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Työelämä vaatii ammattikorkeakouluista valmistuvilta asiantuntijoilta jatkuvasti uudenlaisia viestintätaitoja. 
Tämän vuoksi oppimisen tavoitteiden ja sisältöjenkin tulisi uudistua. Kielenoppimisen tavat ja ympäristö 
ovat merkittävästi muuttuneet verkko-opetuksen ja digitalisaation myötä. Verkostoissa viestimisen taito ja 
jatkuvan oppimisen merkitys asiantuntijan työssä on korostunut. Uusien sukupolvien käsitys oppimisesta ja 
opiskelusta haastaa osaltaan opetuksen tarjoajat.

Viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat oppimisen avaintaitoja. Näihin avaintaitoihin kuuluvat viestintä omalla 
äidinkielellä, vierailla kielillä sekä kulttuurin tuntemus ja ilmaisumuodot. Kieli- ja viestintätaidot ovat myös 
edellytys avaintaitoja läpileikkaavien geneeristen taitojen kehitykselle. Vuorovaikutus-, viestintä- ja 
kommunikointitaidot on niin ikään listattu toiseksi tärkeimmäksi tulevaisuuden geneeriseksi osaamiseksi. 
Myös monikulttuurisuustaidot mainitaan tärkeänä tulevaisuuden osaamisena.

Tavoitteena on, että kielten ja viestinnän opetus ammattikorkeakouluissa pysyy sisällöltään ajanmukaisena 
ja pedagogisesti korkeatasoisena. Oppimisjärjestelyjen uudistukset tulisi tehdä hallitusti oppimisen ehdoilla, 
opiskelijoiden oppimisen omistajuutta kunnioittaen, eettisesti kestävästi ja tarjoten opettajalle 
mahdollisuudet laadukkaan opetuksen toteuttamiseen. Laadukas opetus edellyttää hyvin suunniteltua 
opiskelijan opintopolkua, erilaisten oppimisympäristöjen toimivuutta sekä opetuksen organisoinnin 
sujuvuutta. Tämä kaikki tulee näkyviin valmistuvan opiskelijan kieli- ja viestintäosaamisena.

Työelämän kielenkäyttötilanne määrittelee sen, mitä opettajan ammattikorkeakoulussa tulee kielten 
opintojaksoilla opettaa. Opetuksen tulee heijastella myös yhteiskunnallista kontekstia ja eri alojen tarpeita 
ja kehitystä. Monikielisyys ja kielten rinnakkaiselo ovat läsnä eri työyhteisöissä, mikä edellyttää kielitietoista 
ymmärrystä eri kulttuuritaustojen vaikutuksesta kielenkäyttöön. Ammattikorkeakouluissa kielenopettamisen 
lähtökohtana tulisikin olla kielen käyttötarkoitus.

Opetuksen tulee olla kielenkäyttäjälähtöistä, ts. oppijakeskeistä. Opetuksen toteutustapaan vaikuttavat 
kuitenkin myös opettajan yksilölliset taipumukset ja käsitykset siitä, millä tavalla opetusta toteutetaan. 
Erilaisia kielen oppimiseen ja käyttöön soveltuvia työkaluja tulee voida käyttää tarkoituksenmukaisesti, ja 
myös monimediaisuus ja siihen liittyvä monilukutaito tulee ottaa huomioon laadukkaassa kielten ja 
viestinnän opetuksessa. Keskeistä on myös oman ammattialansa tekstilajien tunnistaminen ja niiden 
tuottaminen.

Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) vuoden 2018 versiossa kielitaitoa kuvataan uusista näkökulmista, 
joihin kuuluvat mediaatio eli merkitysten välittämisen taito, verkkoviestintätaidot ja syntyperäisen puhujan 
ideaalista luopuminen. Nämä näkökulmat on otettu huomioon laatukriteereitä toteutettaessa.



MITÄ TARKOITUSTA VARTEN LAATUKRITEERIT ON LAADITTU?

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen laatukriteerit on tehty opetuksen kehittämisen 
laatutyökaluksi, käytettäväksi Ammattikorkeakoulujen kielen ja viestinnän käytäntösuositusten rinnalla. 
Laatukriteerit on laadittu valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän asiantuntijatiimissä 
vuosien 2018–2020 aikana. Ammattikorkeakouluilla on autonomia toteuttaa opetusta parhaaksi 
katsomallaan tavalla. Kriteeristön on tarkoitus toimia kehittämisen suunnannäyttäjänä, eikä ajatuksena ole, 
että kaikkien kriteereiden tulee täysin toteutua kaikissa tilanteissa.

Laatukriteerit ovat Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän käytäntösuosituksia konkreettisempi ja 
käytännönläheisempi työkalu. Opettaja voi käyttää niitä helpommin opetuksensa kehittämisen tukena, ja 
opetuksen organisoija voi hyödyntää laatukriteereitä opetuksen suunnittelu- ja kehittämistyössä.

Kuviossa 1 on esitetty ne tilanteet, joissa kutakin laatukriteeristön osaa on tarkoitettu käytettäväksi.
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Kuvio 1. Kriteeristön osien käyttö eri tilanteissa.



PEDAGOGINEN AJATTELU LAATUKRITEEREIDEN TAUSTALLA

Kielten ja viestinnän opetusta suunniteltaessa on oltava tietoinen niistä lähtökohdista, joista opetusta 
kulloinkin toteutetaan. Opetusta ja sen organisointia voi lähestyä kolmen kysymyksen avulla: 
1. Miksi opetetaan? 2. Mitä opetetaan? ja 3. Miten opetetaan? Opetuksen tarkoituksena on tuottaa eri alojen 
asiantuntijoille käytännön kielitaitoa, mutta ammattikorkeakoulututkinnosta saatava todistus antaa samalla 
työnantajille ja organisaatioille tärkeää tietoa opiskelijan osaamistasosta. Nämä molemmat näkökulmat on 
otettava huomioon kielten opintojaksojen sisältöjen ja tavoitteiden laadinnassa sekä arvioinnissa. Kielten 
opetusta ammattikorkeakouluissa ohjaa myös lainsäädäntö, mm. virkamieskielitaidon osoittamisen vaatimus 
kotimaisissa kielissä. Tämän lisäksi kielten opetuksessa tulisi myös varmistaa, että suomea toisena kielenä 
opiskelleilla on riittävä työelämän suomen kielen taito yhteiskuntaan integroitumiseksi.

Opetuksen taustalla vaikuttavat opettajien käsitykset kielestä sekä kielen oppimisesta. Erilaiset kielikäsitykset 
ja kielenoppimiskäsitykset onkin tiedostettu ammattikorkeakoulujen kieltenopetuksen laatukriteereitä 
laadittaessa. Aiemmasta kielellisiä rakenteita ja lingvistisiä järjestelmiä korostavasta formalistisesta 
suuntauksesta on tultu kohti funktionaalisempaa näkemystä kielestä ja kielenoppimisesta, jossa kieli nähdään 
toiminnallisena ja kontekstisidonnaisena ilmiönä. Kielitaito on osa mediaatiota ja monimediaisuutta, ja 
opiskelijan yksilölliset oppimistavoitteet korostuvat aiempaa enemmän myös ammattikorkeakoulussa.

Opetuksen suunnitteluun kytkeytyy myös arvioinnin näkökulma. Arvioinnilla voi olla eri funktioita, ja mm. 
Eurooppalainen viitekehys ohjaa arviointia kielten opetuksessa. Viitekehys antaa myös opiskelijoille 
mahdollisuuden tunnistaa ja kuvailla omaa taitotasoaan. Arvioinnin monimuotoisuus ja erilaiset funktiot on 
pyritty ottamaan huomioon myös laatukriteereitä laadittaessa.

MITEN KRITEERIT ON LAADITTU?

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän asiantuntijatiimi laati ehdotuksen alustavaksi 
laatukriteeristöksi toimikaudella 2018–2021. Kriteeristöä on muokattu vuosina 2019 ja 2020 
ammattikorkeakoulujen kielten vastuuopettajakokouksissa. Kesällä 2020 kriteeristö oli laajalla 
lausuntokierroksella yliopistojen kielitaidon ja arvioinnin asiantuntijoilla, ammattikorkeakoulujen 
kieltenopettajilla, ammattikorkeakoulujen laatuasiantuntijoilla sekä työmarkkina- ja opiskelijajärjestöillä. 
Saadun palautteen perusteella muokattiin lopullinen kriteeristö, joka julkaistiin 29.1.2021. Kriteerien 
laadintaprosessi on kuvattu kuviossa 2.

Kuvio 2. Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen laatukriteerien laadintaprosessi.
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LOPUKSI

Ammattikorkeakoulujen kenttä on heterogeeninen, minkä vuoksi kollegiaalinen yhteistyö ja yhteisten 
periaatteiden määritteleminen kielten opetuksessa on tärkeää. Tästä lähtökohdasta ammattikorkeakoulujen 
kielten ja viestinnän asiantuntijatiimi on yhdessä ammattikorkeakoulujen kielten vastuuopettajaverkoston 
kanssa laatinut nämä laatukriteerit kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteiseen käyttöön.

Laadukkaan opetuksen näkökulmasta on tärkeää, että ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajilla 
on tietoisuus omasta kieli- ja kielenoppimiskäsityksestään sekä yksilöinä että kollegiaalisesti. Tämä käsitys on 
hyvä viestiä myös organisaatioiden johtoon ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Areneen, sillä 
ammattikorkeakoulujen kielikäsitys ja kielenoppimiskäsitys vaikuttavat yleisiin kieltenopetusta koskeviin 
linjauksiin, kuten opetuksen määrään ja sisältöön, laatuvaatimuksiin sekä opetussuunnitelmiin.

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen laatukriteerien suunnittelussa on pyritty 
ennakoimaan myös tulevaisuuden osaamistarpeita. Kulttuurien väliset ja kansalaisuuteen liittyvät taidot 
antavat yksilöille valmiudet osallistua rakentavasti yhteiskuntaan ja työelämään. Hyvällä kieli- ja 
viestintätaidolla voidaan vaikuttaa kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.



AMMATTIKORKEAKOULUJEN KIELTEN JA VIESTINNÄN 
OPETUKSEN LAATUKRITEERIT

  1.    Opiskelijan opintopolku kielten
ja viestinnän opinnoissa

Opiskelija voidaan erityisestä syystä osittain tai 
kokonaan vapauttaa kielitaitovaatimuksista.

Kieliopinnot sijoitetaan suunnitelmallisesti 
tutkinnon rakenteeseen.

Opiskelijoiden erilaiset oppimistarpeet otetaan 
huomioon kielten opetuksessa ja ohjauksessa 
mahdollistaen yksilölliset ja joustavat opintopolut.

Opiskelijoille tarjotaan vaihtoehtoisia tapoja 
suorittaa kieli- ja viestintäopinnot (lähi-, 
monimuoto- ja verkko-opiskelu).

Korkeakoululla on menetelmä aloittavan 
opiskelijan koulutuksessa käytettävän kielen 
taidon varmistamiseen.

Korkeakoulu tarjoaa tarvittaessa valmentavaa 
kieltenopetusta ennen varsinaisia kieliopintoja.

Kielten- ja viestinnän opettajat osallistuvat 
hankitun osaamisen tunnistamiseen ja 
tunnustamiseen (AHOT/HOT) sekä opintojen 
hyväksilukemiseen kielten ja viestinnän opinnoissa.

Autenttisuus ja työelämälähtöisyys korostuvat 
kieli- ja viestintäopinnoissa.

Opiskeluprosessissa tuetaan opiskelijan oman 
oppimisen ja sekä itsearvioinnin että 
vertaisarvioinnin taitojen kehittymistä.

Kielellistä ja kulttuurista osaamista kehitetään
monipuolisesti rohkaisemalla opiskelijaa kielten 
opinnoissa kansainväliseen opiskelijavaihtoon, 
työharjoitteluun ja kotikansainvälistymiseen.

Opiskelijapalautetta kerätään systemaattisesti 
opetuksen kehittämiseksi.
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https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/165698_hyvasta_paremmaksi_kehittamisideoita_kielten_oppimistulosten_arviointien_oso.pdf


  2.    Opetus ja ohjaus erilaisissa 
oppimisympäristöissä

Suuri osa opintojakson tehtävistä kytkeytyy 
opiskeltavaan alaan ja niissä harjoitellaan alan 
viestintätilanteita.

Toteutus sisältää kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen
eri osa-alueita kehittäviä yksilö-, pari- ja 
ryhmätehtäviä.

Opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa 
ammattisisällöllisten aiheiden valintaan, tehtävien
suoritustapaan ja saamansa palautteen tapaan 
opettajan määrittelemissä rajoissa.

Opiskelija perehtyy Eurooppalaisen viitekehyksen
taitotasoihin ja oppii käyttämään niitä omien 
tavoitteiden asettelun ja itsearvioinnin perustana.

Opintojakson osaamisperustaiset tavoitteet ja 
sisällöt perustuvat opiskelijan oman alan viestinnän 
tarpeisiin, yleisiin työelämän viestintätarpeisiin sekä 
geneeristen taitojen (s. 28-29) kehittämiseen.

Opetuksen toteuttaminen on suunniteltu siten, että
työtavat, palaute ja arviointi perustuvat 
opintojakson tavoitteisiin ja opiskelijan työmäärä 
vastaa opintopistemäärää.

Opintojakson alussa käsitellään opintojakson 
tavoitteita, sisältöjä, toteutustapaa ja arviointia sekä 
yksilöidään arvosanan perustana olevat näytöt tai 
osasuoritukset.

Oppimisympäristöt ja käytettävät työkalut tukevat
oppimisprosessia sekä opiskelijan yhteistyö- ja
kommunikaatiotaitojen kehittymistä.

Kielen tai viestinnän opettaja on vastuussa 
opintojakson arvioinnista ja päättää opiskelijan 
arvosanan.
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Tavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit

Toteuttaminen

Arviointi

https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989
https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaaminen_2035.pdf


Opettajalla on mahdollisuus varmistua, että 
opiskelijan antamat näytöt ovat hänen itsensä 
tekemiä.

Opettaja kehittää opintojakson toteutustapaa 
opiskelijapalautteen, oppimisanalytiikan ja oman 
reflektointinsa avulla yhteistyössä opintojakson 
muiden opettajien kanssa sekä muiden tahojen 
(esim. muiden kielten opettajat, ammatillisten 
sisältöjen opettajat, työelämän edustajat) kanssa.

Kielten verkko-toteutusta kehitetään yleisten 
verkkototeutusten laatukriteerien pohjalta 
(esim. eAmkin verkkototeutusten laatukriteerit, 
ammattikorkeakoulujen omat laatukriteerit).

Opettaja tuntee opintojakson arviointiin vaikuttavan
lainsäädännön (toinen kotimainen kieli),
Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän 
opetuksen käytäntösuositukset sekä oman 
korkeakoulun arviointiohjeistuksen.

Opiskelija arvioi ohjatusti sekä itseään että 
ryhmätovereitaan ja saa opettajalta palautetta 
oppimisestaan.

Opintojakson päättöarviointi kuvaa luotettavasti 
opiskelijan osaamisen tasoa ja kohtelee eri 
toteutustapojen opiskelijoita yhdenveroisesti.
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Opintojakson toteutustavan kehittäminen

https://www.eamk.fi/fi/campusonline/laatukriteerit/
https://kivifoorumi.files.wordpress.com/2015/10/kielten-ja-viestinnc3a4n-opetuksen-kc3a4ytc3a4ntc3b6suositukset-ammattikorkeakouluissa.pdf
https://kivifoorumi.files.wordpress.com/2015/10/kielten-ja-viestinnc3a4n-opetuksen-kc3a4ytc3a4ntc3b6suositukset-ammattikorkeakouluissa.pdf


3. Kielten ja viestinnän opetuksen 
 organisointi ja käytännön järjestelyt 
 ammattikorkeakoulussa

Alakohtaisuus toteutuu kielten ja viestinnän 
opetuksessa.

Kielten ja viestinnän opetuksessa toteutuvat 
jatkuvan oppimisen periaatteet.

Kielten ja viestinnän opetus on organisoitu siten, 
että se palvelee työelämäosaamisen saavuttamista.

Ammattikorkeakoulun määrittelemä toiminnan 
arvopohja ja strategia näkyvät kielten ja viestinnän 
opetuksen organisoinnissa.

Kielten ja viestinnän opettajat osallistuvat opetuksen 
suunnitteluun ja organisointiin.

Kielten ja viestinnän opetus on organisoitu siten, että
opetus tuottaa tehokkaasti opintosuorituksia ja 
tutkintoja (OKM:n mittarit)

Kielten ja viestinnän opetus on organisoitu siten, 
että opiskelijalle tarjotaan monimuotoisia,
vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Alueellinen vaikuttavuus näkyy kielten ja viestinnän
opetuksen organisoinnissa.

Kansainvälisyys näkyy kielten ja viestinnän 
opetuksen organisoinnissa.
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Erilaiset oppimisympäristöt (verkkoympäristö, 
työtilat) ja niiden toimivuus on otettu huomioon 
kielten ja viestinnän opetuksen suunnittelussa.

10.

Opiskelijan koulusivistyskieli on merkitty 
tietojärjestelmiin opiskelijahallinnossa.

11.

Kielten ja viestinnän opetuksen käytänteet ja 
prosessi ovat selkeät, kun koulusivistyskieli on eri 
kuin tutkintokieli.

12.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161576/OKM_2019_19_Jatkuvan_oppimisen_kehittaminen.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Kielitietoisuus ja monikielisyysnäkökulma on 
otettu huomioon kielten ja viestinnän opetuksen 
organisoinnissa.

Opettajan työhyvinvointi ja opetuskuorma on otettu 
huomioon kielten ja viestinnän opetusta 
organisoitaessa ottaen huomioon kielten ja 
viestinnän opetuksen erityisluonne.

Kieli- ja viestintäopinnoista tiedotetaan 
tutor-opettajille ja opinto-ohjaajille sekä koulutusten 
vastuuhenkilöille selkeästi ja säännöllisesti.

Vapaavalintaisten kielten tarjonta on opiskelijalle 
helposti saatavissa.

Tukitoimet ovat helposti saatavissa silloin, kun 
opiskelijan koulusivistyskieli tai äidinkieli ei ole 
tutkintokieli tai hänellä on oppimisvaikeuksia.
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YAMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa on 
varmistettu riittävä kielten ja viestinnän opetuksen 
määrä. Kieltenopetuksen käytäntösuositukset.

13. Opintosuoritukset ja opintojaksojen arviointi 
kirjataan tietojärjestelmään systemaattisesti ja 
tehokkaasti.

Kriteeristön koonnut Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän asiantuntijatiimi: Tarmo Ahvenainen, 
Kaj Eklund, Aria Kanerva, Kirsi MacKenzie, Kaarina Murtola, Tuija Tolonen-Kytölä, Niina Valtaranta, Anne 
Wähä.

https://kivifoorumi.wordpress.com/kieltenopetuksen-kaytantosuositukset/
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