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Olen Tuija Tolonen-Kytölä. Työskentelen viestinnän yliopettajana Centria-ammattikorkeakoulussa. 

Työpaikkani on alueella, jossa molemmat kotimaiset kielet - suomi ja ruotsi - ovat luonteva osa 

työympäristöä. Pääkampuksemme sijaitsee Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa, sivukampukset 

Pietarsaaressa ja Ylivieskassa. Opiskelijoista merkittävä osa on ulkomaalaistaustaisia, ja siksi 

monikulttuurisuus ja eri kielet ovat luonnollinen osa arkeamme.  

Omassa organisaatiossani toimin kielten viestinnän opettajien tiimin puheenjohtajana. Tiimiin kuuluu 

noin 15 opettajaa. Toimin myös valtakunnallisen suomen kielen ja viestinnän 

ammattikorkeakouluopettajien yhteistyö- ja kehittämisverkoston Suvi-työryhmässä aktiivisesti. 

Proflang ry:n hallituksessa olen tällä hetkellä varajäsenenä. 

Asun Oulussa, joten yhteydet Pohjois-Suomen korkeakouluihin ovat luontevat. Aiempaa 
työkokemusta olenkin saanut toimiessani Oulun ammattikorkeakoulussa tuntiopettajana. 
 
Koulutus- ja työtausta 

Koulutukseltani olen kauppatieteen tohtori ja filosofian lisensiaatti. Oulun yliopiston humanistisessa 

tiedekunnassa suoritin lisensiaatintutkinnon vuonna 2006 tekstintutkimuksen alalta. Vuonna 2014 

väittelin Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta aiheenani perheyrittäjien arvojen rakentuminen 

suomalaisissa lehtiteksteissä. 

Työurani on keskittynyt pitkälti ammattikorkeakouluopetukseen. Olen toiminut myös toimittajana, 

yläkoulun äidinkielenopettajana, maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa sekä 

aikuiskoulutuksessa. 

Opetuksen painopistealueet 

Parinkymmenen työvuoden aikana ammattikorkeakoulukentällä olen saanut kartuttaa 
kokemustani sekä viestinnän, suomen kielen että S2-opetuksen aloilla. Tällä hetkellä opetan 



viestintää liiketalouden, tekniikan, sosiaali- ja terveysalan sekä musiikin koulutuksissa. 
Pääpaino opetuksessa on tutkimusviestinnässä, ja ohjaan myös opinnäytetöitä tekstin 
näkökulmasta. 
 
Verkkopedagogiikka ja monimuotoiset opetustavat ovat yksi mielenkiinnon kohteistani. Olen 

tuottanut joitakin verkko-opintojaksoja yhdessä mm. yliopistomaailmaa edustavien 

kumppaneiden kanssa kielenhuollon ja kirjoittamisen sekä mediatutkimuksen aloilta. 

  
Hanketyö 

Yhteistyötä yliopistojen opettajiin on syntynyt myös hanketyön kautta. Olen mukana 
valtakunnallisessa Digijoujou-hankkeessa, jossa tuotetaan verkkomateriaalia S2-opetukseen 
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisissä valtakunnallisissa tiimeissä.  Syksystä 2018 
alkaen käynnistyvässä KIVAKO-hankkeessa olen Centria-amk:n edustajana ohjausryhmässä.  
 
Julkaisut 

Olen kirjoittanut viime vuosina artikkeleita kielten ja viestinnän opetukseen liittyen mm. 
Centria-amk:n tuottamiin julkaisuihin sekä ollut toimittamassa niitä. Useat artikkeleistani 
sivuavat väitöstutkimukseni käsittelemää aihepiiriä: arvoja ja työelämää sekä yrityksiä ja 
niiden viestintää. Suvi-työryhmän mukana olen ollut kirjoittamassa artikkeleita mm. 
Kielikelloon. 
 

Tavoitteet ja kiinnostuksenkohteet 

Jatko-opintoja suorittaessani syntyivät kontaktit tekstintutkimukseen ja -tutkijoihin. 
Mielenkiinnonkohteitani viestinnässä ovatkin tällä hetkellä ammattikorkeakouluopiskelijoitten 
tuottamat tekstit - erityisesti opinnäytetyö tekstilajina.  
 
Huolta on viime aikoina kannettu yleisesti suomalaisten kirjoittamisen taitojen rapistumisesta, ja 
missionani onkin eri alojen asiantuntijoiden selkeän, asiallisen ja ymmärrettävän suomen kielen taidon 
vahvistaminen. Tälle kohderyhmälle soveltuvaa verkkomateriaalia ja pedagogisia ratkaisuja haluan 
olla kehittämässä edelleen. 
 
Suomen kielen aseman säilyttäminen korkeakouluissa on mielestäni tärkeää kansainvälistymisen 

ohella. Virallisten käytäntösuositusten vakiinnuttaminen esim. kypsyysnäyteasioissa ja niistä 
informointi ovat tärkeitä tavoitteita toimiessani kielten ja viestinnän asiantuntijatiimin 
jäsenenä. 
 

 

 

 
 
 
 
 



  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


