
Ammattikorkeakoulujen kielten ja -viestinnän            
vastuuopettajaverkoston, vastuuopettajakokouksen 
ja asiantuntijatiimin tehtävät 
 
1. Vastuuopettajaverkosto  

                            
Kukin ammattikorkeakoulu päättää edustajistaan vastuuopettajaverkostossa (sähköpostilista).  
Jokaisella ammattikorkeakoululla voi olla yksi tai useampi edustaja vastuuopettajaverkostossa. 
Ammattikorkeakoululla voi olla useampi opettaja vastuuopettajaverkostossa, mutta vastuu-
opettajakokoukseen voi osallistua enintään kolme edustajaa / ammattikorkeakoulu.  
 
Tehtävät 

● Toimii vastuuopettajien keskustelufoorumina kokousten ulkopuolella. 
● Pitää yhteyttä ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen muihin verkos-

toihin. 
● Välittää tietoa vastuuopettajakokouksen ja asiantuntijatiimin päätöksistä oman korkea-

koulun kielten ja viestinnän opettajille. 
● Toimii kieltenopetukseen liittyvien kyselyjen ja kartoitusten kanavana. 

                                                                                                       
Vastuuopettajakokous  
 
Kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa, joista yksi on verkkokokous ja toinen lähi-
kokous. 
 
Kukin ammattikorkeakoulu päättää edustajistaan vastuuopettajakokouksessa. Ensisijaisesti vas-
tuuopettajakokouksessa ammattikorkeakoulua edustaa joku/jotkut vastuuopettajaverkoston 
opettajista. Kutakin ammattikorkeakoulua voi edustaa vastuuopettajakokouksessa 1-3 henki-
löä. Jos korkeakoululla on edustaja asiantuntijatiimissä, on suositeltavaa, että myös hän osallis-
tuu vastuuopettajakokoukseen, vaikka korkeakoulua edustaisi vastuuopettajakokouksessa pää-
asiassa toinen opettaja. 
 
Tehtävät 

● Tiedottaa ja keskustelee ajankohtaisista ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän 
opetuksen asioista ja kehittämiskohteista. Näitä ovat mm. hyvät opetuksen käytänteet, 
ongelmatilanteet ja ajankohtaiset hankkeet. Tarvittaessa vastuuopettajakokous työstää 
käsiteltäviä asioita eteenpäin esimerkiksi työpajoissa. 

● Keskustelee muiden verkostojen esiin tuomista asioista, jotka herättävät yleistä mie-
lenkiintoa.  

● Ehdottaa muutoksia käytäntösuosituksiin asiantuntijatiimin valmisteltaviksi ja tekee 
päätökset muutoksista käytäntösuosituksiin asiantuntijatiimin valmistelemista esityk-
sistä. 



● Tekee muita pyyntöjä asiantuntijatiimille asioiden valmistelua varten. 
● Hyväksyy asiantuntijatiimin kokoonpanon sen toimikauden vaihtuessa asiantuntijatiimin 

esityksestä. 
 
Vastuuopettajapäivät järjestävä korkeakoulu valmistelee kokouksen ohjelman yhdessä asian-
tuntijatiimin kanssa. Järjestävä korkeakoulu ja asiantuntijatiimi sopivat puheenjohtajan ja sih-
teerin tehtävien hoidosta kokouksessa. 
 
2. Asiantuntijatiimi            
 
Asiantuntijatiimi koostuu noin kahdeksasta kielten ja viestinnän opettajasta, jotka edustavat 
mahdollisimman laajasti eri kieliä, eri maantieteellisiä alueita, eri ammattikorkeakouluja, eri-
laista pedagogista asiantuntemusta sekä ammattikorkeakoulujen kieltenopetuksen eri verkos-
toja. Tiimiin pyritään valitsemaan opettajia, joilla on kokemusta ammattikorkeakoulujen kiel-
tenopetuksen kehittämisestä valtakunnallisella ja/tai kansainvälisellä tasolla. Valittavilla tulee 
olla korkeakoulunsa johdon suostumus tehtävään, riittävä tuntiresurssi tiimin tehtäviin vastuu-
alueen mukaan sekä lehtorin tai yliopettajan toimi.  
 
Asiantuntijatiimi tekee toimintasuunnitelman toimikaudekseen ja edistää sen mukaan ammat-
tikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetusta seuraavasti:  
 

● Tekee tunnetuksi ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetusta.  
● Osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun korkeakoulujen kielten ja viestinnän ope-

tuksen näkökulmasta. 
● Ottaa kantaa kielten ja viestinnän opetuksen ajankohtaisiin asioihin. 
● Pyytää tarvittaessa viranomaisilta lausuntoja asioista omasta aloitteestaan tai vastuu-

opettajakokouksen pyynnöstä. 
● Etsii ja jakaa hyviä käytäntöjä korkeakoulujen itsenäisen päätöksenteon tueksi ja esittää 

valtakunnallisia linjauksia vastuuopettajakokouksen hyväksyttäväksi. 
● Tekee muutosesityksiä käytäntösuosituksiin vastuuopettajakokoukselle. 
● Valmistelee vastuuopettajaverkoston verkkokokoukset ja lähikokoukset yhdessä jär-

jestävän ammattikorkeakoulun kanssa. 
● Kutsuu tarvittaessa uuden jäsenen luopuneen tilalle, jos yksittäinen jäsen luopuu tiimin 

jäsenyydestä kesken kauden. 
● Järjestää toimikautensa vaihtuessa uusien jäsenten haun, tekee uusien jäsenten esiva-

linnan ja esittää ehdotuksensa uusiksi jäseniksi vastuuopettajakokoukselle. 
 
Asiantuntijatiimin puheenjohtaja ja sihteeri toimivat asianomaisissa tehtävissä myös vastuu-
opettajien verkkokokouksissa. Lähikokouksessa järjestävä korkeakoulu ja asiantuntijatiimi so-
pivat puheenjohtajan ja sihteerin tehtävien hoidosta. 
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