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Tarmo Ahvenainen 

 

AMK-kieltenopettajien kokemuksia ja odotuksia hanketyöstä 

Kyselytutkimuksen tulosten yhteenvetoraportti 

 

Kyselyn tavoite 

 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa hanketyön nykyistä merkitystä AMK-kieltenopettajien työssä, 

saada ideoita hyvistä käytännöistä sekä ottaa selvää, mitä tukea kieltenopettajat kaipaavat 

toimimiseen projekteissa. 

Toteutus 

Projekti toteutettiin sähköisenä webropol-kyselynä marraskuun 2015 aikana. Kutsulinkki 

lähetettiin kielten vastuuopettajien sähköpostituslistan kautta. 

Vastaajat 

Kyselyyn vastasi 112 kieltenopettajaa 20 ammattikorkeakoulusta (yhteensä Suomessa on 26 

ammattikorkeakoulua). Lisäksi 18 vastaajaa ei nimennyt ammattikorkeakouluaan. Suurimman 

osan vastaajista toimenkuvaan kuului lähes yksinomaan kieltenopetusta (78 vastaajaa), ja 25 

vastaajan toimenkuvaan kuului kieltenopetuksen lisäksi runsaasti muuta, kuten esim. hallintoa, 

TKI-toimintaa, tutorointia tai harjoittelun ohjausta. Kolme (3) vastaajaa opettaa sekä kieliä että 

ammattiaineita.  

Kielistä käytännössä kaikki opetettavat kielet olivat edustettuina. Useimmin opetetuista kielistä 

mainittiin englanti (52 vastaajaa), ruotsi (41), suomen kieli ja viestintä (33) sekä S2 (20).  

TKI-toiminnan osuus toimenkuvassa ja opettajan oma rooli TKI-hankkeissa 

TKI-toiminnan osuus kieltenopettajien toimenkuvassa oli odotetusti vähäinen. Yli 2/3 osalla 

vastaajista sen osuus oli olematon tai alle 10% työajasta työaikasuunnitelmassa. Neljällä (4) 

vastaajalla se oli ¼ - ½ työajasta ja kolmella (3) yli puolet. 

Kuitenkin monella vastaajalla oli kokemusta hanketyöstä viimeisen viiden vuoden ajalta. 

Hankeviestinnän (33 vastaajaa) lisäksi vastaajilla oli kokemusta hankkeista, joissa kieli-, viestintä- 

tai kulttuuriosaaminen oli osa hankkeen tavoitteita ja sisältöä (34 vastaajaa). Myös ensisijaisesti 



kieli- ja viestintäosaamiseen keskittyviin hankkeisiin oli osallistunut 26 vastaajaa. 

Projektihallinnosta näissä hankkeissa oli kokemusta 20 vastaajalla. 

Vastausten jakauma on esitetty kuviossa 1. 

 

Kuvio 1. Kokemus TKI-projekteista. 

Hankkeiden luonne ja kieltenopettajien rooli 

Tutkimuksessa vastaajia pyydettiin kuvaamaan yhtä merkittävää hanketta johon he ovat 

osallistuneet. Heitä pyydetiin nimeämään, mitkä annetuista väittämistä sopivat kuvaamaan 

hanketta. Yhteenveto vastauksista on kuviossa 2. Kuviosta on luettavissa, että vastaajien 

kokonaismäärän ollessa 71, työelämätoimijoita oli mukana 40 hankkeessa ja samoin 40 

hankkeessa oli mukana opiskelijoita. Vajaa puolet hankkeista (30) oli kansainvälisiä, ja samassa 

määrässä hankkeista oli mukana sekä TKI-henkilöstöä että opettajia. Kieliin keskittyviä hankkeita 

ja integroituja hankkeita oli suunnilleen yhtä paljon, mutta osa vastaajista oli valinnut 

molemmat vaihtoehdot. Erityisesti kieli- ja viestintätaitojen opettamiseen, oppimiseen tai 

arviointiin keskittyviä hankkeita oli noin kolmannes hankkeista (23). 

 

  



 

Kuvio 2. Missä määrin väittämät sopivat kuvaamaan yhtä vastaajien kannalta merkittävää 

hanketta (n = 71). 

  



 

Alle on koottu esimerkkejä kuvaamaan hankkeiden kirjoa ja kieltenopettajien roolia sellaisissa 

hankkeissa, joita voidaan pitää kielten kannalta ns. integroituina hankkeina eli hankkeina, joissa 

kieli-, viestintä- tai kulttuuriosaamisella oli rooli, vaikka se ei ollutkaan hankkeen pääsisältö. 

Tavoitteena on kehittää yhtenäisiä toimintatapoja maahan muuttaneen osaamisen 

tunnistamisen ja tunnustamisen prosessissa sekä kehittää ammatillista 

kielikoulutusmallia. Toimin vastuuhenkilönä yhdessä hankkeen neljästä työpaketista ja 

olen ollut projektipäällikön roolissa valmistelemassa ns. osahanketta, joka ulkoisen 

rahoittajan toivomuksesta yhdistettiin toiseen hankkeeseen. 

Tutkimme eri maiden liiketoimintakulttuuria esim. asiantuntijahaastattelujen avulla. 

Koostimme kootun aineiston avulla eri maiden Business -profiiliraportteja. Oma roolini 

oli koota Ruotsin businesstoimintaraportti ja osallistua hankeseminaariin esittelemään 

lopputuotosta.[…] 

Suomalaisten talotehtaiden esille tuonti Pohjois-Ruotsissa yhdessä amkin 

rakennusosaston ja BusinessOulun edustajien kanssa. 

Tavoitteena on verkostoitua ja tehdä näkyväksi hoitotyön simulaatiota kansallisesti ja 

kansainvälisesti. Luoda simulaationäyttelijäntyön koulutusmalli vaikeiden 

asiakastilanteiden käsittelyyn 

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. 

Projektin tavoitteena on saada maahanmuuttajia integroitumaan paremmin alueelle. 

Itse olin toteuttamassa projektia, jossa ulkomaalaisopiskelijat vierailivat vanhainkodissa 

esittelemässä omia kulttuureitaan (Nojatuolimatkat). 

Alle on koottu esimerkkejä vastaajien kuvauksia hankkeista, joissa kieli-, viestintä- tai 

kulttuuriosaaminen oli hankkeen fokuksessa. 

Kielen oppiminen harjoitusyritysympäristössä yrityselämäviestintää toteuttaen 

AHOT korkeakouluissa – korkeakoulujen kielten ja viestinnän osaamiskuvaushankkeessa  

tuotettiin osaamisperustaiset työelämälähtöiset osaamiskuvaukset 

arviointikriteereineen englantiin, ruotsiin, suomen kieleen ja viestintään sekä yhteiset 

lingvistiset osaamiskuvaukset englantiin. 

Tavoitteena oli kehittää menetelmiä, joilla ohjausta voitaisiin tehostaa ruotsin amk-

kursseilla. Ajatuksena oli, että ohjausmenetelmiä muuttamalla, kehittämällä ja 

lisäämällä kasvatettaisiin opiskelijoiden motivaatiota ja oppimistuloksia. Tein hankkeen 

aikana oman opetuskokeilun ruotsin kielen pakollisella opintojaksolla, jolla halusin 



selvittää, onko ohjauksen tehostamisella vaikutusta mm. Opiskelijoiden motivaatioon ja 

kurssin keskeyttäneiden määrään. 

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 

Tavoitteena kerätä oppilaitoksemme kielten- ja viestinnän opettajille esimerkkejä ja 

hyviä käytäntöjä digitaalisista työkaluista. Olin mukana yhtenä ryhmän jäsenenä ja 

keräsin listaan omia hyviä käytäntöjäni ja käyttämiäni työkaluja 

Tukea kotimaisten kielten osaamista sotealalla ja luoda siltoja suomen- ja 

ruotsinkielisten ammattikorkeakoulujen ja lukioiden välillä 

Vastaajien mukaan digitaalisuus liittyi 19 hankkeeseen. Yhdessä hankkeessa kerättiin 

digityökaluja opettajien käyttöön, monessa tallennettiin verkkoon oppimateriaalia tai hankkeen 

muita tuotoksia. Osassa digitaalisuus liittyi hankeviestintään, kuten sosiaalisen median käyttöön 

hanketyöskentelyssä. 

17 vastaajaa kertoi hankkeessa mukana olleen opiskelijoita, joiden kieliopintoihin hanke liittyi. 

Sanallisista kuvauksista ei monestakaan hankkeesta silti selvinnyt miten opiskelijat olivat 

mukana muuten kuin edunsaajana, ts. tehtiin materiaalia kieltenopetukseen. Yhdessä 

vastauksessa oli maininta opiskelijoiden osallistumisesta hankkeeseen kielten tunneilla ja 

toisessa opiskelijan tekemistä käännöksistä hankkeelle.  

Opinnollistimme kollegani kanssa opiskelijoiden tapahtumassa mukana olon 

opiskelijoille kesäopintona 3 op. Opiskelijaryhmä hoiti kansainvälisen tapahtuman 

CallCenteria Messukeskuksessa Helsingissä. Lisäksi ohjasin1 opinnäytetyön aiheesta 

(opiskelija käänsi tapahtuman kotisivuja englannista espanjan kieleen. Ohjasin 4 

opiskelijalle käännösprojekteja Suomen Voimisteluliitolle.  

Hankkeen arvioitu mielekkyys ja hyöty  

Vastaajia pyydettiin arvioimaan kuvaamansa yhden hankkeen hyötyä itselle kieltenopettajana, 

omille projektinhallintataidoille, oman AMK:n kieltenopetukselle sekä osallistuneiden 

opiskelijoiden kielitaidon käyttömahdollisuuksille. 

Yleensä ottaen hankkeita voidaan pitää varsin onnistuneina tässä suhteessa. Hankkeisiin 

osallistuminen on koettu lähes yksinomaan mielekkääksi ja omaa ammattitaitoa kehittäväksi. 

Riittämättömät projektinhallintataidot oli mielestään vain 11 vastaajalla, mutta kuitenkin suurin 

vastaajista katsoi projektinhallintataitojensa kehittyneen osallistumisen myötä. Yli puolet katsoi 

hankkeen antaneen opiskelijoille mahdollisuuden päästä käyttämään kielitaitoaan, vaikka 

edellisen luvun vapaamuotoisten vastausten perusteella voi päätellä, että tämä ei useinkaan 

tapahtunut osana kieliopintoja. 

 

https://report.webropolsurveys.com/reports/ViewReport.do?client=7C9460D3-D9F1-4271-A3B1-59CBFB6F3972&formId=4D6E1D68-085D-48ED-B700-512D3BAB7128&reportId=1294922


 

Kuvio 3. Hankkeen mielekkyys ja hyöty 

Halukkuus hanketyöhön tulevaisuudessa ja hankeideat 

Vastaajista suurin osa, yli 80 vastaajaa, oli ilmaissut halukkuutensa tulevaisuudessa ottaa osaa 

hanketyöhön toteuttajana kielihankkeissa ja lähes yhtä moni integroiduissa hankkeissa. 

Hankkeen hallintoon oli kiinnostunut osallistumaan 23 vastaajaa. Mielellään kokonaan 

hanketyön toimenkuvastaan jättäisi kahdeksan (8) vastaajaa.  

Hanketyöideoissa useimmin toistuvia teemoja olivat (mainintojen mukaisessa järjestyksessä):   

 digitaalisuus, verkko-oppiminen, mobiilioppiminen 

 yhteisten oppimateriaalien tuottaminen 

 maahanmuuttajien kieli- ja kulttuuriosaaminen 

 monialaisuus ja integrointi ammattiaineisiin 

 harvemmin opiskeltujen kielten opiskelun edistäminen 

Yksittäisiä, täsmällisemmin yksilöityjä erilaisia hankeideoita olivat mm. omaelämäkerrallinen 

työskentely hyvinvointia tukevassa taiteellisessa toiminnassa ja erityisopiskelijoiden 

ohjaaminen.  

Osa oli vastannut tähän kysymykseen nimenomaan hanketyöskentelyn kehittämisen kannalta ja 

nimennyt mm. yhteisten pelisääntöjen laadinnan työajasta sopimiseen ja hanketoiminnan 

hyvien käytänteiden levittämisen.  

Osa ehdotuksista oli sellaisia, joista on jo tuloksia olemassa eri hankkeiden tuloksina, kuten 

muutamassa ehdotuksessa ollut yhteisten arviointikriteerien laadinta. Siksi onkin tärkeää, että jo 

olemassa olevista yhteisistä resursseista tiedotetaan kieltenopettajille eri ammattikorkea-

kouluissa.  

 

 



Koulutus, yhteistyö tai muu tuki, joka auttaisi osallistumaan TKI-projekteihin 

mielekkäällä tavalla 

Vastaajia pyydettiin kertomaan, mikä mahdollistaisi heidän mielekkään osallistumisensa TKI-

toimintaan. Vastauksissa tulivat esiin seuraavat teemat tai konkreettiset ehdotukset. 

Verkostot 

Sekä partneriverkostoa hankkeen kehittelyyn ja toteutukseen että verkostoa oman 

oppilaitoksen sisällä ammattiaineen opettajien ja TKI-henkilöstön kanssa pidettiin tärkeänä. 

Projektinhallintataidot 

Osa toivoi projektinhallinnan ulkoistamista ammattilaisille ja keskittymistä varsinaiseen 

toteuttamiseen, kun taas osa toivoi itselle koulutusta projektihallintaan ja rahoituslähteisiin. 

Hyvänä pidettiin myös mahdollisuutta työskennellä kokeneempien projektiosaajien kanssa ja 

oppia heiltä.  

Tietopaketti kieltenopettajalle 

Kieltenopettaja hankkeissa -tietopaketti, johon koottaisiin kaikkea, mikä voisi auttaa 

kieltenopettajaa osallistumaan hankkeisiin. 

Vertaistukiworkshop 

Vertaistukiworkshop esim. kieltenopettajien neuvottelupäiville, jossa hankkeissa mukana olleet 

kokeneemmat voisivat jakaa kokemuksiaan aloitteleville. 

Työaika 

Monessa vastauksissa tuli esiin, että työaikakäytännöt eivät tue kieltenopettajien 

hanketyöskentelyä. Erityisesti hankkeen hakuvaiheessa on vaikea saada työaikaa. 

Muutama poiminta vapaamuotoisista loppukommenteista 

Kyselyn lopussa vastaajat saattoivat vielä kommentoida aihetta vapaamuotoisesti. Alla on 

muutama poiminta kommenteista.  

Viestintäosaaminen on muutakin kuin kielten hallintaa. Koko kyselyn lähestymistapa on 

siksi ongelmallinen. 

Myönnän että kyselyn laatijan tausta kielenopettajana on varmasti vaikuttanut yksipuolistavasti 

kyselyn rakenteeseen. 

Koen, että kieltenopettajat nähdään liian yksipuolisesti vain kielen osaajina. Useimmilla 

on sivuaineiden tai muiden opintojen ja/tai työkokemuksen kautta myös paljon muuta 

osaamista, jota ei osata työyhteisössä hyödyntää. 

Kun omaan työ- tai opiskeluhistoriaan ei kuulu ensimmäistäkään hanketta, on vaikea 

ajatella, mikä olisi hankkeeseen sopiva aihe. Samoin ammattiaineiden toimijoiden on 



vaikea ajatella kieltenopettajille roolia hankkeeseen, kun ei sellaista ole ennenkään 

tehty. 

Näissä kahdessa kommentissa tulee esiin se että kieltenopettajien tulee aktiivisesti tuoda omaa 

osaamistaan esille jotta muut ymmärtäisivät a) kieli- ja viestintäosaamisen roolin työelämässä ja 

b) kieltenopettajien osaamisen kirjon.  

 

”On todella tärkeää, että jokainen kieltenopettaja pääsee osallistumaan TKI-hankkeisiin, jotta 

työnkuva koostuu muustakin kuin opetustyöstä. Hankkeista saa niin paljon sellaista, mitä 

luokkahuonetyöskentelystä ei saa.” 

 

Jatkotoimenpiteet 

 

Tietopaketti kieltenopettajalle 

Asiantuntijatiimi ryhtyy kokoamaan Kiviblogiin tietopakettia, joka auttaa kieltenopettajaa 

osallistumaan hankkeisiin. Siihen kuuluu tietoa ajankohtaisista hankehauista, meneillään 

olevista ja päättyneistä hankkeista sekä ohjepaketti johon kootaan vinkkejä ja neuvoja TKI-

toimintaan osallistumiselle.  

Vertaistukiworkshop 

 Asiantuntijatiimi järjestää seuraavilla neuvottelupäivillä ehdotetun kaltaisen 

vertaistukiworkshopin. 

Tulosten esittely vastuuopettajakokoukselle 

Tämän kyselyn tulokset esitellään Lahden vastuuopettajakokouksessa helmikuussa 2016. 

Vastuuopettajakokoukseen kutsutaan kokeneita hankkeisiin osallistujia kertomaan 

kokemuksistaan. Keskustelun pohjalta mietitään toimenpiteitä jotka voisivat auttaa 

kieltenopettajia toimimaan TKI-hankkeissa. 

Hanke johon integroidaan hanketyökoulutusta 

Asiantuntijatiimi pohtii mahdollisuutta osallistua hankkeeseen tai tehdä aloite hankkeesta, 

johon integroidaan hanketyökoulutusta siihen osallistuville kieltenopettajille.  

 

 

 

 

 



 


