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Toimintasuunnitelma kaudelle 1.8.2021–31.7.2024 
 
Asiantuntijatiimin jäsenet 
Kaarina Murtola, Laurea-ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja) 
Kaj Eklund, Arcada-ammattikorkeakoulu 
Aria Kanerva, LAB-ammattikorkeakoulu (varapuheenjohtaja) 
Kaija-Liisa Kivimäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu  
Anu Mustonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu  
Maarit Ohinen-Salvén, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
Kirsi-Marja Toivanen, Karelia-ammattikorkeakoulu (sihteeri) 
Tuija Tolonen-Kytölä, Centria-ammattikorkeakoulu  
Niina Valtaranta, Hämeen ammattikorkeakoulu 
  
Asiantuntijatiimin tehtävät 
Kielten ja viestinnän asiantuntijatiimi on kollegiaalinen yhteistyöelin, joka 

• tekee tunnetuksi ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetusta.  
• osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun korkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen 

näkökulmasta. 
• ottaa kantaa kielten ja viestinnän opetuksen ajankohtaisiin asioihin. 
• pyytää tarvittaessa viranomaisilta lausuntoja asioista omasta aloitteestaan tai vastuuopettaja-

kokouksen pyynnöstä. 
• etsii ja jakaa hyviä käytäntöjä korkeakoulujen itsenäisen päätöksenteon tueksi ja esittää 

valtakunnallisia linjauksia vastuuopettajakokouksen hyväksyttäviksi.  
• tekee muutosesityksiä käytäntösuosituksiin vastuuopettajakokoukselle. 
• valmistelee vastuuopettajaverkoston verkkokokoukset ja lähikokoukset yhdessä järjestävän 

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 esivalinnan ja 

esittää ehdotuksensa uusiksi jäseniksi vastuuopettajakokoukselle. 
 
Asiantuntijatiimin puheenjohtaja ja sihteeri toimivat asianomaisissa tehtävissä myös vastuuopettajien 
verkkokokouksissa. Lähikokouksessa järjestävä korkeakoulu ja asiantuntijatiimi sopivat puheenjohtajan ja 
sihteerin tehtävien hoidosta. 
 
Asiantuntijatiimin toiminta 

• Kielten ja viestinnän asiantuntijatiimi kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa. 
• Asiantuntijatiimi suunnittelee ja valmistelee ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän 

vastuuopettajien vuosittaisen verkkokokouksen ja kaksipäiväisen lähikokouksen. 
• Syksyllä 2023 järjestetään Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päivät. 

Asiantuntijatiimi valmistelee päivien ohjelman yhdessä järjestävän ammattikorkeakoulun kanssa. 



Toimintasuunnitelma 1.8.2021–31.7.2024 
Toimintakaudella 1.8.2021–31.7.2024 asiantuntijatiimi kehittää ammattikorkeakoulujen kielten ja 
viestinnän opetusta vuonna 2021 julkaistujen Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän 
opetuksen laatukriteereiden mukaisesti. Lisäksi asiantuntijatiimi edistää ammattikorkeakoulujen 
kielten ja viestinnän opetuksen näkyvyyttä valtakunnallisesti.  
 
Keskeisimmät tavoitteet: 

1. Käytäntösuositusten päivitys 
Asiantuntijatiimi päivittää ammattikorkeakoulujen kieltenopetuksen käytäntösuositukset. 
Käytäntösuositukset ovat kokoelma lainsäädäntöä, viranomaiskannanottoja ja opetuksen hyväksi 
koettuja käytäntöjä. Käytäntösuosituksia päivittämällä voidaan varmistaa opiskelijoiden 
tasavertainen kohtelu eri aloilla ja eri korkeakouluissa. Kielten vastuuopettajakokous tekee 
päätökset muutoksista käytäntösuosituksiin asiantuntijatiimin valmistelemasta esityksestä. 
Asiantuntijatiimi tiedottaa ja esittelee päivitetyt käytäntösuositukset Arenelle ja keskeisille 
syhteistyökumppaneille. 
 

2. Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen tunnettuuden lisääminen 
Kaikilla aloilla kieli- ja viestintätaidot ovat ammatillista ydinosaamista. Asiantuntijatiimi edistää 
ammattikorkeakoulujen laadukkaan ja työelämän tarpeisiin vastaavan kielten ja viestinnän 
opetuksen tunnetuksi tekemistä. Tämän työn tueksi laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma, jossa 
määritellään yksityiskohtaisemmat tavoitteet, kohderyhmät ja toteutustavat. 
 

3. Ajankohtaiset asiat ja yhteydenpito verkostoihin 
Asiantuntijatiimi käy aktiivista vuoropuhelua ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän 
opetukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista eri foorumeilla.  


