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Ammattikorkeakoulujärjestelmä

31 ammattikorkeakoulua
125 000 AMK-opiskelijaa
yli 24 000 aloituspaikkaa AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa
noin 6000 aloituspaikkaa aikuisten AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa
amk:t monialaisia ja monet toimivat usealla paikkakunnalla
8 koulutusalaa, yli 40 tutkintonimikettä sekä 85 suomenkielistä, 41 ruotsinkielistä
ja 24 vieraskielistä koulutusohjelmaa
OPM:n suositus, että opiskelijoista vähintään 25 % ei-ylioppilaita eli ammatillisen 
perustutkinnon suorittaneita
opintojen laajuus 180/240 opintopistettä, mitoitettu 3,5-4,5 vuodessa 
suoritettavaksi; opiskelu pääasiassa oman aloitusryhmän mukana
keskeistä opinnoissa käytännön ammattitaidon ja teoreettisen tiedon yhdistäminen: 
opintoihin sisältyy kaikilla aloilla työharjoittelua ja opinnäytetyö
ks. tark. www.arene.fi
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Yleistä amk-kieliopinnoista

- ARENEn kielityöryhmän (ks. tark. http://homes.jamk.fi/~tjokisal/arenekielet/) suosituksissa 
amk-kieltenopetuksen missio:

- amk-kieltenopetuksen tehtävänä on tuottaa opiskelijalle kansainvälistyvän elinkeino- ja 
työelämän asiantuntijatehtävissä tarvittava kieli- ja viestintätaito

- kieltenopetuksessa korostetaan opiskelijan valmiuksia kieli- ja kulttuurirajat ylittävään 
vuorovaikutukseen ja omaan ammatilliseen kehittymiseen 

- ARENEn kielityöryhmän suositusten mukaan pakolliset kieliopinnot laajuudeltaan vähintään 3 
op/kieli 

puhe- ja kirjoitusviestintä/suomen kieli ja viestintä
ruotsi 
englanti  
useimmissa kouluissa viestintää ja englantia enemmän, ruotsia lähinnä vain 
kaupallisella alalla
perinteisesti kaupan ja hallinnon alalla eniten kieliopintoja

• lisäksi järjestetään ns. valmentavaa opetusta vaadittavan lähtötason saavuttamisen 
edistämiseksi (peruskieliopin ja –sanaston kertausta)

• tärkeää että kieliopinnoissa huomioidaan ammattikorkeakouluasetus (352/2003,
497/2004, 8 §) : opiskelijan on saatava ammatin harjoittamisen ja siinä kehittymisen 
kannalta riittävä kielitaito 
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Amk-kieliopintojen tasovaatimukset

tavoitetason osalta amk-kieliopinnot on ruotsin osalta linkitetty eurooppalaiseen 
viitekehykseen

B1-ruotsissa lukion jälkeen taso B1.1 (puh. ja kirj.) ja B1.2 (ky, ty) tavoitteena
valtionhallinnon kielitutkinnoissa ruotsin ja suomen osalta taso B1 tyydyttävän 
taidon osalta
ruotsin osalta ammattikorkeakouluissa vaatimustasona hyväksyttävään 
suoritukseen B1-tasoa vastaava osaaminen (ks. tark. Elsinen, R. & Juurakko-
Paavola, T. 2006. Korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taidon arviointi. 
HAMKin julkaisuja 4/2006) 
huolehdittava siitä, että opiskelijat erilaisista lähtötasoistaan huolimatta 
saavuttavat ko. vaatimustason minimivaatimukset saadessaan hyväksyttävän 
suorituksen
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Amk-opiskelijan kielitaidon ulottuvuudet

Erityisalan kielitaito
- oman ammatin erityistilanteet ja –sanasto
- oman alan erityistilanteet ja -sanasto

Yleiskielitaito
- yleiset työelämätilanteet
- perusrakenteet ja –sanasto

Yleiset valmiudet
- vuorovaikutustaidot
- kulttuurien välisten erojen tunnistamistaidot
- oppimaan oppimistaidot
- tiedonhaku- ja hallintataidot
- ongelmanratkaisutaidot
- elinikäinen oppiminen

(Juurakko-Paavola T. 2005. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen kirjallinen 
taito. Teoksessa: Juurakko-Paavola, T. (toim.) Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kielitaito 
ja sen arviointikäytänteet. HAMKin julkaisuja 1/2005)
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Amk-kieliopintojen keskeiset sisällöt

Valtakunnallisen ydinainesanalyysin tulokset ruotsin osalta  
- kaikki sisällöt perustuvat ammattialan lähtökohtiin työelämän autenttiset 

viestintätilanteet huomioiden (vrt. amk-asetus)
1. koulutus, työnhaku ja työ

henkilö- ja koulutustausta sekä työura
työ: ammatti, ammatinvalinta ja työtehtävät

työnhaku, CV, työpaikkahaastattelu
oma ala ja ammattinimikkeet
työn kuvaus: kesätyöt, työharjoittelu ja tuleva työ

2.  työympäristö ja yhteiskunta
työympäristö: oma työpaikka/organisaatio, tuotteet, palvelut ja toiminnot/prosessit
yhteiskunta: elinkeinoelämä

3. suhdeverkostokontaktit/asiakaskontakti
suulliset kontaktit: småprat, puhelut, tapaamiset, oman mielipiteen ilmaisut ja perustelut, 
neuvojen antaminen/opastaminen 
kirjalliset kontaktit: sähköpostiviestit, yhteenvedot (esim. raportointi, referointi)

4. oman alan keskeinen terminologia 
(Juurakko-Paavola, T. 2005c. Yhteenveto ammattikorkeakoulujen kieltenopetuksen 
vastuuhenkilöiden työseminaarin tuotoksista Hämeenlinnassa 4.-5.2.2005. 
Ydinaineanalyysissä määritellyt kielenopiskelijan yleiset valmiudet ja ruotsin kielen ydinaines. 
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Amk-kieliopintojen keskeiset sisällöt

Valtakunnallisen ydinainesanalyysin tulokset englannin osalta  
Aihealueet:
1. minä, työnhaku, koulutus

osaa antaa omia henkilötietojaan ja kuvata koulutus- ja työkokemustaan
työnhakuprosessi, CV

2. keskeisimmät työpaikkatilanteet
oman alan keskeisimmän sanaston ymmärtäminen ja taito käyttää sitä puheessa ja 
kirjoituksessa
asiakaspalvelu ja liiketoiminta: esim. neuvominen, ohjeiden antaminen kasvokkain ja 
puhelimitse
kirjallinen viestintä, sähköinen viestintä
yritys- ja tuote-esittely, tapaamiset ja neuvottelut, yhteenvedot; esim. raportointi ja 
muistiot

3. työelämä ja elinkeinoelämä
työympäristö

oma työpaikka/organisaatio
tuotteet, palvelut ja toiminnot/prosessit

yhteiskunta
elinkeinoelämä
palvelujärjestelmät

(Airola, A. & Piironen, M. 2005. Kielitaitotarpeiden kartoitus sosiaali- ja terveysalalla 
Joensuussa. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Tiedotteita, 22.)
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Amk-viestinnän opintojen keskeiset tavoitteet ja sisällöt
Valtakunnallisen ydinainesanalyysin tulokset viestinnän osalta  

Yhteisöviestintä (3 op)
Tavoite: Opiskelija kehittyy 
vuorovaikutustaitoiseksi ja 
yhteistyökykyiseksi opiskelu- ja työyhteisön 
toimijaksi. Hän osaa viestiä työyhteisön 
ryhmätilanteissa sekä valita ja tuottaa niin 
tilanteeseen kuin tavoitteeseenkin 
soveltuvia yhteisön normien mukaisia 
tekstejä. 
Sisältö: 

Viestintäkulttuuri
Vuorovaikutteisuus
Tekstin prosessointi 
Rekrytointiin liittyvät tekstilajit ja 
viestintätilanteet 
Erilaiset ryhmätilanteet ja 
ratkaisumenetelmät; dokumentointi ja 
tiedottaminen 
Verkkoviestintä
Arviointi ja palaute työyhteisössä
Omien viestintätaitojen analyysi

Asiantuntijaviestintä (3 op)
Tavoite: Opiskelija osaa toimia alansa 
asiantuntijana erilaisissa työelämän viestintä- ja 
vuorovaikutustilanteissa.  Hän osaa valita 
tavoitteen ja tilanteen vaatimusten mukaisen 
tekstilajin ja viestintäkanavan. Hän ymmärtää
dialogin merkityksen ja omaksuu 
projektityöskentelyssä ja asiakkaan 
kohtaamisessa tarvittavia valmiuksia. Hän 
hankkii myös esimiesaseman edellyttämiä
viestinnällisiä valmiuksia.  
Sisältö: 

Viestintä osana asiantuntijuutta / 
ammattitaitoa
Tekstin prosessointi
Tiedonhankinta
Lähdekriittisyys
Argumentointi
Erilaiset raportit
Esimies viestijänä
Oman viestintäkompetenssin 
tavoitteellinen kehittäminen
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