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Ammattikorkeakoulun kieltenopettajan arki on parhaimmillaan opiskelijalähtöisen 

oppimisen mahdollistamista kieltenopettajakollegoiden tuella, ammattiaineiden opettajien 

kanssa yhteistyössä ja työelämää herkällä korvalla kuunnellen. Ai ei? Joskus se voi olla 

kädestä suuhun tehtyjä tuntisuunnitelmia, taistelua oman kielen paikasta koulutuksen 

opetussuunnitelmassa, selviytymistä musertavan epätasaisesti vuodelle jakautuvan 

työtaakan kanssa, epäuskoa siihen tekeekö oikeita asioita ja edes likimain 

oikeudenmukaisesti. Eri ammattikorkeakouluissa ja niiden eri yksiköissä on erilaiset 

aikaresurssit ja erilaiset mahdollisuudet kieltenopettajien keskinäiseen yhteistyöhön. 

Tässä hetteikössä suunnistamisen kartaksi laadittiin jo vuosia sitten ammattikorkeakoulun 

kielten ja viestinnän opetuksen käytäntösuositukset. Miksi tarvitaan kieltenopettajien itse 

tekemiä käytäntösuosituksia; eikö laki määrittele toimintamme? Kyllä ja ei. 

Ammattikorkeakoulujen kieltenopetusta lainsäädännössä ohjaa vain muutama 

yleisluontoinen pykälä. Korkeakouluilla on autonomia opetussuunnitelmien suhteen, eikä 

mitään valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita ole.  

Kaksikymmentä vuotta sitten kun ammattikorkeakoulut syntyivät, lähdettiin kehittämään 

myös ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetusta. Yhteistyö alkoi yliopettajien 

tapaamisena. Pian syntyivät ammattikorkeakoulujen kieltenopetuksen päivät, 

vastuuopettajakokoukset, asiantuntijatiimi sekä erilaiset kielikohtaiset verkostot. Erilaisissa 

projekteissa on yhdenmukaistettu arviointia (esim. AMKKIA, Suullisen kielitaidon 

arviointiprojekti, AHOT korkeakouluissa), kartoitettu työelämän kielitaitovaatimuksia ja 

viestintätilanteita (esim. Prolang) ja luotu yhteistä opetustarjontaa tai -materiaalia (esim. 

Amkkia, Virtaa venäjään, Digijoujou, Kivako). Osassa projekteja on tehty yhteistyötä 

ammatillisen toisen asteen tai yliopistojen kanssa. 

Käytäntösuositukset ovat tuon pitkän yhteistyön tulosta. Nelikymmensivuinen dokumentti, 

johon muutaman vuoden välein asiantuntijatiimi valmistelee ja vastuuopettajakokous 

hyväksyy päivitykset, on paitsi kymmenen varsinaista suositusta, myös kokoelma 

suositusten perustana olevaa lainsäädäntöä, ministeriöltä pyydettyjä lausuntoja, 

vastuuopettajien tulkintoja lainsäädännöstä sekä käytännön opetustyössä ja opetuksen 

järjestämisessä yhteisesti hyväksi havaittuja käytäntöjä. Lisäksi suositusten liitteissä on 



muun muassa yhdessä kehitettyjä taitotasokuvauksia, joissa eurooppalaisen kielten 

viitekehyksen taitotasokuvaukset on sovitettu ammattikorkeakouluopintoihin.  

Kieltenopetuksen käytäntösuositukset ovat kartta ja kulkuohje, johon opettaja voi verrata 

mihin suuntaan oman oppilaitoksen kieltenopetus on menossa. Myös omaa jokapäiväistä 

opetustaan on hyvä joskus tarkastella suositusten valossa. Suositukset voivat antaa tukea 

varsinkin niille kieltenopettajille, joilla ei omassa organisaatiossaan ole mahdollisuutta 

tiiviiseen yhteistyöhön kieltenopettajakollegoiden kanssa ja jotka tekevät työtään 

esimerkiksi kampuksensa ainoana oman kielensä opettajana. Kieltenopetuksesta 

ammattikorkeakoulussa päättävälle taholle suositukset antavat suunnan johon pyrkiä 

laadukkaan kielten ja viestinnän opetuksen järjestämiseksi.   

Maasto muuttuu ja suunnistajat viisastuvat, joten päivitetään tätä karttaa yhdessä 

edelleen. Silläkin uhalla, että joskus tuntuu, että joukkueenjohtajalla oma karttansa eikä 

hän meidän kartastamme välitä. Vähin mitä voimme tehdä, on vilkuilla omaa karttaamme 

povitaskusta, ja tuuppia vaivihkaa joukkuetta oikeaan suuntaan. Ja joskus, voi olla hyväksi 

ottaa karttaa reilusti taskusta esille ja pyytää muita lukemaan sitä. 
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