimintatapoja reflektion opiskelussa 

Reflektiota lähestyttiin heti opintojakson alussa. Teetin alkukyselyn, jossa kartoitettiin mm. 
opiskelijoiden aikaisempia kokemuksia kieltenopiskelusta sekä heidän käyttämiään opiske-
lumenetelmiä. Pyysin heitä myös asettamaan itselleen oppimistavoitteet. Näihin palattiin 
opintojakson puolivälissä sekä lopussa itsearvioinnin yhteydessä. Alkukyselyn kysymykset 
vaativat opiskelijoilta tietynlaista pohdintaa. 

Reflektiota opiskeltiin ja harjoiteltiin ns. vapaamuotoisten tehtävien sekä ammattialaan tai 
työelämään liittyvien muodollisten tehtävien ja toimintojen avulla. Yksi vapaamuotoisista 
tehtävistä oli esimerkiksi opintojakson alun kirjallinen Moodlen keskustelualueelle palautet-
tava itsensä esittely. Pyysin opiskelijoita kertomaan itsestään muutamia perustietoja. Tämän 
lisäksi kysyin, mistä he nauttivat, mikä heidän oppimistyylinsä oli ja mikä heidän mottonsa 
oli tai olisi voinut olla. Tämä tehtävä edusti esimerkkiä tehtävästä, jossa opiskelija pohtii ja 
reflektoi ilman, että reflektion opiskelua tai harjoittelua olisi painotettu erikseen. 

Työelämään liittyvänä yhtenä muodollisena harjoituksena ja toimintana oli työhaastattelu. 
Sen yhteydessä reflektiota harjoiteltiin ohjatusti erikseen. Työhaastattelutilanteiden jälkeen 
opiskelijat reflektoivat tilannetta eri kysymysten avulla, jotka muodostivat kolme tasoa. En-
simmäisellä tasolla opiskelijat kuvailivat, mitä tilanteessa tapahtui, millaisia kysymyksiä ky-
syttiin ja kuka kysyi, eli mitä yritystä ja roolia haastattelija edusti. Toisella tasolla opiskelijat 
vastasivat kysymykseen: ”Mitä väliä?” Toisin sanoen he pohtivat, mikä tilanteen merkitys oli 
ja mitä se tarkoitti opiskelijalle itselleen henkilökohtaisesti. Tämän lisäksi kysyin tunnetilaa, 
eli mitä tuntemuksia kyseinen kokemus aiheutti. Osaamiseen ja tietämiseen liittyen pyysin 
opiskelijoita pohtimaan, mitä oppitunneilla opittua he käyttivät tai sovelsivat. Puuttuiko heil-
tä jotain osaamista tai tietoa? Ja mitä he oppivat työhaastattelusta? Kolmannella tasolla 
opiskelijat vastasivat kysymykseen: ”Mitä seuraavaksi?” Toisin sanoen he pohtivat esimer-
kiksi, mitä sellaista he oivalsivat, jota voisi käyttää myöhemmin työelämän haastatteluissa, 
ja mitä tämä opintojakson työhaastattelukokemus oli opettanut heille itselleen sekä miten 
he parhaiten voisivat käyttää oppimaansa. 

Opintojaksolla kirjoitettiin myös oppimispäiväkirja. Alkukyselyn lisäksi sen kirjoittaminen ulottui 
koko opintojakson ajan. Esittelin kurssin alussa tarkemmin, mitä oppimispäiväkirjalla tarkoite-
taan. Painotin myös erikseen sitä, että en olisi kiinnostunut lukemaan heidän tiivistelmiään 
tehdyistä tehtävistä vaan halusin mieluummin oppia tuntemaan heidän ajatuskulkujaan, 
joita opintojaksolla opiskelu oli laittanut liikkeelle. Kokemuksista tiesin, että alkuun pääsemi-
sessä voisi olla vaikeuksia. Annoinkin heille muutamia kysymyksiä avuksi. Näitä olivat mm. 
seuraavat: Mitä opin? Mitä teen toisin seuraavalla kerralla? Miten tämä tukee kehittymistäni 
opiskelijana? Entä kehittymistäni ammattilaisena?

Kaikki erilliset ohjatut reflektioharjoitukset tehtiin suomeksi. Oman äidinkieli on oman ajat-
telun ja oman identiteetin kieli. Sen käyttö reflektiossa mahdollistaa ” syvemmälle tasolle” 
pääsemisen ja oman äänen esille tuomisen. Sanojen, muotojen ja merkitysten ilmaiseminen 
mahdollistuu paremmin omalla äidinkielellä kuin opiskeltavalla kielellä, koska esimerkiksi ra-
jallinen sanavarasto voi olla esteenä. 
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Pedagogisen toiminnan suunnittelua ja opetusta ohjaavia 
periaatteita

Pedagogisen toiminnan suunnittelua ja opetusta tällä tekniikan englannin opintojaksolla 
ohjasivat erinäiset periaatteet, jotka perustuivat hyvän opiskelukokemuksen peruskiviin (Kuk-
konen & Marttila, 2017, s. 70–82). Ensimmäinen periaate oli henkilökohtaisuus. Tämä tarkoitti 
esimerkiksi mahdollisuutta vaikuttaa opintojakson suunnitteluun. Opiskelijat olivat esimerkiksi 
mukana valitsemassa opintojakson aiheita. Opiskelijoiden omien vahvuuksien ja kehittymi-
sen kohteiden tunnistaminen kuuluvat myös tähän (Kukkonen & Marttila, 2017, s. 82). Tämä 
tuotiin näkyväksi mm. alkukyselyllä ja sen vastauksiin palaamisella kurssin aikana ja lopussa. 
Toinen ohjaava periaate oli ohjauksellisuus. Tähän liittyi tavoitteellinen toiminta ja reflektion 
ja sen kehittymisen tukeminen (Kukkonen & Marttila, 2017, s. 82).

Ohjaavista periaatteista kolmas oli autenttisuus. Opintojakson sisällöt ja toimintatavat py-
rittiin saamaan vastaamaan mahdollisimman hyvin työelämän käytänteitä ja ammatillisen 
kehittymisen tavoitteita. Opiskelussa hyödynnettiin autenttisia materiaaleja ja lähteitä. Opis-
kelijoille mahdollistettiin myös omien lähtökohtien ja tavoitteiden tunnistamista. (Kukkonen & 
Marttila, 2017, s. 76, 82.) Yhteistoiminnallisuus oli neljäs periaate. Käytännössä tämä tarkoitti 
yhteistoiminnallisia toimintatapoja (Kukkonen & Marttila, 2017, 82). Opiskelijat suunnittelivat 
ja työskentelivät pääsääntöisesti pienryhmissä koko opintojakson ajan mahdollistaen toisten 
tukemista ja toisilta oppimista.
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Kielten opettajana 
ammattikorkeakoulussa - 
mitä osaamista ammatillisen 
koulutuksen kieltenopettaja 
tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa?

Eeva-Leena Forma, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Kielten ja viestinnän opetuksessa minulle iloa tuottaa opettajien ehdoton kunnianhimo am-
mattikorkeakoulutasoiseen ja työelämän osaamistarpeeseen vastaavaan osaamistasoon 
hyvin erilaisissa ammattikorkeakoulututkinnoissa. Työssäni saan nähdä läheltä isoja kehitys-
askeleita digitaalisuuden, erilaisten aineistojen ja pedagogisten toteutusten yhteisessä ke-
hittämisessä. Tällaisten kehittäjäverkostojen ja kehittämistoimien puolesta puhun mielelläni.

Minun taustani puhua kielen opettamisesta ammatillisessa koulutuksessa perustuu pitkäai-
kaiseen kokemukseen suomen kielen, viestinnän ja ammatillisen viestinnän lehtorina, mutta 
myös korkeakoulutuksen kehittäjärooliin, jossa tehtäviini on kuulunut myös kieli- ja ammat-
tikorkeakoululainsäädännön alaisiin suomen ja ruotsin kielen kysymyksiin ratkaisujen hake-
minen ja ohjeistaminen yhteistyössä kielenopetuksesta vastaavien kanssa. Tähän viitateen 
rajaan tämän kirjoituksen koskemaan erityisesti kotimaisten kielten opetusta, vaikka monet 
tulevista ajatuksista voisivat koskettaa laajemminkin ammattikorkeakoulutuksen uudistu-
vaa toimintaympäristöä. Pyrin avaamaan näkökulmaa nimenomaan korkeakoulutuksen 
toimintaympäristöön ja siihen, mitä se näyttäisi odottavan opetukselta ja opettajan työltä 
tulevaisuudessa.

Tässä artikkelissa näkökulmia on esitetty sekä kestävän kehityksen että jatkuvan oppimisen 
tavoitteet mielessä. Tulevaisuudenkuvan luomista ohjaavat korkeakoulutuksen saavutetta-
vuusajattelu, tavoite siitä, että kestävä kehitys läpileikkaa kaikkea tutkintokoulutusta ja jatku-
van oppimisen koulutukset tukevat kestävyysmuutoksen toteutumista. Näihin tausta-ajatuksiin 
voi jokainen perehtyä paremmin mm. Arenen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjel-
massa (Arene 2020), Digivisio 2030 -kehittämisohjelmassa tai Hallituksen kestävyystiekartassa. 
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Jotain pysyvää

Kielten ja viestinnän opetus kuuluu varmuudella niihin ammattikorkeakouluopetuksen osa-alu-
eisiin, joissa tietty yhteismitallisuus ja osaamisvaatimukset on mietitty laajassa yhteistyössä ja 
kansallisesti. Tämä koskee eriytyisesti kotimaisten kieltemme opetusta, joihin kohdistuu sekä 
ammattikorkeakoululain että kielilainsäädännön, jopa perustuslakiin pohjaavia edellytyksiä 
ja odotuksia. Kieltenopetuksen yhteisessä korkeakoulujen KORU-hankkeessa osaamisvaati-
mukset puhutulle ja kirjoitetulle kielelle on vielä erikseen määritetty yhteisillä arviointikuvauk-
silla, joita korkeakouluissa noudatetaan. 

Kielten opetuksen keskeinen voima onkin asioiden yhteiseksi kokeminen ja yhdessä tekemi-
nen. Sen lisäksi, että kielten opetuksessa asiaa on ohjattu myös valtakunnallisesti, SAMKissa 
työ on viety käytännön tasolle ja arjen pedagogiseen kehittämistyöhön kielten tiimissä ja 
viestinnän poolityössä, joissa on kehitetty muun muassa digitaalisia opintototeutuksia, EXA-
Mia hyödyntäviä AHOT-testejä ja työn opinnollistamisen toteutuksia. Arvioinnin kehittäminen 
opintojaksoissa on tärkeä koko korkeakoulun haaste 2022 käynnistyvässä OPS-uudistuksessa. 
Senkin teemme yhdessä. Yhteisesti tärkeäksi koettua ja valtakunnassa laajemmin tapahtuma 
kehittämistyö jalkautuu todellisiksi teoiksi korkeakoulujen sisällä. Verkottuminen myös orga-
nisaation sisällä antaa parhaat mahdollisuudet hyvään ja tunnistettavaan lopputulokseen.

Kieltenopetus säilyttää asemansa 

Ilmeisen pysyvää on se, että suomen ja ruotsin kielen rooli osana tutkinnon tuottamaa osaa-
mista säilyy laissa säädeltynä tehtävänä. 

Ammattikorkeakoulu- ja kielilainsäädännöllä säädelty kielitaitovaatimus kotimaisten kielten 
ja yhden vieraan kielen osalta tulee varmasti säilymään nykymerkityksessään. Sillä pyritään 
turvaamaan riittävä palvelu tuottaa julkista palvelua sekä suomen että ruotsin kielellä. Li-
säksi vähintään yhden vieraan kielen vaatimus tukee kykyä toimia ammatillisissa asiantun-
tijatehtävissä kansainvälisissä työympäristöissä.

Kun asiaa tarkastellaan työelämälähtöisesti - ja niinhän ammattikorkeakoulussa tuleekin teh-
dä, meidän tehtävänämme on kouluttaa asiantuntijoita ja osaajia työelämän tarpeeseen 
- sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Kansallisten kielten osalta usein esimerkiksi otetaan 
terveydenhuolto, jossa asiakkaan kohtaaminen edellyttää hoitohenkilökunnalta sellaista 
ilmaisu- ja kielitaitoa, jolla asiakas tulee vakuuttuneeksi siitä, että hän saa parasta mah-
dollista hoitoa. On ymmärrettävä ja osattava kuunnella asiakkaan sanoma ja on osattava 
asiakkaalle myös välittää oikeanlainen hoitoviesti. Vastaavissa muissakin julkisissa tehtävissä 
kielitaidon merkitys korostuu. Hallinnollisistakin lähtökohdista on olennaista tunnistaa, että 
kielen osaaminen ja siitä saatu todistus ovat toisinaan myös edellytys työpaikan saannille.

Työelämän yksityisellä sektorilla kielten edellytysvaatimukset näyttäytyvät usein vähän eri 
tavalla. Kiistatta voidaan kuitenkin todeta, että kieli on paitsi ilmaisun, erityisesti vaikutta-
misen väline myös siellä. Kun Teknologiateollisuudessa tutkittiin työelämän osaamistarpeita 
aineistona työpaikkailmoitukset, vuorovaikutusta tarkasteltiin omana teemanaan. Lopputu-
lemassa todetaan: ”Vuorovaikutustaidot nousivat vahvasti esille työpaikkailmoituksissa. Ilmoi-
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tusten teksteissä, opinnäytetöissä ja tutkimusjulkaisuissa vuorovaikutukseen liittyviä osaamisia 
ovat muun muassa kielitaito, sosiaaliset taidot, ryhmässä toimimisen taidot, kuunteleminen, 
havainnointi, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu ja palautteen anto. Myös johtaminen ja 
esihenkilönä toimiminen yhdistyvät aineistoissa läheisesti vuorovaikutusosaamiseen. Digi-
taaliset työskentely- ja viestintävälineet uudistavat myös vuorovaikutusosaamista.” (Osaa-
mispulssi 2021.)

Kieltenopetus on vuorovaikutuksen  
opiskelua eri kielillä

Edellä pohdittiin kieltenopetuksen kahdenlaista tehtävää osaamisen tuottamisessa - toisaalta 
se tuottaa edellytettyä pätevyyttä, toisaalta käytännön osaamista, jolla selvitä työelämän 
vuorovaikutustilanteissa. Seuraavassa lähestytään ammattikorkeakoulujen kieltenopetusta 
erityisestä vuorovaikutuksen näkökulmasta. Ilman kieltä ei synny vuorovaikutusta - ja kun 
sanon näin, ajattelen, että kieli voi olla myös merkki- tai elekieltä, äänen sävyjä, ilmeitä ja 
kaikkea, mitä voidaan kutsua verbaaliksi tai nonverbaaliksi viestinnäksi. 

Ammattikorkeakoulun ns. pakollisten kielten kieltenopetus lähtee ajatuksesta, että pohjana 
on peruskielitaito, joka on saavutettu aikaisemmissa opinnoissa. Siitä ajatuksesta lähden tässä 
ajattelussani - ja jos niin myös olisi, kieltenopetuksen tulisi linkittyä vahvasti ammattialan työ-
elämätilanteisiin. Se voisi systemaattisesti integroitua osaksi tutkinto-ohjelman työelämäpro-
jekteja ja opiskelijan harjoittelua, jolloin opiskelijalähtöisesti opinnollistamisen hyviä käytäntö-
jäkin soveltaen opiskelija perehtyisi projekti- ja harjoitteluympäristöönsä paitsi kansallisesta, 
myös kansainvälisestä näkökulmasta. Hän voisi portfolioon koota näyttöjä kyseisen kielen 
kieliympäristöstä työpaikalla tai alalla, tuottaa niistä opettajan edellyttämän raportoinnin, 
reflektoinnin ja suullisen arvioitavan esityksen - verkossa tai lähipäivänä. Tämä on yksi malli, 
joka on helppo myös ampua alas erilaisin käytännön estein, mutta jos se toimisi, toteuttai-
siko malli käytännön tasolla toivottujen vuorovaikutustaitojen vahvistumista: kielitaito, sosi-
aaliset taidot, ryhmässä toimimisen taidot, kuunteleminen, havainnointi, ongelmanratkaisu, 
kriittinen ajattelu ja palautteen anto. Siinä samalla karttuu myös väistämättä ammatillisesti 
tärkeä kielentaito. Ovatko opiskelijamme valmiita tällaiseen työskentelyyn tai oppisivatko? 

Jatkuvaa oppimista tukevien geneeristen valmiuksien on tuoreessa KAPPAS!-hankkeessa (Ur-
sin, Hyytinen & Silvennoinen 2021) todettu ammattikorkeakouluopintojen aikana kehittyvän 
heikosti. Ammattikorkeakoulutasoisen kielentaidon näkökulmasta kiinnostavina tutkittuina 
ja kehitettävinä kohteina ovat erityisesti argumentatiivisen kirjoittamisen, kielen hallinnan 
ja kriittisen lukutaidon osaamiset. Jatkuvan oppimisen näkökulmasta geneeriset valmiudet 
ovat tärkeässä roolissa työelämän tarvitsemassa osaamisessa. Ammattikorkeakoulusta viisi 
vuotta sitten valmistuneiden Uraseuranta-tutkimuksessa (Uraseurantakysely 2020) on todet-
tu varsin alariippumattomasti työelämässä suurimmat osaamisvajeet suhteessa siihen, mitä 
koulutus tuotti oma-aloitteisuudessa ja itseohjautuvuudessa, itsenäisessä työskentelyssä ja 
ajanhallinnassa, stressinsietokyvyssä ja sopeutumisessa uusiin tilanteisiin sekä kyvyssä oppia ja 
omaksua uutta. Erityisesti kasvatus- taide ja terveysaloilla esiin nousivat myös vuorovaikutus- 
ja neuvottelutaidot ja kaupan, hallinnon ja oikeustieteen sekä tekniikan ja tietojenkäsittelyn 
aloilla ongelmanratkaisutaidot. Geneeristen taitojen oppiminen ei ole vain niin sanottujen 
kaikille yhteisten aineiden, kuten kieltenopetuksen asia, mutta sen voi katsoa kuuluvan luon-
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teenomaisesti myös niihin osaamisiin. Erilaisin pedagogisin ratkaisuin voidaan tukea näiden 
työelämässä tarvittavien taitojen kehittymistä ja samalla tuoda työelämän käytännöt osaksi 
opiskelukulttuuria. Kielenosaaminen sen ammattitaitoa osoittavassa merkityksessä on mitä 
suurimmassa määrin työelämän kulttuurisiin tekijöihin sidoksissa oleva asia, se on kykyä olla 
vuorovaikutuksessa, tehdä suunnitelmia, vakuuttaa osaamista, osoittaa tuloksia tai johtaa. 
Geneerisiä taitoja puolestaan voi pitää myös jatkuvan oppimisen vaatimana osaamisena, 
joka sekin on tänä päivänä tärkeä osa ammattitaitoa. Näitäkin valmiuksia koulutuksen tu-
lisi kyetä tuottamaan.

Ammattikorkeakoulun opiskelija on monenlainen

Ammattikorkeakouluun tullaan hyvin erilaisia reittejä. Edelleen suurin osa opiskelijoista tulee 
lukioväylän kautta, mutta hyvänä kakkosena ammatillisen väylän tulijoiden ja myös aiem-
man amk-tutkinnon suorittaneiden määrä on ollut kasvava. Lisämausteensa opiskelijoiden 
taustaan on tuonut myös erilaisia polkuja tulevat opiskelijat. Erilaisten taustojen kirjo on iso.

Peruskoulussa lukuvuonna 2020–2021 ruotsia opiskeli ja opinnon suoritti muuna kuin äidinkie-
lenään 92 % luokkien 7–9 oppilaista (SVTa 19.10.2021). Lukiokoulutuksessa vuosina 2014–2018 
ruotsin kielen opiskelijoita on ollut vuosittain yli 91 % opiskelijoista (SVTb 19.10.2021). Vastaa-
vana aikana ammatillisessa koulutuksessa ruotsin kieltä on opiskellut yli 85 % opiskelijoista 
(SVTc 19.10.2021). Vastaavana aikana englannin kielen suosio on ollut suurinta kielivalinto-
jen joukossa ja kiinnostus englannin kieleen on ollut kasvavaa nykyisellään alaluokilta saak-
ka. Tilastoista voisi päätellä, että ainakin näissä kielissä pohjakoulutus on antanut sellaisen 
taitotason, jolla ammattikorkeakoulussa päästään jatkamaan asiantuntijatyön viestintä- ja 
vuorovaikutustilanteisiin liittyvää kielenopetusta. Näinhän se ei kuitenkaan näytä olevan. 

Suurin osa lukio-opiskelijoista ei yllä ruotsin opinnoissaan tavoitetasolle B1, joka ruotsin kielen 
opinnoille on asetettu ja joka on myös ammattikorkeakouluopintoihin tähän osaamiseen 
asetettu taitotaso. Ammatillisessa koulutuksessa taitotasovaatimuskin on alempi A1 - A2. 
(Juurakko-Paavola & Åberg 2018.) Opiskelijat ovat siis opintoihin tullessaan paitsi yksilöinä, 
myös aiempien koulutusvalintojensa myötä erilaisessa asemassa kielen oppijoina. Kun tähän 
lisätään ammattikorkeakoulutuksen tavoite kielille laajentaa kielen osaamista ammatillisen 
osaamisen suuntaan, on ymmärrettävää, että samanlainen kielenopetus ei palvele kaikkia. 
Eikä kyse ole pelkästään pedagogisista valinnoista, joilla tietä opiskelijoille tasoitettaisiin koh-
ti B1-tasoa. Ratkaisuna ovat olleet erilaisten pedagogisten ratkaisujen ohella valmentaviin 
opintoihin ohjaaminen ja vapautukset silloin, kun kriteerit siihen täyttyvät.

Ruotsin kielen opetus on huomioitu Koulutuspoliittisessa selonteossa, jossa mm. todetaan, 
että ammatilliselta toiselta asteelta korkeakoulutukseen siirtymistä halutaan jatkossa suju-
voittaa lisäämällä toisen asteen opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa lukio-opintoja erityi-
sesti kielellisten ja matemaattisten valmiuksien lisäämiseksi. Samalla korkeakouluja haaste-
taan selkeästi kuvaamaan, mitä osaamista koulutuksessa aloittavilta edellytetään ja miksi. 
(Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko 2021:24, 33.) Tuo osaamistarvekuva onkin 
merkityksellinen asia opinnoissa. Kun opinnot koetaan merkityksellisiksi, niihin on helpompi 
myös motivoitua ja tavoitteiden saavuttamisesta tulee tärkeää. Mutta missä ja miten tuo 
kuilu ammattikorkeakoulutuksen ja toisen asteen tuottaman ruotsin kielen osaamisen välillä 
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kurotaan jatkossa, se jää nähtäväksi. Mahdollisuuksina voisivat olla esimerkiksi joustava lu-
kio-opetuksen tarjonta, vapaa sivistystyö tai edelleen valmentavat opinnot korkeakouluissa. 
Valmentaviin ruotsin kielen opintoihin on ammattikorkeakouluissa jouduttu panostamaan 
silloin, kun katsotaan, että ammattikorkeakoulututkinnossa edellytettävää kielen osaamista 
ei opiskelija muutoin kykene opintojensa aikana saavuttamaan. 

Ratkaisuja on odotettu pitkään, sillä tässä vaiheessa opiskelijan opintopolkua ollaan jo var-
sin lähellä työelämään siirtymistä tutkinnolla, jolla on mahdollisuus osoittaa kieli- ja ammat-
tikorkeakoululainsäädännön mukaisten kansalliskieltemme osaaminen.

Digivisio 2030 toteutuessaan vaikuttaa korkeakoulujen opetukseen

Digivisio 2030 kansallisena korkeakoulutuksen ja jatkuvan oppimisen kehittämishankkeena 
on muuttamassa korkeakoulutusta vauhdilla. Yksi keskeinenkin Digivision osa on jatkuvan 
oppimisen pedagoginen kehittäminen. Visiossa halutaan lisätä korkeakoulujen yhteistä 
opintotarjontaa ja luoda sille pedagogiset periaatteet, digipedagogiset käytännöt ja yh-
tenäistää opetuksen laatua. Tavoitteen mukaan opiskelija liikkuu aiempaa vapaammin ja 
joustavammin korkeakoulujen digitaalisten opetustoteutusten välillä ja saa laadultaan tun-
nistettavaa korkeakouluopetusta.

Voi nähdä, että sellaiset opinnot, joita laajasti korkeakoulujen eri tutkinnoissa tarjotaan, ovat 
jatkossa osa myös tätä yhteistä korkeakoulujen opintotarjontaa ja sille on myös kysyntää. 
Tavoitteena on, että jatkuva oppiminen saavuttaa myös työelämässä olevat potentiaaliset 
opiskelijat, jotka ajattelevat, että voisivat töidensä ohessa vähitellen kasvattaa tai laajentaa 
osaamistaan korkeakoulujen opintotarjonnalla.

Digivisio 2030 jatkaa korkeakoulujen jo aloittamassa suunnassa, joka väistämättä edelleen 
monipuolistaa ja tuo uusia sävyjä korkeakouluopiskelijoiden muotokuvaan. Monialaisen 
osaamisen voi kuvitella olevan entistä useammin yksittäisen opiskelijaryhmänkin kokokuva. 
Tähän kuvaan voidaan lisätä Digivision 2030 aivan keskeiseksi sanoittama oppijalähtöisyys 
opetuksen palvelutehtävässä. Hyvin rakennettu koulutuksen saavutettavuuspalvelu antaa 
lupauksen yksilölle myös hyvin omaa osaamistarvetta palvelevasta korkeakoulutuksesta. 

Ammatillisen kielenopettajan työ eriytyy ja erikoistuu

Edellä olen pyrkinyt luomaan joitakin kuvia siitä, mitä ammattikorkeakoulun opetukselta ja 
erityisesti kielenopetukselta odotetaan eri tahoilla - tai miten itse asiaan tulkitsen. Esimerkiksi 
kielenopetuksen hanketoiminnasta en ole puhunut mitään, vaikka hyvin tiedostan niiden 
olevan osa ammattikorkeakouluopettajan työtä - myös jatkossa. Ne ovat yksi hyvä keino 
usein kansalliseen tai kansainväliseen koulutuksen kehittämisyhteistyöhön korkeakoulujen 
välillä. Pyrin ennakoimaan tässä kuitenkin sitä, miltä opetustyön arki voi tulla näyttämään. 
En ennusta, mutta ennakoin, viitaten edelläkin oleviin aineistoihin, ja tunnistan, että erilai-
sia toteutuksia yhtenäisillä osaamiskriteereillä on jo nyt opiskelijoille tarjolla. Jos nyt puhuisin 
tulevalle ammattikorkeakoulun kielenopettajalle, voisin ennakoida näin: 
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Tulevaisuudessa ammattikorkeakoulun kielenopettaja opettaa monialaisia ryhmiä, joissa 
alakohtainen eriyttäminen on oppijalähtöistä. Osan opintojaksosta opiskelija toteuttaa näyt-
töperiaatteella osana muita AMK-opintojaan, esimerkiksi harjoitteluun tai työelämäprojek-
teihin liittyen tai omaan työhönsä opinnollistaen, sillä suuri osa työssä käyvistä AMK-opiske-
lijoista työskentelee opiskelemaansa alaa vastaavissa työtehtävissä. Kieltenopettajan työ 
asemoituu entistä lähemmäs ammattiopettajan työtä myös käytännössä.

Kielenopinnot ajoittuvat tutkintoajalle, eivät useinkaan heti opintojen alkuun. Vaihtoehtoi-
sesti on mahdollista suorittaa opinto AHOT-näyttöinä ja niihin liittyen näyttöpäiväkäytäntö 
laajenee suullisen kielitaidon näyttöihin. Kurssimuotoinen opetus toteutetaan pääosin verk-
kototeutuksina. 

Digitaaliset oppimisympäristöt hallitaan ja opiskelijan itseohjautuvuutta tukee oppimisana-
lytiikan monipuolinen hyödyntäminen. Opettajan rooli painottuu oppimisen ohjaamiseen, 
yhteistyö työelämän ja eri ammattiaineiden suuntaan vahvistuu, geneeristen osaamisten 
merkitys ja rooli ammatillisen kielenosaamisen koulutuksessa vahvistuu. AHOT- ja opinnollis-
tamisosaaminen kasvavat. Vapautuksen periaatteet tarkastellaan uudelleen tilanteessa, 
jossa perusvalmiudet opintoihin luova kielenopetus on siirtynyt vapaan sivistystyön ja osin 
lukio-opetuksen tehtäväksi ja opiskelijoilla on ammattikorkeakouluun tullessaan valmiudet 
aloittaa kielenopinnot siellä. B1-tason kertaavaa kielenopetusta toteutetaan kuitenkin va-
paasti valittavana opintona ja korkeakoulujen yhteistoteutuksena sitä tarvitseville.

Koska opintoihin tullaan hyvin monia erilaisia reittejä ja työssäkäyvien aikuisten määrä jat-
kuvan oppimisen hengessä tapahtuvaan koulutukseen osallistumisessa kasvaa, tarvitaan 
myös erityisesti työssäkäyville aikuisille suunnattuja toteutuksia. Ne ovat suoritustavaltaan 
joustavia ja hyvällä opettajaohjauksella ja etätuutoroinnilla ohjattuja. Työ painottuu ilta-ai-
kaan tai autenttisissa ympäristöissä työpaikoilla tapahtuvaan työhön.

Koulutusta toteutetaan yhä enemmän tuotteistamisen periaatteella. Lähtökohta opetta-
jan osaamisessa on vahvassa pedagogiikassa ja toisaalta eriytyvässä tekemisessä niin, että 
syntyy erilaisia toteutuspolkuja, joissa oppijalähtöisesti opiskelijan mahdollisuudet ja tarve 
opintoihin kohtaavat parhaalla mahdollisella tavalla. Opettajilla on mahdollisuus erikoistua 
kohdetyhmä- tai toteutuslähtöisesti - kaikki eivät tee kaikkea. 

Vaikka suuret linjat saadaankin tulevaisuudessa varmasti kehittymään, aina jää yksittäisten 
opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien taso. Sillä tasolla pedagogisesti osaavat opettajat ovat 
kuitenkin vahvuusalueellaan ja tekevät sitä, mitä ammattikorkeakoulun kielenopetuksen 
asiantuntijoina erinomaisesti osaavat ja mikä erityisesti heille kuuluukin.
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