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Asia  Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajien verkoston lausunto koskien 

hallituksen esitysluonnosta laiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi  

  

  

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajaverkosto katsoo, että esitetty lakimuutos 

on uhka ammattikorkeakoulusektorin nykyiselle kielten ja viestinnän opetukselle ja sen 

tulevaisuudelle.  

  

Yhtenä isona ärtymyksen aiheena on, että lakiuudistusta käytetään eri korkeakoulujen 

kieltenopetuksen yhdistämiseen vain säästösyistä esimerkiksi ”pakkosiirtämällä” 

ammattikorkeakoulujen kieltenopettajia osaksi yliopistojen kielikeskuksia. Muutoshan olisi tehtävä 

nimenomaan pedagogiikka - ei raha - edellä. Erityisenä huolena on, että yhdistymisprosessissa ei 

kuulla varsinaisia asiantuntijoita eli opettajia, joilla kuitenkin on eniten osaamista ja näkemystä. Laki 

tuo myös mukanaan monia käytännön haasteita, joiden vaikutusta ei ole mietitty riittävästi etukäteen 

ja joiden huono käytännön toimeenpano tuo vain lisää ongelmia (esim. erilaiset työehtosopimukset, 

palkkaus, vuosityöaika, opetusvelvollisuuden määrät, opetussuunnitelmat, tietojärjestelmät). Lisäksi 

haasteina ovat opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen erilaisuus sekä erilaiset opiskelijaryhmät ja 

osaamistasot yliopistoihin verrattuna. Samoilla tavoitteilla ja sisällöillä ei voida opettaa kaikkia! 

Esimerkiksi ammattikorkeakoulujen opiskelijoista osa tulee ammatillisen väylän kautta ja he 

poikkeuksetta tarvitsevat tukea kieliopinnoista selvitäkseen (esim. valmentavia kieliopintoja).  

  

Ammattikorkeakoulujen kieltenopetus on erikoisalojen kieltenopetusta, ei yleiskielen opetusta. 

Kieltenopetus myös integroituu ammattialojen opetukseen kiinteästi. Ammattikorkeakouluissa 

toimiminen edellyttääkin opettajilta vahvaa substanssiosaamista. Opettajilla on myös paljon muutakin 

osaamista ja heillä on erilaisia tehtäviä, kuten opinnäytetöiden ja julkaisujen kielenhuolto, hanke- ja 

projektityöskentely, suunnittelu- ja kehittämistehtävät, opinto-ohjaus, hyväksilukeminen. Mikäli 

kieltenopetusta järjestetään uuden lain myötä toisin, niin miten huolehditaan siitä, että alakohtaisuus 

turvataan jatkossakin ja kieliopinnot integroidaan opiskeltavaan substanssialaan? Monissa 

ammattikorkeakouluissa opetusta toteuttaa kieltenopettaja ja ammattiaineen opettaja samaan 

aikaan ja esimerkiksi englannin kielen opetus voi olla kokonaan sisältöintegroitu. On suuri vaara, että 



kieltenopetuksen integrointi ammattialoilla vähenee, yhteistyö työelämän kanssa kapenee ja opetus 

muuttuu yleisempään suuntaan ja jopa vähenee.  

  

Uusi laki mahdollistaa kielten ja viestinnän opetuksen kilpailuttamisen korkeakoulujen kesken. Huolta 

herättää se, että kilpailutuskriteerinä tulee olemaan mitä todennäköisimmin kustannustehokkain 

vaihtoehto. Tämä tarkoittanee sitä, että opetusryhmät ovat isoja, opetus on verkossa ja sitä toteuttaa 

mahdollisimman halvalla palkattu opettaja, joka ei välttämättä tunne ammattikorkeakoulun 

substanssiopetusta. Tällainen toiminta ei ole enää tarkoituksenmukaista. Entäpä miten 

ammattikorkeakoulu pystyy edes luotettavasti valvomaan ulkoistamansa kielten ja viestinnän 

opetuksen laatua, jos sillä ei ole enää omia kieliasiantuntijoita? On todella ongelmallista, että itse työ 

ja direktio-oikeus ovat eri organisaatioissa.  

  

Se, että toisiko laki uusia mahdollisuuksia tai parannuksia mukanaan, herättää suuresti epäilystä. Se 

saattaa edistää eri korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja yhteistyöverkostojen hyödyntämistä sekä 

laajentaa Suomessa harvemmin opiskeltujen kielten tarjontaa. Tosin yhteistyön tekeminen on ollut 

mahdollista jo nyt ja sitä on jo tehty ilman lakiakin. Isompien eri korkeakoulujen 

kieltenopetusyksiköiden voimaan kielten ja viestinnän opetuksen aseman vahvistamisessa ei 

myöskään uskoa juuri löydy: ovatko suuret kielikeskukset vain paikkoja, jonne opettajat halutaan 

”siivota” pois? Miksi muiden ammattialojen edustajia ei olla siirtämässä ja heidän osaamistaan 

ulkoistamassa?  

  

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajien verkosto katsoo, että lakimuutos ei 

vaikuta kaikkien ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen järjestämiseen ja 

toteuttamiseen lyhyellä aikavälillä. Tosin muutoksia on jo muutamissa ammattikorkeakouluissa 

suunnitteilla tai meneillään ja jatkossa niitä tehtäneen lisääkin mahdollisen uuden lain 

vauhdittamana. Lakiehdotus saa hyvin kriittisen vastaanoton ammattikorkeakoulukentässä kielten ja 

viestinnän asiantuntijoilta ja enemmistö katsoo, että ehdotetut edut saavutetaan - ja on jo osittain 

saavutettukin - ja siksi lakimuutokselle ei ole tarvetta: kielten ja viestinnän opetus on ehdottomasti 

pidettävä edelleen ammattikorkeakouluissa. Toteutuessaan laki edistää eriarvoisuutta ja 

hajanaisuutta ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksessa ja vesittää yhdessä tehdyn 

hyvän työn ja kehittämisen.  
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