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AMK- kielten ja -viestinnän 
asiantuntijatiimi on määritellyt 

yhdeksi toimikautensa painopistealueeksi 
kieltenopettajien TKI-toimintaan 

osallistumisen edistämisen



Kyselyn tavoitteena

•kartoittaa hanketyön nykyistä merkitystä AMK-
kieltenopettajien työssä

•saada ideoita hyvistä käytännöistä 

•ottaa selvää, mitä tukea kieltenopettajat 
kaipaavat toimimiseen projekteissa



Kyselyn toteutus ja vastaajien profiili

• webropol-kysely

• kutsulinkki lähetettiin kielten vastuuopettajien sähköpostituslistan 
kautta

• vastausaika marraskuu 2015

• 112 vastaajaa 20 ammattikorkeakoulusta

• käytännössä lähes kaikki alat ja kaikki kielet edustettuina



Vastaajan toimenkuva, n =112



Vastaajan 
kokemus 
TKI-toiminnasta



Yhden itselle 
merkittävän 
hankkeen 
kuvailu (n=71)



Yhden itselle 
merkittävän 
hankkeen 
kuvailu (jatkuu)



Esimerkkejä vastaajien 
hankkeiden sisällön kuvauksista

Ammattialoihin integroidut hankkeet                Kielihankkeet



Integroituja hankkeita 
(ammatti + kieli)

”Tavoitteena on kehittää yhtenäisiä toimintatapoja maahan 
muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessissa 
sekä kehittää ammatillista kielikoulutusmallia.”



Integroituja hankkeita 
(ammatti + kieli)

Tutkimme eri maiden liiketoimintakulttuuria esim
asinatuntijahaastattelujen avulla. Koostimme kootun aineiston avulla 
eri maiden Business -profiiliraportteja. Oma roolini oli koota Ruotsin 
businesstoimintaraportti ja osallistua hankeseminaariin esittelemään 
lopputuotosta.[…]



Integroituja hankkeita 
(ammatti + kieli)

”Suomalaisten talotehtaiden esille tuonti Pohjois-Ruotsissa yhdessä 
amkin rakennusosaston ja BusinessOulun edustajien kanssa.”



Integroituja hankkeita 
(ammatti + kieli)

”Tavoitteena on verkostoitua ja tehdä näkyväksi hoitotyön simulaatiota 
kansallisesti ja kansainvälisesti. Luoda simulaationäyttelijäntyön 
koulutusmalli vaikeiden asiakastilanteiden käsittelyyn”



Integroituja hankkeita 
(ammatti + kieli)

”Projektissa on kartoitettu AMK:n organisaatio- ja 
opetussuunnitelmamuutoksen vaikutusta opetukseen ja oppimiseen.[…] 
Omalta osalta olen enimmäkseen tarkastellut kielten opetuksessa 
näkyviä muutoksia, esim. mikä vaikutus opettajatiimin yhteistyöllä ja 
englannin opetuksen integroinnilla ammattiaineisiin on 
oppimistuloksien ym. kannalta.”



Integroituja hankkeita 
(ammatti + kieli)

”Projektin tavoitteena on saada maahanmuuttajia integroitumaan 
paremmin alueelle. Itse olin toteuttamassa projektia, jossa 
ulkomaalaisopiskelijat vierailivat vanhainkodissa esittelemässä omia 
kulttuureitaan (Nojatuolimatkat).”



Kielihankkeita

”AHOT korkeakouluissa – korkeakoulujen kielten ja viestinnän 
osaamiskuvaushankkeessa tuotettiin osaamisperustaiset 
työelämälähtöiset osaamiskuvaukset arviointikriteereineen englantiin, 
ruotsiin, suomen kieleen ja viestintään.”



Kielihankkeita

”Tavoitteena oli kehittää menetelmiä, joilla ohjausta voitaisiin tehostaa 
ruotsin amk-kursseilla. Ajatuksena oli, että ohjausmenetelmiä 
muuttamalla, kehittämällä ja lisäämällä kasvatettaisiin opiskelijoiden 
motivaatiota ja oppimistuloksia […] onko ohjauksen tehostamisella 
vaikutusta mm. opiskelijoiden motivaatioon ja kurssin keskeyttäneiden 
määrään.”



Kielihankkeita

”Olin korkeakoulumme osalta koordinoimassa hanketta, jonka 
tavoitteena oli kulttuurienvälisen ja ryhmäviestintätaitojen 
kehittäminen kansainvälisissä opiskelija- ja opettajatiimeissä. 
Hankkeessa toteutettiin kolme 2-viikon intensiivijaksoa, jossa kussakin 
oli mukana 40-50 opiskelijaa ja yli 10 opettajaa”



Kielihankkeita

”Tukea kotimaisten kielten osaamista sote-alalla ja luoda siltoja 
suomen- ja ruotsinkielisten ammattikorkeakoulujen ja lukioiden välillä”



Mielekkyys ja hyöty



Olen halukas hanketyöhön tulevaisuudessa, 
myönteisesti vastanneet

• toteuttajana kielihankkeissa: yli 80 vastaajaa

• toteuttajana integroiduissa: hankkeissa yli 80 vastaajaa

• hankkeen hallintotehtävissä: 23 vastaajaa

Mieluummin ei halua ollenkaan hanketyöhön: kahdeksan (8) vastaajaa 
(joista vain yhdellä kokemusta hanketyöstä) 

N=112



Ehdotettuja hanketeemoja

• digitaalisuus, verkko-oppiminen, 
mobiilioppiminen

• yhteisten oppimateriaalien 
tuottaminen

• maahanmuuttajien kieli- ja 
kulttuuriosaamisen 
edistäminen/hyödyntäminen

• monialaisuus ja integrointi 
ammattiaineisiin

• harvemmin opiskeltujen kielten 
opiskelun edistäminen



Koulutus, yhteistyö tai muu tuki, joka auttaisi 
osallistumaan TKI-projekteihin
mielekkäällä tavalla
• Verkostot

• Projektinhallintataidot

• Työaika

• Tietopaketti kieltenopettajalle

• Vertaistukiworkshop

• Vertaistukiworkshop esim. kieltenopettajien neuvottelupäiville, jossa 
hankkeissa mukana olleet kokeneemmat voisivat jakaa kokemuksiaan 
aloitteleville.
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