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1. JOHDANTO 

 

1.1. Tutkielman aihe ja tausta 

 

Käsittelen tutkimuksessani suomen kielen ja viestinnän opetusta ammattikorkeakouluissa 

opetuksen integroinnin näkökulmasta. Ammattikorkeakoulukenttä valikoitui työni kohteek-

si sen vuoksi, että olen työskennellyt Kajaanin ammattikorkeakoulussa noin kymmenen 

vuotta. Lisäksi olen tehnyt opettajan pedagogisiin opintoihin liittyvän opetusharjoitteluni 

samaisessa oppilaitoksessa. 

 

Integroinnilla tarkoitan tässä työssä eri oppiaineiden sekä työelämän ja opetuksen yhteisten 

tavoitteiden ja sisältöjen toteuttamista opetuksessa (Tarkoma 2004: 7). Integrointi on nous-

sut viime vuosina esiin ammattikorkeakouluissa muun muassa opetussuunnitelmien uudis-

tamistyön myötä, ja siitä on myös ilmestynyt kirjallisuutta ja tutkimuksia. 

 

 

1.2. Tutkimuskysymykset 

 

Työni yhtenä tarkoituksena on selvittää, miten laajasti ja millä tavoin toteutettuna am-

mattikorkeakouluissa suomen kielen ja viestinnän opetuksessa integrointia käytetään 

tällä hetkellä. Työn toinen tavoite on saada selville, minkälaisia kokemuksia ammatti-

korkeakoulujen suomen kielen ja viestinnän opettajilla on esimerkiksi yleis- ja am-

mattiaineiden välisestä integroinnista ja toisaalta työelämän ja oman aineen opetuk-

sen integroinnista. Tarkastelen työssäni myös jonkin verran kysymystä siitä, miten hyvin 

opettajat näkevän nykyisen suomen kielen ja viestinnän opetuksen vastaavan tämän 

päivän työelämän vaatimuksia.  

 

 

1.3. Aineiston esittely 

 

Tutkimukseni aineiston olen kerännyt kyselylomakkeen avulla. Linkki sähköiseen lomak-

keeseen lähetettiin ammattikorkeakoulujen suomen kielen ja viestinnän opettajien SuVi-
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verkoston sähköpostilistan kautta 182:lle suomen kielen ja viestinnän opettajalle 26 suo-

menkieliseen ammattikorkeakouluun. 21 viestiä ei tavoittanut vastaanottajaa, eli heidän 

sähköpostiosoitteensa ei ollut voimassa. Näin ollen 161 opettajaa sai kyselyn. Vastauksia 

sain 40, eli vastausprosentti oli 25 %. Tähän tulokseen pääsin lähettämällä kohderyhmälle 

kolme eri muistutusviestiä. 

 

Vastaajia oli 17:sta eri ammattikorkeakoulusta. Eniten vastauksia (5 kappaletta) sain Met-

ropolia-amattikorkeakoulusta, Oulun seudun ammattikorkeakoulusta sekä Turun ammatti-

korkeakoulusta. Seitsemästä ammattikorkeakoulusta vastauksia en saanut lainkaan. 90 % 

vastaajista oli naisia ja suurin osa (yhteensä 70 %) heistä 40–59-vuotiaita. Ammatillista 

suomen kieltä ja viestintää vastaajat olivat opettaneet keskimäärin 15,4 vuotta. Osa vastaa-

jista opetti useammalla eri koulutusalalla. Taulukossa 1 ilmoitettu määrä kuvaa sitä, kuinka 

moni vastaajista opetti kyseisellä alalla. 

 

TAULUKKO 1. Vastaajien koulutusalajakauma. 

Humanistinen ja kasvatusala 1 

Kulttuuriala 5 

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 15 

Luonnontieteiden ala 1 

Tekniikan ja liikenteen ala 11 

Luonnonvara- ja ympäristöala 2 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 18 

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 6 

Jokin muu 1 
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1.4. Tutkimusmenetelmät 

 

Käytin työssäni kvalitatiivista tutkimusotetta, tosin jäsentelin aineistoa myös ristiintaulu-

koimalla ja diagrammikuvioin. Kyselylomake oli niin sanotusti puolistrukturoitu, eli se si-

sälsi sekä määrällisiä kysymyksiä valmiine vastausvaihtoehtoineen että laadullisia, avoimia 

kysymyksiä.  

 

Vastaajien mielipiteitä kartoitin Likert-asteikollisilla väittämillä. Likert-asteikko on kehitet-

ty mittaamaan vastaajien asenteita. Peruslikert-asteikon vastausvaihtoehdot ovat ”täysin 

samaa mieltä”, ”jokseenkin samaa mieltä”, ”jokseenkin eri mieltä” ja ”täysin eri mieltä”. 

Vastausvaihtoehtoja voidaan myös lisätä, ja itse käytin myös vaihtoehtoa ”en eri enkä sa-

maa mieltä”. Vastaaja merkitsee kyselylomakkeelle, millä voimakkuudella hän suhtautuu 

kuhunkin yksittäiseen väittämään. (Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston menetelmäopetuk-

sen tietovaranto Kvanti MOTV 2007.) 

 

Kyselylomake muodostui  

 vastaajan taustatietoja kartoittavista kysymyksistä (7 kpl) 

 vastaajan mielipiteitä kartoittavista viisiportaisista Likert-asteikollisista väittämistä 

(13 kpl) 

 avoimista kysymyksistä (14 kpl) 

 kysymyksistä, joissa vastaajaa pyydettiin luettelemaan tärkeysjärjestyksessä oppiai-

neen integrointia vaativat sisällöt, oppiaineen vaikeasti integroitavat sisällöt sekä 

työelämän oppiainesisällölle asettamat vaatimukset (3 kpl) 

 kyllä/ei väittämistä (2 kpl). 

 

Aineiston keruumenetelmäksi valitsin kyselytutkimuksen, koska sen avulla oletin saavani 

mahdollisimman kattavasti tiedot koko Suomen ammattikorkeakouluista. Mikäli aiheesta 

haluttaisiin syvällisempää tietoa, voisi jatkotutkimuksissa aineistoa kerätä myös muun mu-

assa haastattelujen avulla. 
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Aineiston analyysissä käytin sekä määrällisiä että laadullisia analysointikeinoja. Määrälli-

sen analyysin avulla on mahdollista muun muassa tarkastella vastaajien mielipiteitä verrat-

tuna heidän taustoihinsa ristiintaulukoimalla. Määrällisen analyysin avulla pyrin myös 

saamaan kokonaiskuvan integroinnin yleisyydestä ja sen huomioimisesta ammattikorkea-

koulujen opetussuunnitelmissa ja pedagogisissa strategioissa.  

 

Avointen kysymysten vastausten analysoinnissa käytin laadullista otetta. Eskolan mukaan 

teemoittelussa aineistosta pyritään muun muassa nostamaan tutkimusongelmaan liittyvistä 

teemoista esiin mielenkiintoisia sitaatteja analysoitaviksi. Tyypittelyssä aineistosta konst-

ruoidaan esiin yleisimmät tyypit, joiden tarkoituksena on kuvata vastauksia yleisemmällä 

tasolla. (Eskola 2001:146.) Tavoitteena oli teemoittelun ja tyypittelyn avulla löytää aineis-

tosta vastauksia siihen, millä tavoin integrointi on eri ammattikorkeakouluissa huomioitu, 

millä tavoin opettajat ovat sitä käytännön tasolla toteuttaneet ja mitä mahdollisia käytännön 

esteitä integroinnille heidän eteensä on tullut. Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi 

täydentävät työssä toisiaan. 
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2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 

 

2.1. Ammattikorkeakoulut Suomen koulutusrakenteessa  

 

Suomessa korkeakoulujärjestelmän muodostavat kaksi rinnakkaista sektoria, eli käytössä 

on niin sanottu duaalimalli. Nämä kaksi sektoria ovat ammattikorkeakoulu ja yliopisto. 

Yliopistot keskittyvät tieteelliseen tutkimukseen ja siihen perustuvaan ylimpään opetuk-

seen. Ammattikorkeakoulut sen sijaan suuntautuvat työelämään, ja niiden toiminta perus-

tuukin työelämän asettamiin korkean ammattitaidon vaatimuksiin. Ammattikorkeakoulujen 

tarjoama koulutus suuntautuu käytäntöön, ja ammattikorkeakouluopetuksen vahvuutena 

ovat nimenomaan monipuoliset työelämäyhteydet. (Opetushallitus 2015.) 

 

Ammattikorkeakoululaki (932/2014) toteaa ammattikorkeakoulujen tehtävästä seuraavaa: 

 

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuk-

siin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa kor-

keakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillis-

ta kasvua. 

  

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta 

palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta 

uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä 

taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää 

elinikäistä oppimista. (Ammattikorkeakoululaki 2014.) 

 

Ammattikorkeakoulutuksen haasteena ei ole vain kyseisen hetken työelämän tuntemus, 

vaan sen pitäisi pystyä ennakoimaan tulevaisuuttakin ja lisäksi myös aktiivisesti ja tietoi-

sesti vaikuttaa muutosten suuntaan. Opetus ei voi siis olla kulloisenkin hetken työelämän 

kopiointia vaan pikemminkin uudistavaa. (Kostiainen 2003: 51–52.) 

 

Ammattikorkeakouluihin pohjakoulutukseksi käy pääsääntöisesti joko lukio, ylioppilastut-

kinto tai ammatillinen koulutus. Tutkintoon johtava koulutus on opiskelijalle maksutonta, 

ja koulutuksen kesto kokopäiväopintoina on 3,5–4,5 vuotta. Koulutukseen kuuluu kaikilla 

aloilla työharjoittelu. Harjoittelun pituus suurimmalla osalla aloista on puoli lukuvuotta. 

(Opetushallitus 2015.) 



 6 

Opinnot ammattikorkeakouluissa järjestetään koulutusohjelmina, joiden sisällä voi olla 

myös suuntautumisvaihtoehtoja. Koulutusohjelmat vahvistaa opetus- ja kulttuuriministeriö, 

ja ammattikorkeakoulut laativat itse opetussuunnitelmat. Koulutusta tarjotaan kahdeksalla 

eri alalla, jotka ovat: humanistinen ja kasvatusala; kulttuuriala; yhteiskuntatieteiden, liiketa-

louden ja hallinnon ala; luonnontieteiden ala; tekniikan ja liikenteen ala; luonnonvara- ja 

ympäristöala; sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala. 

Kaikkiaan ammattikorkeakouluja on tällä hetkellä Suomessa 24. Lisäksi Ahvenanmaalla 

toimii oma ammattikorkeakoulu ja sisäasiainministeriön alaisuudessa toimii Poliisiammat-

tikorkeakoulu. (Opetushallitus 2015; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015.)  

 

Ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa myös ylempi ammattikorkeakoulututkin-

to, joka on työelämälähtöinen, ammatillinen tutkinto. Siihen hakukelpoisuuden antaa am-

mattikorkeakoulun perustutkinto ja sen jälkeen hankittu kolmen vuoden työkokemus. 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto kestää 1–1,5 vuotta päätoimisina opintoina suoritettu-

na. (Opetushallitus 2015.) 

 

Asetus ammattikorkeakouluopinnoista (3.3.1995 / 256 § 7) toteaa ammattikorkeakoulu-

opintojen tavoitteista seuraavaa: 

 

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleisenä tavoitteena on antaa 

opiskelijalle: 

1) laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreettiset perusteet 

asianomaisen alan asiantuntijatehtävissä toimimista varten; 

2) edellytykset asianomaisen alan kehityksen seuraamiseen ja ajan tasalla pysymi-

seen; 

3) valmiudet jatkuvaan koulutukseen; 

4) riittävä viestintä- ja kielitaito; sekä 

5) asianomaisen alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet. 

Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomai-

sen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kan-

sainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin 

perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle 8 §:ssä tarkoitettu kielitaito. 

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen 

tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tie-
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teellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työs-

kentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. 

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopin-

tojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltami-

seen työelämässä. 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa 

tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. 

(Asetus ammattikorkeakouluopinnoista 1995.) 

 

 

2.2. Soveltava kielitiede tutkimussuuntana 

 

Aiheeltaan ja käsittelytavaltaan pro gradu -työni kuuluu soveltavan kielitieteen tutkimus-

suuntaan ja tarkemmin kielenopetuksen tutkimusalaan. Soveltava kielitiede tutkii kieleen 

liittyviä yksilöiden ja yhteisöjen ongelmia (Sajavaara 2000: 19). Se pyrkii tuottamaan tietoa 

kieleen liittyvien ongelmien selvittämiseksi (Piirainen-March & Huhta 2000: 69). Tiedon 

kartuttamisen lisäksi soveltavassa kielitieteessä pyritään myös vaikuttamaan sen tutkimus-

alaan liittyviin asioihin ja niiden kehittymiseen aivan käytännön tasolle saakka. Sillä onkin 

yleensä selkeä yhteys kielen käyttöön. (Östman & Halmari 2000: 42.) Soveltava kielitiede 

on monitieteinen tutkimussuunta: siinä hyödynnetään kielitieteen lisäksi tyypillisesti muun 

muassa sosiologiaa ja kasvatustiedettä (Sajavaara 2000: 16). Oma tutkimukseni kuuluu kie-

lenopetuksen tutkimusalaan, jossa usein yhdistyvät juuri kielitiede ja kasvatustiede.  

 

Koska on kyse monitieteisestä tutkimussuunnasta, käytössä on myös useiden eri tieteenalo-

jen teorioita ja metodeja. Voidaan puhua niin sanotusta eklektisestä (kreikan kie-

len eklektikos, parhaan valitseminen) tieteenalasta, jolla tarkoitetaan monia eri tarkasteluta-

poja yhdistävää suuntausta. (Sajavaara 2000: 16–17.) Monitieteisyyden ja useiden tieteen-

alojen menetelmien käyttäminen voi aiheuttaa sen, että tutkimuksen metodinen tausta ei ole 

kovin yksiselitteinen (Piirainen-Marsh & Huhta 2000: 73–74). Tämän vuoksi soveltavan 

kielentutkimuksen alaan kuuluvia tutkimuksia on silloin tällöin moitittu jopa epätieteelli-

syydestä (Sajavaara 2000: 17). 
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Kuitenkin kielitieteen voidaan ajatella sisältäneen alusta pitäen myös soveltavan elementin, 

koska usein pyrkimyksenä ovat olleet käytännölliset tulokset.  Puhtaan kielitieteen ja sovel-

tavan kielitieteen teiden voidaan katsoa eronneen 1900-luvun alkupuolella, kun yleinen kie-

litiede nojautui yhä voimakkaammin strukturalismiin. Varsinainen termi soveltava kieli-

tiede (engl. applied linguistics) otettiin ensimmäisenä käyttöön Yhdysvalloissa. (Sajavaara 

2000: 19–22.) 1970-luvulle saakka termi ja tieteenala yhdistettiin hyvin voimakkaasti juuri 

kasvatustieteisiin (Östman & Halmari 2000: 37).  

 

Tieteenala kehittyi edelleen muun muassa alan kansainvälisissä kongresseissa, jotka saivat 

alkunsa vuonna 1964 (Sajavaara 2000: 22). Alalle on perustettu myös soveltavan kielitie-

teen kansainvälinen yhdistys AILA (ransk. Accociation Internationale de Linguistique 

Appliquée, engl. International Accociation of Applied Linguistics) (AILAn kotisivut 2012). 

Suomessa tieteenalan toimijoiden ja tutkijoiden kokoajana toimii Suomen soveltavan kieli-

tieteen yhdistys AFinLa, joka perustettiin vuonna 1970 (Sajavaara 2000: 23–24). Jyväsky-

län yliopiston suojissa oleva Soveltavan kielentutkimuksen keskus (Solki) toimii valtakun-

nallisena asiantuntijayksikkönä. Se on erikoistunut nimenomaan kielikoulutukseen, sen ta-

voitteisiin, käytänteisiin ja politiikkaan. (Soveltavan kielentutkimuksen seuran kotisivut 

2012.) 

 

Suomessa soveltavan kielentutkimuksen varhainen uranuurtaja oli Nils Erik Enkvist, joka 

toimi lähinnä vieraiden kielten opetuksen alalla (Sajavaara 2000: 22–24). Muita suomalai-

sia merkittäviä alan edustajia ovat muun muassa Auli Hakulinen, Fred Karlsson, Kari Saja-

vaara ja Kalevi Wiik (Östman & Halmari 2000: 48). Heistä Hakulinen on toiminut nimen-

omaan suomen kielen alalla. 

 

 

2.3. Ammatillisen suomen kielen ja viestinnän opetuksen sekä integroinnin tutkimus 

 

Mirka Toivola siteeraa teoksessaan Vastavalmistunut ammattikorkeakouluinsinööri 

työelämän viestijänä Gunnarssonia (1995: 114), joka määrittelee ammattikielen ja amma-

tillisen viestinnän seuraavasti (käännös Mirka Toivola): 
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Ammattikieli on kieli, jota käytetään työelämässä ammattilaisten kesken tai ammat-

tilaisten ja muiden kesken. Se on rakentunut moniulotteisessa kehyksessä, johon 

kuuluu kognitiivinen, yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen kerros. Ammattiviestintä 

voi olla kirjoitettua tai puhuttua ja se tuotetaan ammattitilanteissa, joissa on vähin-

tään yksi ammattilainen. Viestinnän aiheen täytyy liittyä ammattiin tai tilanteen täy-

tyy olla luonteeltaan ammatillinen. (Toivola 2001: 11.) 

 

Ammatillisesti suuntautuneen kielen- ja viestinnän opetuksen opetuskäytänteet ovat kehit-

tyneet pitkälti sovellusvetoisesti, ilman varsinaista työelämän kielenopetukseen liittyvää 

tutkimusta (Huhta, Johnson, Lax & Hantula 2006: 9). Alasta käytetään yleisesti termiä 

Ammatillinen kieli- ja viestintätaito (Language and Communication Skills for Professional 

Purposes – LCPP). Ala asettuu soveltavan kielitieteen, sosiolingvistiikan, työpsykologian, 

organisaatioviestinnän ja kasvatustieteen välimaastoon. Tutkimus ja kehitys kyseisellä tut-

kimusalalla ovat vasta alkuvaiheessa, mutta esimerkiksi lisääntynyt julkaisutoiminta osoit-

taa sen, että se on tulossa kuitenkin suuremman mielenkiinnon kohteeksi. (Huhta ym. 2006: 

15.) 

 

Työelämän kielitaitotarpeiden tunnistaminen on tärkeä vaihe ammatillisen kielenopetuksen 

kehittämisessä. Yksi soveltavan kielitieteen koulukunnista LSP (Language for Specific 

Purposes) keskittyy nimenomaan eri tieteenalojen ja lajityyppien kielen tutkimiseen tavoit-

teenaan muun muassa kuvailla alojen välisiä eroja. Tutkimusta on tehty erityisesti lääketie-

teen, tekniikan ja juridiikan alan kielistä. Tutkimuksen kohteena ovat kuitenkin olleet 

useimmiten sana-, rakenne- tai virketaso eikä useinkaan esimerkiksi alalla tavanomaiset 

kielenkäyttötilanteet. (Huhta ym. 2006: 15.)  

 

Emma Suomalainen on tutkinut puheviestinnän alan lisensiaattitutkimuksessaan Työelä-

mäsuuntautuneisuus viestinnän opetuksessa ammattikorkeakoulujen viestinnän opetusta. 

Hänen mukaansa työpaikoilla viestinnän merkitys näkyy muun muassa yksilön ammattitai-

don välittämisessä ja toteuttamisessa. Tänä päivänä työn tekeminen perustuu usein korkea-

tasoisen tietämyksen varaan. Viestinnän merkitys näkyy kuitenkin myös työyhteisön sosi-

aalisten suhteiden hoitamisen välineenä, ja sitä kautta se vaikuttaa myös työssä viihtymi-

seen ja jaksamiseen. (Suomalainen 1999: 201–202.) 
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Suomalainen (myöhemmin nimellä Kostiainen) tutki väitöskirjassaan Viestintä ammat-

tiosaamisen ulottuvuutena viestintä- ja ammattiosaamisen suhdetta, ammattiosaamisen 

kehittymiseen tähtäävää viestinnän opetusta ja oppimista sekä sitä, millaisia piirteitä am-

mattiin suuntautuva koulutus tuo viestinnän opetukseen. Hän tutki viestinnän opetusta ni-

menomaan ammattikorkeakoulukentässä. Kostiainen toteaa, että viestinnän opetuksesta 

ammattiin suuntaavissa oppilaitoksissa ei ole kovin paljoa tutkimustietoa. Tämä siitä huo-

limatta, että tällä hetkellä olisi erityisen ajankohtaista pohtia, millaista viestinnällistä am-

mattiosaamista nykyiset työtehtävät vaativat. Toisaalta meidän tulisi myös pohtia sitä, mi-

ten näitä osa-alueita koulutuksessa pystyttäisiin tarkoituksenmukaisemmin kehittämään. 

Keskeisiä kysymyksiä ammatillisessa viestinnän opetuksessa hänen mukaansa onkin se, 

miten pyrkimys ammattiosaamisen ja viestinnän taitojen kehittymiseen yhdistyisivät ope-

tuksen tavoitteiden asettelussa ja sisältöjen valinnassa. (Kostiainen 2003: 11, 13, 153–154.) 

 

Kostiainen käsittelee tutkimuksensa yhtenä osana opetuksen integrointia. Hänen mukaansa 

1980-luvulta lähtien viestinnän opetuksen tutkimukset ovat keskittyneet paljolti integroin-

nin tutkimukseen. Useissa tutkimuksissa on hänen mukaansa todettu opiskelijoiden viestin-

tätaitojen kehittyneen parhaiten, kun viestinnän oppiminen on integroitu ammatillisiin ai-

neisiin ja koko opetussuunnitelmaan. (Kostiainen 2003: 150.) 

 

Toivola on tutkinut vuonna 2001 valmistuneiden ammattikorkeakouluinsinöörien työelä-

mäviestintäkokemuksia. Tutkimus käsittelee myös viestinnän opetuksen integrointia, siitä 

saatavaa hyötyä sekä sen asettamia vaatimuksia. Toivolan mukaan osan ammattikorkeakou-

lun viestinnän opinnoista voisi toteuttaa integroituna ammattiaineisiin, muihin oppiaineisiin 

tai harjoitteluun. Näin harjoitukset tuntuisivat opiskelijoista aidoilta työelämän tilanteilta ja 

opiskelijat pääsisivät jo opiskeluaikana harjoittelemaan ammatillisten sisältöjen välittämistä 

suullisesti ja kirjallisesti niin kollegoille kuin maallikoillekin. (Toivola 2001.) 

 

Katri Aaltonen on tarkastellut väitöskirjatutkimuksessaan pedagogisen ajattelun ja toimin-

nan suhdetta. Hänen tutkimuksensa sivuaa myös tutkimustani, koska sen kontekstina on 

ollut opetuksen integrointi lähihoitajakoulutuksessa. Lähestymistapa on kasvatustieteelli-

nen, mutta tutkimuksessa on myös relevanttia tutkimustietoa integroinnista. Aaltosen mu-
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kaan tutkimus on hyödynnettävissä opetuksen integroinnin kehittämisessä siten, että kehi-

tystyössä otetaan tietoisesti huomioon opettajan käyttötieto ja pyritään yhteiseen käyttötie-

toon sekä yhteisesti rakennettuun pedagogiseen sisältötietoon. Tällöin erilaiset opettajien 

asiantuntijuudet hyödynnetään parhaiten. (Aaltonen 2003.) 

 

Aaltonen määrittelee käsitteen käyttötieto seuraavasti:  

Käyttötieto kuvaa opettajan tietoperustaa. Se muodostuu opetuksen osatekijöitä 

koskevista uskomuksista, mielikuvista ja käsityksistä, jotka osittain ideaalisinakin 

luovat laajat puitteet suunnittelulle ja opetuksen toteutukselle. Käyttötieto on opetta-

jan henkilökohtaista ja toimintaan suuntautunutta, arvosidonnaista ja tavoitteellista 

tietoa, joka on muovautunut opettajan kokemuksiin, teoreettiseen tietoon ja toimin-

nan kontekstitekijöihin liittyvien tulkintaprosessien kautta. 

 

 Pedagogisen sisältötiedon hän määrittelee seuraavasti:  

Pedagoginen sisältötieto on tietoperustaa, jota opettaja hyödyntää ja rakentaa suun-

nittelussa ja opetustilanteessa. Se on aihesidonnaista, käyttötietoa konkreettisempaa 

tietoa opetettavan aineen keskeisistä käsitteistä, opetusesimerkeistä, oppijan ennak-

kotiedoista, aiheen esittämistavoista ja havainnollistamisesta. (Aaltonen 2003: 19–

20.) 
 

Ritva Mäntylä on julkaissut vuonna 2002 tutkimuksensa Yksin mutta yhdessä. Opettajat 

omaa työtä ja oppilaitoksen toimintaa kehittämässä. Tutkimusraportti kuvaa Vaasan 

Ammatillisen Aikuiskoulutuskeskuksen opettajien yhteistyötä.  Mäntylä esittää yhtenä ra-

porttinsa päätuloksista, että tiimityössä yksittäisen opettajan eli tiimin jäsenen ammatillinen 

osaaminen vahvistuu. Tiimityö kehittää opettajan asiantuntemusta ja mahdollistaa myös sen 

jakamisen. Mäntylä näkee yksilön tehtävänä opettajaverkostossa paitsi oman työnsä hallit-

semisen, myös toisten osaamisen täydentämisen. (Mäntylä 2002: 5, 8, 19.) Vaikka Mänty-

län tutkimus painottuukin opettajien tiimityön kuvaukseen, ja näkökulma on oppivan orga-

nisaation, sivuaa se myös opetuksen integrointia esimerkiksi tuomalla esiin opettajan yh-

teistoiminnan ja kollegiaalisuuden sekä toisaalta valottamalla autonomian ongelmakenttää. 

 

Aino Vuorijärvi on tutkinut väitöskirjassaan Tekstilaji ja yhteisö ─ Ammattikorkeakou-

lun opinnäytetyön diskussio tekstinä ammattikorkeakoulujen terveysalan opinnäytetöitä 

tekstilajina. Vuorijärven (2013: 9) mukaan tekstin tuottaja tekee työskennellessään valintoja 

olettamiensa yhteisöllisten odotusten varassa. Näin tekstistä tulee vuorovaikutuksellisia te-
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koja ja yhteisön sosiaalista toimintaa, jota se samalla sekä toteuttaa että rakentaa. Hänen 

mukaansa esimerkiksi opinnäytetöiden kielelliset valinnat heijastavat yhteisöjen vakiintu-

neita sosiaalisia konventioita, jotka ohjaavat niin kirjoittamista kuin tekstin vastaanottamis-

takin. Vuorijärvi (2013: 226) löysi väitöksessään sellaisia kielellis-retorisia valintoja, jotka 

ovat hänen mukaansa tyypillisiä suomalaiselle työelämäläheiselle tutkimus- ja kehitystyöl-

le. Näitä konventioita suosivat hänen mukaansa erityisesti terveysalan ammatillisen asian-

tuntijan tehtävään kouluttautuvat opinnäytetöissään. Vuorijärvi esittää, että ammattikorkea-

koulun opinnäytetyön tekstilaji eriytyy kahdeksi alalajiksi: tutkimus- ja tuotetyyppiseksi. 

Omaan integrointiin keskittyvään tutkimukseeni Vuorijärven tutkimus liittyy, koska siinä 

opinnäytetyö nähdään sijoittuvan korkeakoulun ja työelämän rajapintaan.  

 

 

2.4. Suomen kieli ja viestintä oppiaineena 

 

2.4.1. Opetussuunnitelma ja sen laatimisen perusteet 

 

Ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmat laaditaan oppilaitoksissa, ja ne ovat pitkälti 

opettajien vastuulla (Mäkinen 1997: 100). Opetussuunnitelmasta voi olla kuitenkin pitkä 

matka opetuksen käytännön toteutukseen. Kostiaisen (2003: 154, 160) mukaan opetusta 

laatiessaan osa opettajista suunnittelee opintojaksojen tavoitteet omien tai muiden opettaji-

en käsitysten pohjalta, osa käyttää pohjana opiskelijoiden tarpeita, osa työelämän tarpeita ja 

vain osa opetussuunnitelmia. Viestintäopintojen sisällöt taas muokkautuvat opiskelijoiden 

tarpeiden mukaan, opettajan omien näkemysten mukaan, ajankohtaisten asioiden ja työelä-

män tarpeiden perusteella tai yleisten taitojen hankkimisen perusteella. 

 

Vaikka ammattikorkeakoulut laativat itse opetussuunnitelmansa, perustuvat ne osaltaan 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n suosituksiin sekä lainsäädäntöön. Are-

ne ry:n asettama kieltenopetuksen kehittämisryhmä on antanut suositukset ammattikorkea-

koulujen kieltenopetukselle. Suosituksen mukaan ammattikorkeakoulujen kieltenopetuksen 

missio on seuraava: 
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Ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän opetuksen tehtävänä on tuottaa opiskeli-

jalle kansainvälistyvän elinkeino- ja työelämän asiantuntijatehtävissä tarvittava kie-

li- ja viestintätaito. Kielten ja viestinnän opetuksessa korostetaan opiskelijan val-

miuksia kieli- ja kulttuurirajat ylittävään vuorovaikutukseen ja omaan ammatilliseen 

kehittymiseen. Ammatillista kielten ja viestinnän opetusta kehitetään kansallisen ja 

kansainvälisen tutkimuksen pohjalta tavoitteena ammattikorkeakoulututkintojen 

kansainvälinen vertailukelpoisuus ja kilpailukyky. (Arenen kielityöryhmän suosi-

tukset kieltenopetuksen käytännöiksi ammattikorkeakouluissa 2011.) 

 
 

Saman suosituksen mukaan opiskelija, jonka koulusivistyskieli on suomi, osoittaa äidinkie-

lestään erinomaisen suullisen ja kirjallisen taidon kirjoittamalla kypsyysnäytteen suomeksi. 

Tämä suositus perustuu lakiin julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 

(424/2003.). Se edellyttää korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön kielitaidosta seuraa-

vaa:  

 

Valtion henkilöstöltä, jolta edellytetään säädettynä kelpoisuusvaatimuksena korkea-

koulututkintoa, vaaditaan kaksikielisessä viranomaisessa viranomaisen virka-alueen 

väestön enemmistön kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kie-

len tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Yksikielisessä viranomaisessa edellyte-

tään viranomaisen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen 

tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. (Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta 

kielitaidosta 2003.) 
 

Kieltenopetuksen strategiasta ammattikorkeakouluissa suositus toteaa:  

 

Kansallisten ja kansainvälisten vaatimusten saavuttamiseksi on olennaisen tärkeää, 

että kielten ja viestinnän opetus huomioidaan ammattikorkeakoulujen strategisessa 

suunnittelussa. Kieltenopetuksen ensisijainen tehtävä on tukea ammattikorkeakoulu-

jen strategisten tavoitteiden saavuttamista. Yhteiset käytännöt ja suositukset ammat-

tikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetukseen edistävät ja tukevat ammattikor-

keakoulujen laatutyötä. (Arenen kielityöryhmän suositukset 2011.)  

 

 

Arenen yleisissä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden kompetensseissa yksi osa-

alue on viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen. Kompetenssikuvauksen mukaan ammatti-

korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö 

 

- kykenee toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visuaali-

seen esittämiseen käyttäen erilaisia viestintätyylejä 
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- osaa toimia oman alan tyypillisissä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa 

- ymmärtää ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet ja osaa työskennellä yhdessä 

toisten kanssa monialaisissa työryhmissä 

- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään. (Ammattikorkea-

koulututkinnon suorittaneiden yleiset kompetenssit 2006.)  
 

Ammattikorkeakoulujen tulee ottaa opetuksen suunnittelussa erityisen hyvin huomioon 

ympäröivän työelämän tarpeet. Hautalan ja Tulkin (1994: 6) mukaan tämä heidän markki-

naohjautuvuudeksi nimittämänsä seikka erottaa ammattikorkeakoulut yliopistoista ja toi-

saalta ammatillista oppilaitoksista.  

 

Työelämän tarpeiden huomioonottaminen opetuksen suunnittelussa on todellinen haaste. 

Kostiainen (2003: 14–15) toteaakin, että ei ole ollenkaan selvää, millaisia tietoja, taitoja ja 

asenteita työelämässä 2000-luvulla tarvitaan. Relevantti opetus vaatii opettajaa pysymään 

ajan tasalla paitsi opetettavassa substanssissa, myös työelämän muutoksissa. Toisaalta Kos-

tiainen toteaa, että voi olla kohtuutonta vaatia viestinnän opettajalta sekä viestinnän asian-

tuntemusta että samaa asiantuntemusta, jota hänen opiskelijoiltaan tullaan ammatissaan 

vaatimaan. 

 

 

2.4.2. Suomen kielen ja viestinnän asema 

 

Suomen kielen ja viestinnän opetuksen rooli ammatillisessa koulutuksessa on muuttunut 

opetussuunnitelmien kehittymisen myötä, vaikka esimerkiksi koulutusalakohtaisia eroja on 

olemassa edelleen. Julkusen (2002: 35–36) mukaan vielä 1990-luvulla ammattikorkeakou-

lujen tekniikan yksiköissä suomen kielen opetus oli jatkoa yleissivistävän koulun äidinkie-

lelle. Opetuksessa käytiin läpi työelämän asiakirjojen rakenteita, mutta tekniikan ja tieteen 

kielen ajankohtaisia kysymyksiä ei pohdittu. 

 

Äidinkieli on välttämätön osa ammattitaitoa. Sen avulla välitetään muun muassa tietoa 

omasta osaamisesta, ja sillä myös liitetään ja muokataan tietoa oman työskentelyn tarpei-

siin. Äidinkieli on kuitenkin myös yleissivistävä aine. (Tarkoma 2004: 6, 10.) Kielen avulla 

ihminen myös ajattelee, tuntee, toimii ja hahmottaa maailmaa. Äidinkielen opiskeluun tu-
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leekin panostaa, koska yksilön maailman hahmottamisen rajat riippuvat paljon hänen kie-

lellisistä rajoistaan. (Parkkila 2004: 87.) 

 

Suomen kielen ja viestinnän kurssit sopivat luonteensa puolesta hyvin integroitaviksi. Ky-

seessä on niin monipuolinen aine, että sitä voisi yhdistää lähes mihin oppiaineeseen tahansa 

ainakin jossakin määrin (Hanttu 2004: 50). Suomen kieli ja viestintä on myös luonteva yh-

teistyökumppani integroinnissa, koska kieli liittyy olennaisena osana kaikkeen opiskeluun. 

Oppiminen tapahtuu suurelta osalta kielen avulla, ja äidinkieleen aineksia voi ottaa mukaan 

mistä tahansa aineesta. (Husu 2004: 84; Juutilainen 2004: 51.) 

 

Suomen kielen ja viestinnän opiskelussa siis yhdistyvät ammatillisen osaamisen ja yleissi-

vistyksen tavoittelu. Keipin (2002: 37) mukaan äidinkielen opettaja ohjaa työssään proses-

sia, jossa opiskelija rakentaa oman ammattialansa työtilanteisiin soveltuvaa, tarkoituksen-

mukaista kielenkäyttöä yleissivistävän perustuksen varaan. Hänen mukaansa äidinkielen 

opetuksen yleisenä tehtävänä voisi olla esimerkiksi se, että opiskelija tavoittaa sellaisen yh-

teiskunta- ja työelämäkelpoisuuden, jossa hän voi saavuttaa tulevalla työpaikallaan sosiaa-

lista arvostusta sekä ihmisenä että oman alansa osaajana.  

 

 

2.4.3.  Työelämän vaatimukset 

 

Ammattikorkeakouluopetus suuntautuu voimakkaasti työelämään. Viestintäkompetenssi on 

tällä hetkellä selkeästi osa ammatillista osaamista, koska ajattelusta ja tiedosta on tullut in-

formaatioteknologian aikakaudella usean organisaation tärkein resurssi. Työn tulos on usein 

informaatiota, tietoa, joka on pystyttävä välittämään hyvinkin erilaisissa vuorovaikutusti-

lanteissa. Työelämän vaatimia viestintätaitoja on kuitenkin vaikeaa oppia ilman ammatillis-

ta kontekstia. Tehokas oppiminen vaatii sisällön, johon viestinnän voi kytkeä, ja parhaim-

millaan tämä toteutuu integroinnissa. (Suomalainen 1999: 201, 203, 211.)  

 

Kostiaisen mukaan nykyisessä työelämässä tulevat entisestään korostumaan työntekijöiden 

monitaitoisuuden vaatimukset johtuen työsuhteiden ja työn laadun muutoksesta. Monitai-
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toisen työntekijän tulee hallita niin yleissivistävät, ammatilliset kuin sosiaalisetkin kvalifi-

kaatiot. Toisin sanoen niin sanotut ammattivapaat sisällöt korostuvat entisestään. Se kuinka 

hyvin ammattikorkeakoulujen viestinnän opetus vastaa näitä työelämän tarpeita, on yhtey-

dessä viestinnän ja muun opetuksen integrointiin. (Kostiainen 2003: 147, 200.) 

 

 

2.5. Integrointi 

 

Käsittelen pro gradu -työssäni suomen kielen ja viestinnän opetusta ammattikorkeakouluis-

sa opetuksen integroinnin näkökulmasta. Suomalaisen (1999: 201, 203, 211) mukaan työ-

elämän vaatimia viestintätaitoja on vaikeaa oppia ilman ammatillista kontekstia ja tehokas 

oppiminen vaatii sisällön, johon viestinnän voi kytkeä. Parhaimmillaan hänen mukaansa 

tämä toteutuu integroinnissa.  

 

 

2.5.1. Integrointi käsitteenä 

 

Integrointi-termiä käytetään monissa eri yhteyksissä kuvaamaan erityyppisiä asioita. Sana-

kirjamäärityksen mukaan integrointi tarkoittaa yhdentämistä ja eheyttämistä (Nurmi, Re-

kiaro & Rekiaro 2005: 181). Aaltosen (2003: 54) mukaan kasvatustieteellisessä kirjallisuu-

dessa viitataan integrointiin useilla termeillä, ja tämän vuoksi siitä käytävä keskustelu on 

usein hämärtynyt. Opetuksen integroinnin moni-ilmeisyyttä lisää hänen mukaansa myös se, 

että sitä voidaan ajatella joko formaalisen koulutuksen sisällä tapahtuvaksi (esimerkiksi 

luokka-asteiden tai oppiaineiden välinen integrointi) tai toisaalta formaalisen koulutuksen, 

oppijan muun elämän ja koko ympäröivän yhteiskunnan huomioivaksi ilmiöksi.  Liitteenä 

nro 1 on Aaltosen laatima taulukko integroinnista käsiteparien avulla. 

 

Tarkoma (2004: 7) on määritellyt opetuksen integroinnin siten, että sillä tarkoitetaan eri 

oppiaineiden sekä työelämän ja opetuksen yhteisten tavoitteiden ja sisältöjen toteuttamista 

opetuksessa. Aaltosen (2003: 55) mukaan integroinnilla voidaan tarkoittaa horisontaalista 

integrointia, jossa opiskeltava aines yhdistetään muuhun samanaikaisesti opiskeltavaan ai-
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nekseen ja toisaalta vertikaalista integrointia, jossa opiskeltava aines kytkeytyy jatkuvaksi 

oppimisen sarjaksi.  

 

Kostiaisen (2003: 150) mukaan 1980-luvulta lähtien viestinnän opetuksen tutkimukset ovat 

keskittyneet paljolti integroinnin tutkimukseen. Kostiainen esittää omassa tutkimuksessaan 

neljä viestinnän työelämäsuuntautuneisuuden ulottuvuutta, joissa opetusta pyritään kytke-

mään ammatillisiin yhteyksiin. Nämä ulottuvuudet ovat:  

1) viestinnän opetuksen sisältä nousevat työelämän sisällöt, joita ovat esimerkiksi työ-

elämän kontekstista tulevat tehtävät, aiheet, sisällöt, taidot, tilanteet, harjoitukset ja 

opetusmateriaali 

2) viestinnän opetuksen yhteistyö oppilaitoksen muiden aineiden ja muun oppimistoi-

minnan kanssa (pisimmälle vietynä viestinnän opiskelu voi olla kokonaan yhdistetty 

muihin opintojaksoihin) 

3) viestinnän opetuksen yhteistyö työelämän kanssa 

4) viestinnän opetuksen yhteistyö sekä oppilaitoksen muun oppimistoiminnan että työ-

elämän kanssa. (Kostiainen 2003: 184–201.)  

 

Huovila ja Tarkoma esittävät integroinnin perusteeksi kaksi teesiä: 1) Oppiminen on yhtei-

söllistä. Se on mahdotonta tyhjiössä ja vaatii aina oman sosiaalisen ympäristönsä. Ammat-

tiin opiskelu on heidän mukaansa perehtymistä ja sitoutumista työyhteisölle ominaisiin 

reunaehtoihin. 2) Kommunikaatio on yhdessä tekemistä ja tietoista yhteistoimintaa. Se vaa-

tii siis määrätietoista yhdessä harjoittelua ja edellyttää osallistujiltaan yhteisön päämäärien 

tietämistä ja hyväksymistä, menettelytapojen havainnointia ja kuuntelua sekä oman ase-

man, resurssien ja tehtävien tietämistä ja lisäksi vielä kykyä sovittaa näitä kaikkia yhteen. 

(Huovila & Tarkoma 2002: 30.) 

 

Integroinnin tarkoituksena on eri oppiaineiden yhteisten tavoitteiden ja sisältöjen löytämi-

nen ja toteuttaminen opetuksessa. Suomen kielen ja viestinnän opetuksen integroinnissa 

tekstit, niin puhutut kuin kirjoitetutkin, sidotaan oikeaan kontekstiin. Sisällön lisäksi integ-

rointi voi koskettaa myös oppimisen aikaa ja paikkaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
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suomen kielen ja viestinnän tunti voidaan pitää jossakin muualla kuin teorialuokassa. Op-

piminen voi tapahtua siis vaikkapa työpaikkavierailulla. (Tarkoma 2004: 7, 14.)  

 

Aaltosen mukaan integroinnissa ei ole kyse pelkästään teorian ja käytännön yhdistämisestä. 

Integroiminen tarkoittaa myös eri oppiaineiden teoreettisen tiedon yhdistämistä toisiinsa. 

Siksi se on kaiken opetuksen, niin teoriaopetuksen kuin harjoittelunkin, sisällä ja välillä ta-

pahtuva ilmiö. (Aaltonen 2003: 18.) 

 

Kostiainen kirjoittaa oppimisesta sosiaalistumisena. Sosiokulttuurinen oppimisnäkemys ja 

oppimisen situaatioteoriat korostavat yksilön sosiaalistumista professionaaliseen kulttuu-

riin. Näissä korostetaan oppimisen liittämistä käytäntöön aitojen ongelmien kautta. Vuoro-

vaikutukseen osallistuminen on olennainen osa oppimisen mekanismia. Ammattikorkea-

koulujen odotetaan Kostiaisen mukaan suuntaavaan opetustaan yhä enemmän situationaali-

seen suuntaan eli siirtävän oppimisprosessia koulutusorganisaatiosta työelämään ja aitoihin 

tilanteisiin. (Kostiainen 2003: 19, 52.) 

 

 

2.5.2. Integroinnin hyötyjä 

 

Huovilan ja Tarkoman (2002: 30) mukaan integroitu opetussuunnitelma ei välttämättä ole 

ehdottomasti paras mahdollinen kaikille opiskelijoille kaikissa tilanteissa. Kuitenkin nyky-

ään, kun tietoa on saatavilla useista eri lähteistä ja sen luotettavuuden arviointi ja opiskeli-

jan omien tietorakenteiden konstruoiminen on vaikeaa, integrointi usein puoltaa paikkaan-

sa. Huovila ja Tarkoma esittelevät Cynthia Hyndin (1998, 34) kehittämät viisi perustelua 

sille, että integroitu opetussuunnitelma on tarkoituksenmukainen ja käyttökelpoinen. Nämä 

viisi perustelua ovat: 

 

1.  Opiskelija problematisoi itse opiskeltavaa ainesta, hän asettaa kysymyksensä 

ohjatusti ja hankkii tietoa ja vastauksia yleensä ryhmässä. 

2. Opiskelijalla on tilaisuus hankkia tietoa monenlaisista tietolähteistä, ei pelkäs-

tään yhdestä oppikirjasta. 

3. Opiskelija oppii monenlaisia toimintastrategioita, kuinka hankitaan, luetaan, 

järjestellään ja jaetaan tietoa yhdessä toisten kanssa. 
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4. Opiskelija rohkaistuu käyttämään löytämäänsä tietoa ja kehittelemään uusia so-

vellustilanteita ja ongelmia. 

5. Opiskelijan odotetaan välittävän löytämäänsä tietoa muille muodollisesti tarkoi-

tuksenmukaisella tavalla, esimerkiksi raportoimalla. (Huovila & Tarkoma 2002: 

30.) 

 

Suurin osa oppijoista oppii parhaiten kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että he eivät 

kykene luomaan mieleen jäävää tai jäsenneltyä kokonaisuutta pelkistä eri yhteyksistä tule-

vista tiedonsiruista. (Takala 2004a: 14.) Integroinnissa erilaiset tiedot kuitenkin kohtaavat, 

ja näin syntyy toimivia tietokokonaisuuksia (Tarkoma 2004: 6). Takala kirjoittaa, että niin 

kuin palapelissäkään osat eivät toimi yksin, samoin eivät toimi eri oppiaineetkaan. Niistä on 

tarkoitus muodostua yhtenäinen tutkinto eli kokonainen kuva opiskelijan osaamisesta. Tä-

män vuoksi olisi myös käytettävä opetusmenetelmiä, jotka tuottavat kokonaisvaltaisia op-

pimiskokemuksia. Mielekkäiden kokonaisuuksien muodostaminen motivoi myös opiskeli-

joita parempiin suorituksiin. (Takala 2004a: 10, 14.) Opetussuunnitelman tavoitteissa on 

kasvatuksellisia, ammatillisia ja yleissivistäviä aineita, joista yhdessä muodostuu ammatin 

ydinosaaminen. Ihminen tekee työtä koko persoonallisuudellaan, ja sen vuoksi ei olekaan 

järkevää osittaa häntä kasvatuksellisiin, ammatillisiin ja yleissivistäviin osiin. (Parkkila 

2004: 86.) 

 

Tällä hetkellä tiedon sirpaloituminen ja infoähky uhkaavat opiskelijoita (Takala 2004a: 14). 

Integrointi voi auttaa opettajaa ja oppijaa selviämään tästä tiedon tulvasta, yhdistämään te-

hokkaammin toisiinsa liittyvää tietoa ja löytämään tiedolle tarkoituksen ja merkityksen. In-

tegrointi auttaa siis luomaan holistisempaa kuvaa maailmasta, ja se myös lisää opitun mer-

kityksellisyyttä ja hyödynnettävyyttä, koska sitä kautta oppija voi ymmärtää paremmin tie-

don osien yhteen kietoutumisen ja moniulotteisuuden. (Aaltonen 2003: 64.) 

 

Integroinnin avulla voidaan välttää myös päällekkäisiä tehtäviä. Tämä toteutuu oivallisesti 

esimerkiksi tilanteessa, jossa harjoittelujaksojen raportit liittyvät useaan eri oppiaineeseen. 

(Tarkoma 2004: 7.) Aaltosen mukaan esimerkiksi opetussuunnitelman rakentaminen use-

ampaa oppiainetta yhdistävien ydinkäsitteiden ympärille säästää aikaa ja vähentää kokonai-

suutena tiedon määrää, koska se poistaa päällekkäisyyksiä. (Aaltonen 2003: 64.) 
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Aaltosen mukaan opetuksen integroinnin tulee olla olennainen osa koulutusta. Tämä on 

välttämätöntä, jotta opiskelija voisi tulevassa työssään hallita ammatilliset työtilanteet. 

(Aaltonen 2003: 17.) Ammattikorkeakoulusta valmistuneen odotetaan olevan professionaa-

lisesti suuntautunut, käytännön asiantunteva henkilö. Hänen asiantuntemukseensa liittyy 

selvä soveltamis- ja kehittämisfunktio. Asiantuntijan tulee kyetä ongelmanratkaisutilanteis-

sa asettamaan ongelma osaksi laajaa kokonaisuutta. (Julkunen 2002: 233.) Integroitu opetus 

voi antaa eväitä tämäntyyppisiin työelämän haasteisiin. Myös Keipin (2004: 22) mukaan 

varmimmin tosielämän ilmiöiden ja työn monimutkaisuuden hallinta saavutetaan opiskelun 

jäsentämisellä laajoiksi, mielekkäiksi ja monitieteellisiksi kokonaisuuksiksi niiden pilkko-

misen ja eriyttämisen sijaan. Pääpaino tulisikin siirtää opettamisesta oppimiseen.  

 

Keipin mukaan pelkällä faktatiedolla ei voida saavuttaa nykyisessä työelämässä vaadittavaa 

itseluottamusta, vaikka hän ei kielläkään sitä, että myös faktatietoja tarvitaan. Niin ulkois-

ten ammattitekniikoiden opettaminen, kasvattaminen, opiskelijan kokonaispersoonallisuus 

kuin oman elämän hallinta ja oman ajattelun kehittäminen ovat osa yhtenäistä kokonaisuut-

ta. Tätä kokonaisuutta Keipi kutsuu ”ammatilliseksi valmiudeksi siirtyä lapsuuden maail-

masta työelämään ja itsenäiseen vastuunottoon elämästä”. Juuri näiden valmiuksien kehit-

tämiseen on yhteisten aineiden opettajilla erityisen hyvät mahdollisuudet. (Keipi 2004: 23.) 

 

Integroinnin hyötynä voidaan nähdä myös mahdollisten negatiivisten asenteiden purkami-

nen ammatillista suomen kieltä ja viestintää kohtaan (Takala 2004a: 15). Ammatillisen kou-

lutuksen opiskelijat ovat usein ennen kaikkea ammatti- ja työelämäorientoituneita, ja heille 

täytyy monesti yhteisten aineiden opiskelua perustella erikseen (Keipi 2002: 27). Kostiai-

sen mukaan negatiiviset asenteet voivat tulla esiin esimerkiksi oppiaineiden yhteistyönä 

tehdyistä raporteista annetussa palautteessa. Opiskelijat eivät välttämättä tällöin ole kiin-

nostuneita siitä, minkälaista palautetta viestinnän opettaja antaa raportin kieliasusta, vaan 

heitä kiinnostaa vain ammattiaineen opettajan antama palaute raportin sisällöstä. (Kostiai-

nen 2003: 191.)  

 

Yksi viestinnän opiskelun motivaatiotekijä opiskelijoille on sen työelämäsuuntautuneisuus 

ja opiskelun liittyminen muuhun opetukseen ja ammattiaineisiin. Viestinnän opiskeluun ei 
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useinkaan panosteta, jos sitä pidetään pelkästään yleisaineena tai jos tunneilla käsitellään 

runsaasti samoja asioita kuin aikaisemmilla kouluasteilla. Tuttukin sisältö voi toisaalta mo-

tivoida opiskelijaa, mikäli se saa uusia sovellusympäristöjä ja sen koetaan hyödyttävän 

ammatillista kehittymistä.  (Suomalainen 1999: 174–176, 216–217.) Myös Toivolan mu-

kaan opiskelijat kokevat ammattiaineet usein mielekkäämmiksi ja tärkeämmiksi kuin yleis-

aineet. Tämän vuoksi heitä tulisi auttaa ymmärtämään viestintätaidot nimenomaan ammatti-

taidoiksi, jotta niiden merkitys opiskelijoille kasvaisi. (Toivola 2001: 110.)  

 

Opiskelijoiden motivaatio viestinnän opiskeluun on siis usein heikko, elleivät he näe sen 

yhteyttä tulevaan työelämään. Harjoitukset voivat tuntua teennäisiltä tai toisaalta työelämä 

voi tuntua vielä kaukaiselta. Yleisaineiden arvostus opiskelijoiden keskuudessa on usein 

heikko, ja esimerkiksi viestintää ei koeta pääaineen asemassa olevaksi aineeksi. Viestinnän 

opiskelusta voi olla myös negatiivinen ennakkokäsitys, joka johtuu esimerkiksi aikaisem-

mista opiskelukokemuksista. (Kostiainen 2003: 177.) 

 

Mikäli halutaan vaikuttaa opiskelijoiden asenteisiin suomen kieltä ja viestintää kohtaan, 

kielenkäyttöön liittyviä tehtäviä pitäisikin tehdä mahdollisimman vähän kuivaharjoitteluna. 

Tällä tavoin opiskelijat suhtautuvat vakavammin kielenkäytön tehtäviin. Esimerkiksi erilli-

set suullisen ja kirjallisen ilmaisun harjoittelujaksot eivät ole luontevan kielenkäytön har-

joittelua, koska kielenkäyttö on näissä tilanteissa irrallaan toimintaympäristöstään ja jää 

siten abstraktioksi. (Huovila & Tarkoma 2002: 31–32.) Integrointi on opiskelijoiden oppi-

misen ja motivoinnin kannalta tärkeää myös sen vuoksi, että pelkästään viestinnän tunneilla 

käsitellyt asiat eivät välttämättä jää mieleen, ja toisaalta opiskelijoiden motivaatiota nostaa 

se, että opittua taitoa pääsee heti soveltamaan. Lisäksi integroinnin kautta opiskelijat yleen-

sä ymmärtävät sen, että viestinnän opiskelu tukee myös muuta oppimista. (Kostiainen 

2003: 191.)  

 

Huovila esittää mielenkiintoisen ajatuksen siitä, että kahtiajako ammatillisiin ja yleissivis-

täviin aineisiin on itse asiassa viranomaisten luoma. Samaan aikaan viranomaiset kuitenkin 

toivovat opetukselta integrointia. Tämä hallintoon pohjautuva luokittelu on usein integroin-
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nin esteenä, ja se voi vaikuttaa oppimisympäristöihin ja niiden työilmapiiriin. (Huovila 

2000: 4.) 

 

Kieli on väline, mutta se ei ole Takalan mukaan mikään häpeä. Integrointi on tärkeä keino 

näyttää opettajakollegoille ja myös opiskelijoille, että kieli ja kielen taidot kuuluvat elämäs-

sä ja ammatissa tarvittaviin taitoihin. (Takala 2002: 34–35.) Viestinnän opettajat voivat ko-

kea oman aineensa arvostuksen tulevan osaltaan siitä, että opetuksessa otetaan huomioon 

myös ammatillinen puoli. Viestinnän yleisaineen asema voidaan nähdä oppiaineen arvos-

tusta heikentävänä seikkana, ja vaikka viestinnän opetus pyrkiikin opiskelijoiden ammat-

tiosaamisen kehittämiseen, ei sen useinkaan koeta olevan suorassa yhteydessä ammat-

tiosaamiseen. (Kostiainen 2003: 179–180.) 

 

Integroinnin etuna voidaan nähdä myös opetuksen monipuolistaminen. Keinoja voivat olla 

muun muassa samanaikaisopetus, yhteistoiminnallinen oppiminen, ongelmalähtöinen op-

piminen, projektimuotoinen työskentely tai vaikkapa osaamista kuvaavien portfolioiden 

teko. Integroimalla on yleisaineidenkin opetukseen mahdollista tuoda opiskelijoiden usein 

kaipaamaa toiminnallisuutta.  (Takala 2002: 15, 35.) 

 

Suomen kielen ja viestinnän opetuksen integroinnin tavoitteena on usein antaa opiskelijoille 

oppimisen välineitä, joita he voivat käyttää ja soveltaa eri aineiden opiskelussa ja tehtävis-

sä. Tällaisia välineitä voisivat olla vaikkapa puhelinpuhe- ja haastattelutekniikat, muistiin-

panotekniikat, kuuntelutaidot, miellekartan käyttö, prosessikirjoittaminen, lähteiden käyttö, 

raporttien tekeminen tai ryhmä- ja yksilöesiintymistilanteet. (Takala 2002: 34–35.) Kyse on 

siis pitkälti myös laajempien opiskelutaitojen oppimisesta ja haltuun ottamisesta. Integroi-

van opetuksen onkin todettu paitsi motivoivan opiskelijoita, myös kehittävän oppimaan op-

pimisen taitoja (Aaltonen 2003: 67). 

 

Huovilan ja Tarkoman (2002: 30) mukaan integroidussa oppimistilanteessa opiskelijalla on 

mahdollisuus rakentaa rikkaita mentaalisia verkostoja. Tällainen oppimistilanne myös ke-

hittää opiskelijan kriittisen ajattelun kykyä sekä erilaisten tietolähteiden vaatimia opiskelu-
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strategioita. Tilanne pitää parhaimmillaan yllä jatkuvaa oppimisintoa sosiaalisen vuorovai-

kutuksensa myötä. 

 

Kuten jo aiemmin mainitsin, ammattikorkeakoulujenkin opiskelijaryhmät ovat tänä päivänä 

erittäin heterogeenisiä, eli niissä on hyvin monenlaisia oppijoita. Takalan (2004a: 12) mu-

kaan opiskelijoiden välillä on eroja esimerkiksi tiedon prosessointitavoissa. Toiset ovat ko-

konaisvaltaisia oppijoita, jotkut toiset taas analyyttisempiä. Tämän pitäisi myös heijastua 

opetukseen siten, että käytettäisiin keinoja, joilla taattaisi oppimisen mahdollisuus kaikille. 

 

Heterogeenisessä ryhmässä voi olla myös opiskelijoita, joilla on oppimisvaikeuksia, ja se-

kin tulisi kyetä ottamaan huomioon opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 

Yksi yleisimmistä oppimisvaikeuksista on lukivaikeus, josta joidenkin arvioiden mukaan 

kärsii jopa 20 % suomalaisista. Opetuksessa tämä voidaan ottaa huomioon esimerkiksi si-

ten, että opiskelijat voivat käyttää niin suullisia kuin kirjallisiakin vuorovaikutustaitojaan 

tai lukemiseen perustuvaa osaamistaan siten, että jokainen löytää oman vahvan puolensa. 

Joskus voi käydä niinkin, että viestinnän opettajan tehtäväksi jää lukivaikeuksista kärsivän 

opiskelijan osalta palauttaa oppilaan usko omaan osaamiseensa ja oppimiskykyyn. (Takala 

2004a: 13.)  

 

Toisen kasvavan haasteellisten oppijoiden ryhmän muodostavat maahanmuuttajaoppilaat. 

Läheskään aina heille ei ole tarjolla suomi toisena kielenä -opetusta. Tällöin suomen kielen 

ja viestinnän opettajan tulisi riittävästi kyetä eriyttämään opetusta. Tähän tarvitaan usein 

monipuolisia opetusmenetelmiä ja tehtäviä, joita integroitu opetus voi parhaimmillaan tar-

jota. (Takala 2004a: 13–14.) 

 

Integroinnista hyötyy paitsi opiskelija, myös opettaja. Integrointi mahdollistaa opetukselli-

sen vastuun jakamisen suunnittelusta arviointiin saakka. Epäonnistumiset ja onnistumiset 

ovat siten opetuksen toteuttaneen tiimin yhteinen asia. Tiimi toimii myös kollegiaalisena 

tukiryhmänä, jossa toista opettajaa voidaan auttaa omalla asiantuntemuksella ja sekä konk-

reettisella (esimerkiksi suunnittelu ja opetus) että henkilökohtaisella (esimerkiksi tunnere-
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aktioiden käsittely) tasolla. Oppiminen toiselta opettajalta ja tiimityötaitojen karttuminen 

ovat integroinnin opettajille mukanaan tuomia positiivisia asioita. (Aaltonen 2003: 61.) 

 

Mäntylän mukaan yksilön asiantuntemus lisääntyy yhteistoiminnassa, jos yhteinen reflek-

tointi on tehty mahdolliseksi. Yhteistoiminnallisuus lisää opettajan oman työn hallintaa ja 

joustavuutta erilaiseen osaamisen yhdistämiseen. Yhteistoiminnallisuus lisää myös opetta-

jan oman osaamisen arvostamista ja itsearviointitaitoja. Nämä taas auttavat häntä oman 

työn jatkuvassa tutkimisessa ja kehittämisessä. (Mäntylä 2002: 220.) 

 

Myös Aaltosen mukaan tutkimuksissa on tullut esille integroinnin affektiivisia ja sosiaalisia 

vaikutuksia opettajille. Näitä ovat muun muassa tieteellistä tutkimusta koskevien asenteiden 

muuttuminen positiivisimmiksi, ammatillisen minäkäsityksen voimistuminen, lisääntynyt 

innostuneisuus, kollegiaalisuus ja opettajien välinen yhteistyö. (Aaltonen 2003: 70–71.) 

 

Integrointi voikin parhaimmillaan tuottaa sekä yleisaineen että ammatillisen aineen opetta-

jalle hyötyä ja iloa. Kontion ja Lammen (2004: 43) mukaan integroinnin avulla viestinnän 

opettajan identiteettiin voi tarttua hippunen ammattiaineen opettajan identiteettiä, kun taas 

ammattiaineen opettaja voi alkaa arvostaa entistä enemmän kielen hallintaa. Integrointi li-

sää opettajien ymmärrystä toisiaan kohtaan ja kasvattaa vuorovaikutusta koulun sisällä.  

 

Integroidut tehtävät tuovat myös vaihtelua opettajan työhön, ja niistä voi saada myös uutta 

näkökulmaa omaan opetettavaan ainekseen (Juutilainen 2004: 55). Aktiivisessa integ-

roidussa opetustapahtumassa opettaja hyötyy kollegojen tuesta, mutta hän voi oppia paljon 

uutta myös opiskelijoiden elämästä ja käsitemaailmasta (Keipi 2002: 37). 

 

Suomen kielen ja viestinnän opettaja voi integroidussa opetustapahtumassa myös antaa vas-

tavuoroisesti tukea ja apua kollegoille. Hän pystyy esimerkiksi usein objektiivisesti katso-

maan ammattiaineiden opettajien antamia tehtäviä vastaanottajan näkökulmasta. Joskus voi 

nimittäin käydä niin, että opettaja sokeutuu omalle aineelleen ja materiaalilleen. (Takala 

2004b: 81–82.) 
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2.5.3. Integroinnin haittoja 

 

Aaltosen mukaan suomalaisesta integrointikeskustelusta on tähän saakka puuttunut lähes 

kokonaan kritiikki integrointia kohtaan. Kansainvälisesti aihetta on kuitenkin käsitelty, ja 

siellä kritiikki on keskittynyt lähinnä oppiaineiden asemaan integroidussa opetuksessa, 

opettajien substanssiosaamisen syvällisyyteen ja integroinnin motiiveihin. On esimerkiksi 

esitetty epäilys siitä, tuottaako integroitu opetus todella syvällisiä oppimiskokemuksia, vai 

jättääkö se kuitenkin aukkoja ammatillisen aineen ja sen käsitteiden ymmärtämiselle. Kes-

kustelua pitäisi herätellä ainakin siitä, mitä sisältöjä tulisi opettaa oppiainesidonnaisesti ja 

mitä taas integroidusti. Pitäisikö esimerkiksi jokaisessa oppiaineessa opettaa ensin peruskä-

sitteet erikseen ja vasta sen jälkeen tavoitella integrointia? On esitetty myös kysymyksiä 

siitä, miten oppijan integroitunutta osaamista arvioidaan relevantisti ja objektiivisesti. (Aal-

tonen 2003: 49.) 

 

Vaikka integroinnin yleisesti katsotaan hyödyttävän ja antavan tukea opettajalle (kts. luku 

2.5.2.), on tutkimuksissa todettu muun muassa, että työskenteleminen eri oppiaineita edus-

tavien opettajien tiimeissä vähensi opettajien mielestä perinteiseen ainejakoon perustuvan 

oman alan opettajaryhmän antamaa tukea. Opettajat voivat kokea, että he toimivat integ-

roinnissa oman erikoisalansa ulkopuolella, he voivat kokea itseluottamuksen puutetta ja 

olla huolissaan sen vaikutuksesta opiskelijoiden oppimiseen. Oppiaineiden itsenäisyydellä 

voitaisiin siten paremmin rakentaa opettajan ammatillista asemaa kouluyhteisössä. (Aalto-

nen 2003: 50–51.) 

 

On esitetty, että ammattikorkeakoulujen viestinnän opetuksen tulisi tukea nimenomaan 

ammatillista kehitystä ja perustua ammattiin. Toisaalta liiallinen ammattiin erikoistuminen 

viestinnän opetuksessa voi johtaa siihen, että opiskelijat eivät saavutakaan riittävästi val-

miuksia muuttuvaan työelämään. (Hautala & Tulkki 1994: 17.) Myös Mäkisen (1997: 104) 

mukaan työelämän muuttuessa tarvitaan enemmän yleisiä ja tilanteesta toiseen siirrettäviä 

valmiuksia. Ammatissa tarvittavat taidot opitaan hänen mukaansa ensisijaisesti työssä ja 

täydennyskoulutuksessa, kun taas ammattikorkeakoulun opintojen tulisi kyetä vastaamaan 

useiden erilaisten ammattien asettamiin vaatimuksiin. Samaan aiheeseen liittyen Kostiainen 
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(2003: 150) siteeraa Spragueta (1990), jonka mukaan viestinnän opetuksen liiallinen eri-

koistuminen tietylle ammattialalle voi johtaa siihen, että opiskelijat eivät saa riittäviä val-

miuksia muuttuvaan työelämään. Pitäisikö siis opittavan aineksen yleissivistävää osuutta 

päinvastoin lisätä? 

 

Integroinnin tavoilla voidaan vaikuttaa paljon myös toivotun tuloksen saavuttamiseen. Toi-

vola esittää mielenkiintoisen näkökulman siitä, että mikäli viestintää integroidaan yksin-

omaan ammattiaineisiin ja työelämään, on vaarana se, että opiskelija oppii viestimään lä-

hinnä kollegoidensa, ei välttämättä maallikoiden kanssa. Kuitenkin viestintäkompetenssiin 

voidaan katsoa kuuluvan osaaminen myös oman alan ulkopuolelle. Toivola esittää tähän 

ongelmaan ratkaisuksi viestinnän opetuksen integroinnin yli koulutusohjelma- tai koulu-

tusalarajojen. (Toivola 2001: 115.) 

 

Integroitu viestinnän opetus voi pahimmassa tapauksessa myös painottua pinnalliseen am-

matillisten tilanteiden ja termien hyödyntämiseen itse tehtävien muuttumatta esimerkiksi 

siitä, mitä ne ovat olleet lukiokoulutuksessa. Simuloidut harjoitukset eivät myöskään staat-

tisuudessaan välttämättä vastaa muuttuvan työelämän tarpeisiin. (Kostiainen 2003: 187–

189.) 

 

 

2.5.4. Integroinnin edellytykset 

 

Onnistuneen integroinnin edellytys on, että ammatillisen suomen kielen ja viestinnän opet-

taja tutustuu opettamiensa alojen sisältöön ja siihen, miten niissä kieli ilmenee. Hänen on 

siis tunnettava oman aineensa eli suomen kielen ja viestinnän opetussuunnitelman lisäksi 

myös ammatillisten aineiden opetussuunnitelmia sekä harjoittelujen ja muiden opintojen 

sisältöjä ja tavoitteita. Opettajan on tutustuttava opiskelijoiden tulevaan ammattiin ja siinä 

vaadittaviin taitoihin. (Tarkoma 2004: 6; Aaltonen 2003: 17–18.) Opettajat eivät kuitenkaan 

aina tunne riittävästi opiskelijoiden tulevia ammatteja. Viestinnän opetuksen suunnittelua 

vaikeuttaakin se, että opettajat eivät välttämättä tiedä minkälaisiin töihin opiskelijat työllis-

tyvät ja millaisiin tehtäviin heitä tulisi kouluttaa. (Kostiainen 2003: 171.) 
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Jonkin asian oppiminen ja opettaminen vaatii todellisuuden ilmiön tuntemista ja ymmärtä-

mistä. Tämän vuoksi opetuksessa yksittäinen käsite tai asia pitää pystyä nivomaan toimin-

nallisuuden, kokemuksen ja järkeilyn kautta opiskelijan senhetkiseen tietorakenteeseen. 

Tämä edellyttää nimenomaan sitä, että myös suomen kielen ja viestinnän opettaja omaa pe-

rustiedot alalta, jonka opiskelijoita opettaa. Näiden tietojen hankkiminen edellyttää tiivistä 

yhteistyötä ammattiaineiden opettajien kanssa. (Keipi 2002: 37.)  

 

Opettajan on tärkeää oppia havainnoimaan ja analysoimaan opetuksensa perustaksi myös 

työelämän tilanteita, joissa tulevat esiin ammattilaisilta vaadittavat suullisen ja kirjallisen 

vuorovaikutuksen taidot. Näitä taitoja opettaja voi kartuttaa työpaikkavierailuilla. Työelä-

män havainnointi ja siihen tutustuminen antaa opettajalle mahdollisuuden suunnitella ja to-

teuttaa koulutusta eri osapuolten (esimerkiksi työntekijä ja työnantaja) näkökulmat huomi-

oiden. (Savolainen 2005: 32–33.) Yhtenä mahdollisuutena tutustua opetettavan alan työ-

elämään voivat olla myös opettajan pidemmät työelämäjaksot. Niiden toteuttaminen on kui-

tenkin yleisaineiden opettajille usein vaikeampaa kuin ammattiaineiden opettajille. (Hautala 

& Tulkki 1994: 27.)  

 

Paikallisen työelämän tuntemus helpottaa opettajaa myös integroinnin käytännön ongelmis-

sa. Kostiaisen (2003: 173) mukaan kontaktien ottaminen yrityksiin vaikeutuu, jos viestin-

nän opettaja ei tunne kyseisen alan paikallisia yrityksiä. Avoimuus työelämän ja oppilaitok-

sen välillä on tärkeää myös sen vuoksi, että työelämään integrointi voi vaikeutua tai jopa 

jäädä väliin pelkästään sen vuoksi, että opettaja ei tiedä, kuinka yrityksessä yhteistyöhön 

suhtauduttaisiin.  

 

Edellä mainittu ei kuitenkaan tarkoita sitä, että opettajan olisi oltava joka alan asiantuntija. 

Kaiken perustana on kuitenkin oman aineen tuntemus. Aaltonen siteeraa teoksessaan Hunt-

leyta (1999: 57–68), jonka mukaan integroivalla opettajalla tulee olla vankka ymmärrys 

opetettavasta aineestaan. Jos opettajalla ei ole vahvaa oppiainettaan koskevaa sisältöosaa-

mista, hän ei pysty näkemään riittävän syvällisiä yhteyksiä aineiden ja aihealueiden välillä. 

Tämä taas estää tuloksellisen ja syvällisen integroinnin, joka vaatii opettajilta nimenomaan 

pysyttäytymistä omalla asiantuntijuusalueellaan ja integroinnin toteuttamista eri oppiainei-
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den opettajien välisenä yhteistyönä. Näin opettaja voi keskittyä omaan asiantuntijuusalaan-

sa samalla, kun hän yhteistyössä muiden kanssa ohjaa opiskelijaa näkemään eri aineiden 

välisiä yhteyksiä. (Aaltonen 2003: 51–52, 57.) 

 

Paitsi että opettajat eivät välttämättä aina tunne toistensa oppiaineiden sisältöjä, he eivät 

myöskään aina tunne riittävästi opetuksen aikatauluja. Tämä vaikeuttaa integrointia ja sen 

suunnittelua käytännön tasolla. Tietämättömyys voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa ope-

tussisältöjen päällekkäisyyksiä, joka hyvin herkästi heijastuu opiskelijoiden laskevana mo-

tivaationa. (Kostiainen 2003: 190.) 

 

Onnistunut integrointi vaatii myös oppilaitoksen opetuskulttuurilta ja työaikajärjestelyiltä 

joustavuutta (Tarkoma 2004: 7). Opetuskulttuuriin liittyvien asenteiden muuttaminen on 

usein vaikeaa. Joskus yleisaineille on oppilaitoksessa muodostunut asema irrallisina pali-

koina verrattuina ammatillisiin kokonaisuuksiin. Tällöin esimerkiksi lukujärjestysten laati-

misessa ei välttämättä oteta huomioon teemallisia kokonaisuuksia. Tämä voi johtua siitä, 

että opettajat eivät tunne eri aineiden sisältöjä ja työaikajärjestelyihin vaikuttaville esimie-

hillekään ei ole muodostunut kokonaiskäsitystä siitä, miten sisällöt ja oppiaineet teemalli-

sesti voisivat toisiaan tukea. Mikäli integrointi toteutetaan samanaikaisopetuksena, on en-

siarvoisen tärkeää, että lukujärjestyspohjiin varataan riittävän ajoissa sekä opetustunnit että 

yhteiset palautetunnit. Asenteiden muokkaamisessa olisi tärkeää tuoda esiin se, että suomen 

kielen ja viestinnän tunnilla harjoiteltavat lukemisen, kirjoittamisen ja suullisen viestinnän 

tekniikat ja tieto-taito eivät ole pelkästään kyseisen aineen asioita, vaan ne hyödyttävät 

myös muiden opiskeltavien aineiden oppimista sekä myös työelämässä toimimista. (Takala 

2004a: 15–16 & Takala 2004c: 47.) 

 

Opetuksen toteuttaminen kurssimuotoisena jaksojärjestelmässä voi hankaloittaa integrointia 

tai pahimmassa tapauksessa estää sen toteuttamisen (Takala 2004a: 16). Näin siinä tapauk-

sessa, että integrointia haluttaisiin järjestää sellaisten oppiaineiden kesken, joiden tunteja ei 

olekaan suunniteltu samalle jaksolle. Takalan (2004a: 17–18) mukaan integrointia voi olla 

vaikeaa järjestää myös niin sanotussa luokattomassa järjestelmässä. Kun oppilaat valitsevat 

vapaasti kurssejaan, eri oppiaineiden tunneilla on eri opiskelijoita ja mielekkäitä yhteisiä 
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kokonaisuuksia voi olla vaikeaa suunnitella. Ratkaisuksi tällaisessa tilanteissa voisi tulla 

vaikkapa tietyille opiskelijoille räätälöityjen integroitujen tehtävien laatiminen. Kostiaisen 

(2003: 190) mukaan käytännön ongelmia voi myös tuottaa se, että esimerkiksi ammattiai-

neen projekti järjestetään sellaisena lukuvuonna, jolloin opiskelijoilla ei olisi lainkaan vies-

tinnän opetusta. Näin ollen viestintää ei voida kyseiseen projektiin integroida.  

 

Onnistunut integrointi vaatii myös yleensä runsaammin aikaa kuin perinteinen opetus. Aal-

tosen (2003: 59) mukaan tiimiopetuksen on todettu vaativan enemmän suunnitteluaikaa 

kuin yksilöopettamisen. Toisaalta ajan puute voi hänen mukaansa johtua myös siitä, että 

yhdessä suunniteltaessa osa suunnitteluajasta menee sosiaaliseen seurusteluun. Takalan 

(2004a: 18) mukaan aikapula voi johtua myös siitä, että monissa oppilaitoksissa suomen 

kielen ja viestinnän opettaja opettaa monessa eri yksikössä. Kostiainen (2003: 190) kirjoit-

taa, että usein opettajat pitävät kiinni omien oppiaineidensa resursseista, eivätkä sen vuoksi 

halua välttämättä toimia yhteistyössä muiden opettajien kanssa. Nopeat muutokset ammat-

tikorkeakoulun synty- ja kehitysvaiheissa ovat myös vaikuttaneet siihen, että integrointiin 

ei välttämättä ole ollut aikaa ja energiaa paneutua riittävästi. Useinkaan integrointia ei ole 

virallisesti kirjattu opetussuunnitelmiin ja opettajat tekevät epävirallista yhteistyötä niiden 

kollegojen kanssa, joiden kanssa yhteistyö onnistuu.  

 

Haasteita asettaa myös se, että eri aloilla noudatetaan erilaisia virkaehtosopimuksia. Kaikki 

opettajat eivät tämän vuoksi ole välttämättä kovin innokkaita yhteissuunnitteluun, koska 

suunnitteluaika käsitellään eri sopimuksissa eri tavalla. (Takala 2004a: 18). 

 

Opetusministeriön muistiossa Kieltenopetuksen kehittäminen ammattikorkeakouluissa 

todetaan, että kieltenopetus voidaan järjestää joko keskitetysti tai hajautetusti. Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että opetus voidaan järjestää erillisen kielikeskuksen toimesta tai se 

voidaan toteuttaa erikseen jokaisessa opetusyksikössä. Hajautetun mallin positiivisena puo-

lena raportissa nähdään se, että kielten läheinen sidoksisuus ammattiaineisiin on helpompi 

järjestää. Raportti painottaa sitä, että mikäli kielikoulutus päätetään järjestää keskitetysti, se 

ei kuitenkaan saa katkaista kytkentöjä eri koulutusaloihin. (Opetusministeriö 1999: 12.) 
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Integrointiin liittyy usein oleellisesti myös kysymys oppimismenetelmistä ja oppimisympä-

ristöistä. Viestinnän opetus ammattikorkeakouluissa tapahtuu edelleen pitkälti luokkahuo-

neessa perinteiden mukaisesti. Uudet kvalifikaatiovaateet ovat kuitenkin asettaneet luokka-

huoneopetuksen haasteen eteen, opetus ei enää onnistukaan pelkästään entisissä oppi-

misympäristöissä. Luokkahuoneessa opitaan lähinnä luokkahuonekontekstin mukaisia arvo-

ja ja normeja, jotka eivät välttämättä kuitenkaan enää päde työelämässä. Oppimisen motii-

vina luokkahuoneessa toimivat usein enemmänkin tavoiteltavat arvosanat kuin taitojen op-

piminen. (Kostiainen 2003: 199–200.) Integroimalla opetus esimerkiksi työelämän konteks-

tiin voitaisiin ehkä korjata tätä edellä mainittua puutetta. 

 

Aaltosen mukaan opettajan ammatti-identiteetti rakentuu usein hänen edustamansa oppiai-

neen mukaan. Opettaja ei siis ole pelkästään opettaja vaan hän on esimerkiksi äidinkielen 

opettaja. Tämä ammatti-identiteetti voi olla yhteydessä myös oppiaineen oppilaitoksessa 

nauttimaan statukseen, koska usein toisia aineita pidetään tärkeämpinä kuin toisia. (Aalto-

nen 2003: 50.) 

 

Suurimmalla osalla ammatillisista suomen kielen ja viestinnän opettajista on sama koulutus 

kuin yleissivistävän koulutuksen äidinkielen opettajilla. Koulutuksen puutteeksi voidaan 

katsoa se, että siinä ei ole juurikaan otettu huomioon ammatillisen koulutuksen erityispiir-

teitä. (Tarkoma 2004: 8.) Myös Huovila huomauttaa, että peruskouluun ja lukioon tähtäävä 

opettajankoulutus ei välttämättä tue ammatillisessa opetuksessa toimivan opettajan työtä. 

Yleissivistävässä koulutuksessa toimintaympäristö on yksilökeskeinen, kun ammatillisessa 

koulutuksessa toimintakentän tulisi olla taas yhteisökeskeinen. (Huovila 2000: 4.) Mika 

Kiiskinen siteeraa artikkelissaan Aino Vuorijärven luentoa, jonka mukaan ammatillisessa 

opetuksessa äidinkielen oppimisen tavoitteena on asiantuntijan roolin omaksuminen ja 

ammattilaisena toimiminen. Taitoja opiskellaan siis työtä varten, eikä pääasiallisesti esi-

merkiksi persoonallisen ilmaisun kehittämiseksi. (Kiiskinen: 2007.)  

 

Käytännössä tämä puute koulutuksessa on aiheuttanut sen, että ammatillisen äidinkielen 

opettajat ovat joutuneet pitkälti toimimaan itsenäisesti ilman koulutuksessa saatuja kohden-

nettuja valmiuksia. Valmiuksia ammatilliseen opettamiseen on mahdollista saada kuitenkin 
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esimerkiksi tutustumalla työelämään. Työelämävierailut vahvistavat parhaimmillaan opet-

tajan näkemystä siitä, että äidinkieli on todellakin osa työelämän ammattitaitoa. Työelämän 

tuntemus vahvistaa myös tietoisuutta integroinnin tärkeydestä. (Savolainen 2005: 32–33.)  

 

Eri oppiaineiden opettajat ovat taustansa ansiosta eri asemassa mietittäessä opetuksen integ-

rointia. Ammattiaineiden opettajat ovat usein toimineet samoissa tai vastaavanlaisissa työ-

tehtävissä, joihin kouluttavat opiskelijoita, kun taas yleisaineiden opettajilla on syvällinen 

erikoiskoulutus, mutta ei yleensä kyseessä olevan alan työkokemusta. Opetuksessa näiden 

asiantuntijuuksien täytyy kuitenkin yhdistyä ja opettajien pitää pystyä muodostamaan niistä 

erilaisia oppimiskokonaisuuksia. (Aaltonen 2003: 18.) 

 

Työyhteisössä on myös persoonaltaan erilaisia ja erityylisiä opettajia. Kaikkien kanssa yh-

teistyö ei ehkä suju välttämättä kovin helposti. Tämä erilaisuus ei kuitenkaan saisi olla este 

yhteistyölle, vaan opettajien tulisi oppia käyttämään erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä kol-

legoitten kohtaamistilanteissa. (Takala 2004a: 18.) Integrointi edellyttää toteuttajiltaan sosi-

aalisia vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja. Usein toisen opettajan pyrkimysten ja ta-

voitteiden ymmärtäminen voi olla vaikeaa, mutta konflikteista keskustelu kannattaa. On-

gelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi erilaiset opetustyylit, jos niitä ei osata kääntää voima-

varaksi. Myös toisen opettajan persoonallisuus voidaan kokea ongelmien aiheuttajaksi. Per-

soonallisuus kuitenkin mahdollistaa erilaisten näkökulmien esiintuomisen, joka on yksi in-

tegroinnin tavoitteista. (Aaltonen 2003: 59–60.) 

 

Aaltonen kirjoittaa, että opettajien henkilökohtaisilla uskomuksilla integrointiin liittyen on 

todettu olevan vaikutusta integroinnin toteutumiseen. Etenkin näin on tapauksissa, joissa 

opettaja uskomustensa avulla kyseenalaistaa integrointia. Opettajilla voi olla esimerkiksi 

henkilökohtaisia uskomuksia siitä, mitä oppiaineita on helppo ja mitä vaikea integroida. 

(Aaltonen 2003: 52.) 

 

Integroidussa opetuksessa opettaja joutuu luopumaan oman opetuksensa yksityisyydestä ja 

hän altistuu kollegoiden tarkkailulle ja kritiikille (Aaltonen 2003: 61). Mäntylän (2002: 27, 

29–30) mukaan opettaja asiantuntijana joutuu panostamaan työyhteisössään oman aseman-



 32 

sa ylläpitämiseen. Oman asiantuntijuuden varjeleminen voi hidastaa tai jopa estää opettajaa 

toteuttamasta täysipainoisesti opetustyötään. Opettaja voi suojella omaa autonomiaansa eri-

laisilla defensiivisillä rutiineilla ja pitää suuriman osan omasta työstään piilossa kollegoilta. 

Perinteisesti kollegiaalinen yhteistyö ja pohdinta eivät niiden hedelmällisyydestä huolimatta 

olekaan kuuluneet opettajien toimintakulttuuriin. Myös Kostiainen (2003: 174–175) kirjoit-

taa samasta asiasta. Hänen mukaansa opettajat tekevät usein työtä omissa piireissään ja 

toisten työhön ei haluta puuttua. Tämän vuoksi viestinnän tunneilla käsitellyt asiat eivät 

välttämättä siirry toisiin oppiaineisiin, vaikka se olisikin tarkoituksenmukaista. 

 

Integrointi edellyttää siis toimivaa yhteistyötä opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa 

(Tarkoma 2004: 6).  Esimerkiksi tehtäväksi annot ja arviointikriteerit tulisi laatia yhdessä 

integroivien opettajien kesken. Myös opettajien tunteja tulisi käyttää tasapuolisesti, ja opet-

tajien tulisi päästä mahdollisuuksien mukaan välillä samanaikaisesti ohjaamaan ja arvioi-

maan opiskelijoita. (Takala 2002: 35.) Opetusministeriö (1999, 26) ehdottaa muistiossaan, 

että ammattikorkeakoulujen kieltenopetuksen kehittämisstrategioiden valmisteluun tulisi 

osallistua sekä kieltenopetuksen että substanssiaineiden asiantuntijoita. Näiden lisäksi 

suunnittelussa tulisi olla tarpeen mukaan mukana myös työelämän henkilöitä. Näin varmis-

tettaisiin riittävä kielten opetuksen integrointi ammattiopetukseen. Valitettavasti Kostiaisen 

(2003, 174–175) mukaan kuitenkin usein viestinnän ja muiden oppiaineiden välillä on yh-

teistyöongelmia ja viestintäaineet eivät esimerkiksi ole mukana yhteisissä projekteissa. Eri 

alojen aito yhteistyö voi puuttua, ja näin yhteistyön ja integroinnin mahdollisuudet voivat 

jäädä käyttämättä.  

 

Aaltonen kiteyttää tiimiopetuksen kriittisiä tekijöitä seuraavasti: 

Kollegiaalinen yhteistyö on tehokasta vain, jos (1) opettajat ovat aidosti tasavertai-

sia keskenään, (2) erilaiset tietoperustat, esimerkiksi teoreettinen ja käytännöllinen 

tieto, ovat yhtä tärkeitä, (3) molemmat opettajat sitoutuvat käytävään keskusteluun 

ja asioiden yhteiseen selvittelyyn, (4) molemmilla opettajilla on mahdollisuus osal-

listua toinen toisensa opetustoteutukseen tukea antavassa ilmapiirissä ja (5) opettajat 

pystyvät keskustelemaan avoimesti kaikista asioita ja esiin tulevista ongelmista. 

(Aaltonen 2003: 61–62.) 
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2.5.5. Integroinnin käytännön toteutus 

 

Integroinnin käytännön toteutusvaihtoehdoista on esitetty kirjallisuudessa useita erilaisia 

jaotteluja. Suomen kielen ja viestinnän opetus voidaan Takalan mukaan integroida joko 

muiden yhteisten aineiden kesken tai ammatillisiin aineisiin. Minimissään se voi olla jonkin 

ammatillisen sisällön käsittelemistä äidinkielen tunnilla. Opettaja voi esimerkiksi käyttää 

mahdollisimman monissa oppimistehtävissä opiskeltavan ammattialan aineistoa (ammatti-

lehtiä, ammattikirjallisuutta tai alaan liittyviä mediatekstejä). Viestinnän opinnot voidaan 

myös liittää kokonaan esimerkiksi johonkin projektiin tai vaikkapa harjoittelujaksoon. (Ta-

kala 2004a: 6–7, 16.)  

 

Integrointia voidaan tehdä myös oman aineen sisällä esimerkiksi integroimalla puhe- ja kir-

jallinen viestintä keskenään. Opettajien kokemus on usein se, että puhe- ja kirjallinen vies-

tintä ovat tasapainossa, kun niitä harjoitellaan yhtä aikaa esimerkiksi kokous- ja neuvottelu-

taidon harjoituksissa tai kun opiskelijat esittävät kirjallisia töitään suullisesti. Tällaisissa 

tilanteissa nämä eri viestinnän lajit tukevat toisiaan. Lisäksi tämän päivän työelämässä pu-

he- ja kirjallisen viestinnän integrointi ovat tärkeitä avaintaitoja. (Kostiainen 2003: 162–

163.) Oman aineen sisäistä integrointia voisi olla myös opetus, jossa suomen kielen ja vies-

tinnän oppimäärä sisältää juonen, joka jatkuu ensimmäisestä viimeiseen opintojaksoon (Ta-

kala 2004a: 16). 

 

Integrointi ammattiaineeseen voi käytännössä toteutua esimerkiksi samanaikaisopetuksena, 

jolloin ammattiaineen opettaja on joillakin suomen kielen ja viestinnän tunneilla samanai-

kaisopettajana ohjaamassa yhteistä tehtävää. Vastaavasti viestinnän opettaja toimii saman-

aikaisopettajana ammattiaineen opettajan kanssa tehtävän ohjauksessa ja purkamisessa. Ta-

kalan mukaan tämä ei välttämättä lisää opettajan työtaakkaa, jos opettajien yhteistunteja 

korvaavat opiskelijoiden itsenäisen työskentelyn tunnit, jolloin he työstävät annettua tehtä-

vää. Etuna on myös metodin antama tuki ja kannustus epävarmemmallekin opiskelijalle. 

Lisäksi se mahdollistaa yhteisen arvioinnin ja palautteen antamisen. (Takala 2004a: 16, Ta-

kala 2004c: 47.) Aaltosen mukaan tiimiopetus on kuitenkin osoittautunut aikaa, sitoutumis-

ta ja panostamista vaativaksi toiminnaksi, jossa koetukselle joutuvat erityisesti opettajien 
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sosiaaliset vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot. Toisaalta monet positiiviset tutkimustu-

lokset puoltavat tiimiopetuksen käyttöä. (Aaltonen 2003: 57.) 

 

Suppeimmillaan tiimiopetus voi käsittää pelkästään yhteissuunnittelun, jolloin opettajat 

opettavat aiheet itsenäisesti omille ryhmilleen. Laajimmillaan se taas voi olla yhteissuunnit-

telua, -opetusta, -arviointia sekä lisäksi opetustilanteen jälkeen tapahtuvaa kollegiaalista 

keskustelua ja vertaispalautetta. (Aaltonen 2003: 57.) Aaltonen siteeraa Welch ym:ta (1999: 

37) ja esittelee Cookin ja Friendin luokittelun co-teachingin eri tasoista. Näitä ovat: 1) 

avustava opettaminen (toinen opettaja vastaa opettamisesta ja toinen kiertelee luokassa ha-

vainnoimassa ja auttaa tarvittaessa); 2) työpisteopettaminen (aihe ja työskentelytila jaetaan 

opettajien kesken ja oppilaat kiertävät pisteestä toiseen; 3) rinnakkaisopettaminen (opettajat 

suunnittelevat opetuksen yhdessä, luokka jaetaan kahteen heterogeeniseen ryhmään ja opet-

tajat vastaavat työskentelystä oman puolikkaansa kanssa; 4) eriyttävä opettaminen (luokka 

jaetaan isompaan ja pienempään ryhmään, toinen ohjaa isompaa ja toinen pienempää ryh-

mää); 5) tiimiopettaminen (kaksi opettajaa vuorotellen johtaa keskustelua tai vastaa de-

monstraatioiden esittämisestä). (Aaltonen 2003: 57–58.)  

 

Aaltosen mukaan integrointia perustellaan usein sillä, että eri tieteenalojen rajat ovat keino-

tekoisia todellisiin ilmiöihin verrattuna, koska normaalissa elämässä ihminen käyttää 

omaamiaan tietoja integroimalla niitä. Jokaisella tieteenalalla on kuitenkin ominaispiirteitä, 

jotka ovat ainutlaatuisia kyseiselle tieteelle. Jos opetusta integroidaan opetussuunnitelmalli-

sesti tai laajojen yhteisten teemojen avulla, nämä oppiaineiden väliset käsitteelliset eroavai-

suudet voidaan jättää huomiotta. Sen sijaan, jos integrointi toteutetaan eri oppiaineita yhdis-

täen eikä sulauttaen, on mahdollista säilyttää eri tieteenalojen ainutkertaiset näkökulmat ja 

siitä huolimatta ohjata oppijaa eri alojen yhteyksien ymmärtämiseen. (Aaltonen 2003: 50.) 

Yhteistyö ja integrointi ei siis välttämättä suinkaan tuhoa eri oppiaineiden ominaislaatua, 

vaan päinvastoin nostaa niistä parhaat puolet esiin. (Takala 2004a: 15.) Liitteenä nro 2 on 

integroinnin huoneentaulu Takalan ja Tarkoman (2004: 21) mukaan. 

 

Integrointi voidaan jaotella myös kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen integrointiin. Kvanti-

tatiivisessa integroinnissa yksittäisten oppiaineiden rajat voidaan haluttaessa säilyttää ja 
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integrointi suoritetaan yhdistämällä oppiaihealueita. Tämä voi näkyä esimerkiksi lukujär-

jestyksessä laajempina oppiainetermeinä (esim. kirjoittaminen, lukeminen ja kielioppi 

muodostavat äidinkielen). Toinen vaihtoehto on se, että oppiaineet säilyttävät itsenäisyy-

tensä, mutta opiskelijat ohjataan näkemään niiden väliset yhteydet. Tässä mallissa kunkin 

aineen peruskäsitteet ja keskeiset taidot opetetaan kuitenkin oppiainekohtaisesti. Kolman-

nessa kvantitatiivisen integroinnin muodossa integraatio rakennetaan tietyn keskusaineen 

ympärille, jonka oppimista muut aineet tukevat. Tämän keskusaineen sisältöjä täydennetään 

muiden aineiden sisällöillä tai esimerkiksi koulun ulkopuolisilla asiantuntijoilla. (Aaltonen 

2003: 64–65.) 

 

Kvalitatiivisissa integroinnin muodoissa oppiaines organisoidaan kokonaan uudelleen 

huomioiden oppiaineiden avainkäsitteet ja yleiset periaatteet. Näin rakennetaan kokonaan 

uusi opetusohjelma tai kokonaisuus, jonka perustana on joku aiheita yhdistävä periaate tai 

intressi. Tällaisena opetussisältöjä ja aihealueita toisiinsa sitovana tekijänä voi olla esimer-

kiksi yhteinen teoreettinen viitekehys tai sisältöjen looginen yhteenkuuluvuus. Yhteen liit-

tämistä voivat ohjata myös oppiaineiden keskeiset käsitteet ja yhteiset periaatteet (esimer-

kiksi hyvinvoinnin käsite) tai oppijan kehitystaso, jolloin pyritään hyödyntämään esimer-

kiksi konstruktivistisen oppimisen mallia. Integroiva periaate voi tulla myös oppiaineen 

metodologiasta ja tavasta opettaa ainetta, jota sovelletaan muiden aineiden opettamiseen 

(esimerkiksi taitoaineiden luovuuden menetelmiä sovelletaan muiden aineiden oppimiseen). 

(Aaltonen 2003: 65–66.) 

 

Vieläkin voimakkaammassa kvalitatiivisessa integroinnissa tietoa hyödynnetään laajasti 

huomioimatta oppiainerajoja. Opetuksen ytimen muodostavat jokapäiväiset ongelmat ja 

ilmiöt tai laajat yhteiskunnalliset aiheet, joilla on todellista reaalista merkitystä oppijalle. 

Oppijoita rohkaistaan integroimaan oppimistaan aikaisempiin kokemuksiinsa siten, että 

heidän ymmärryksensä itsestä ja ympäröivästä maailmasta laajenee ja syvenee. Tällaisessa 

mallissa oppiaineita ei enää voida Aaltosen mukaan pitää tietovarastoina vaan tutkimuksen 

lähdeaineistona tai työvälineenä. (Aaltonen 2003: 66.) 
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Nämä erilaiset tyypittelyt luovat kuitenkin lähinnä teoreettista pohjaa. Kun integrointia to-

teutetaan käytännössä, sen lajit ja voimakkuus esiintyvät symbioottisesti eivätkä suinkaan 

itsenäisesti. Erilaisia integrointityyppejä käytetään siis samanaikaisesti. (Aaltonen 2003: 

72.) 

 

Kostiainen esittää tutkimuksessaan neljä viestinnän työelämäsuuntautuneisuuden ulottu-

vuutta, joissa opetusta pyritään kytkemään ammatillisiin yhteyksiin. Ensimmäisenä ulottu-

vuutena hän esittää viestinnän opetuksen sisältä nousevat työelämän sisällöt, joita ovat 

esimerkiksi työelämän kontekstista tulevat tehtävät, aiheet, sisällöt, taidot, tilanteet, harjoi-

tukset ja opetusmateriaali. Viestinnän substanssia siis tarkastellaan ammatillista kontekstia 

vasten ja sisällöt ovat pikemminkin konkreettisia kuin yleishyödyllisiä. Viestintätaitoja 

voidaan myös harjoitella esimerkiksi simulaatioiden tai kuviteltujen yritysten avulla, ja esi-

tyksissä voidaan käyttää yrityksistä saatua materiaalia. (Kostiainen 2003: 184–186.) 

 

Toisena ulottuvuutena Kostiainen esittää viestinnän opetuksen yhteistyön oppilaitoksen 

muiden aineiden ja muun oppimistoiminnan kanssa. Usein integrointia ammattiaineisiin 

pidetään teorian tasolla hyvänä, mutta sen onnistumiselle on kuitenkin käytännössä paljon 

esteitä (kts. luku 2.5.4.). Käytännössä tällainen yhteistyö voi sisältää esimerkiksi muista 

aineista saatavia harjoitusten aiheita, opettajien kesken jaettuja opetettavia aihealueita, op-

pimateriaalin vaihtamista opettajien kesken, viestinnän opettajan olemista mukana esimer-

kiksi päättötyön ohjauksessa ja arvioinnissa tai kirjallisen viestinnän ammattiaineisiin in-

tegroituja tehtäviä. Mahdollista on myös, että esimerkiksi esiintymistehtävissä mukana on 

sekä viestinnän että ammattiaineiden opettaja. Kostiainen kyseenalaistaa kuitenkin sen, 

päästäänkö kokonaisvaltaisiin oppimistilanteisiin, jos opettajilla on oma selkeä työnjako, 

vaikka kurssit olisivatkin yhteisiä. Työnjako voi päinvastoin hänen mukaansa ennestäänkin 

syventää kuilua ammatillisten aineiden ja yleisaineiden välillä. (Kostiainen 2003: 189–190, 

192, 201.) 

 

Pisimmälle vietynä viestinnän opiskelu voi olla Kostiaisen mukaan kokonaan yhdistetty 

muihin opintojaksoihin. Käytännössä tämä siis tarkoittaisi sitä, että oppiaineiden rajat pois-

tuisivat. Opetus voidaan suunnitella yhdessä, ja myös opetustilanteessa molemmat opettajat 
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olisivat läsnä. Tällöin oppiminen olisi kokonaisvaltaista ja opettajien substanssit kytkeyty-

vät saumattomasti yhteen. Opiskelu voidaan näin kokonaistaa siten, että oppiainejakoisuu-

den sijaan opiskelijat ratkoisivatkin kokonaisia omassa ammatissa eteen tulevia ongelmia ja 

ilmiöitä. Tällöin opiskeltavat asiat opiskellaan silloin, kun ne meneillään olevan projektin 

toteuttamisen kannalta tulevat luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti esiin. Tämä antaisi 

myös parempia valmiuksia tulevaan työelämään. (Kostiainen 2003: 193–194.) 

 

Kolmantena ulottuvuutena Kostiainen esittää viestinnän opetuksen yhteistyön työelämän 

kanssa, joka kuitenkin on hänen mukaansa vielä suhteellisen vähäistä. Tämä voi johtua 

muun muassa resurssien vähäisyydestä. Koska opintojen aikana on opetettava tietyt perus-

asiat, opettaja voi kokea, että ei ole aikaa esimerkiksi yritysvierailuihin. Toisaalta esteenä 

voi olla se, että opettaja kokee, että työelämässä on usein kiire ja opiskelijavierailut voitai-

siin kokea siellä häiritsevinä. Yhteistyön haluttaisiinkin usein olevan myös työpaikkaa pal-

velevaa, jolloin se ikään kuin antaisi oikeutuksen viedä yrityksen aikaa. Toisaalta esteenä 

voivat olla ylisuuret opiskelijaryhmät tai ulkopuolisen luennoitsijan palkkauskysymykset. 

Yhteistyö voisi Kostiaisen mukaan pitää sisällään esimerkiksi todellisten neuvottelujen seu-

raamista tai yritysten suhdetoimintaan tutustumista. Yritykset voisivat antaa opiskelijoille 

myös tehtäväksi todellisia toimeksiantoja. (Kostiainen 2003: 194–196.) 

 

Neljäntenä ulottuvuutena Kostiaisen mukaan on viestinnän opetuksen yhteistyö sekä op-

pilaitoksen muun oppimistoiminnan että työelämän kanssa. Tosin sitä on olemassa hä-

nen mukaansa erittäin rajallisesti. Esimerkkinä hän mainitsee toteutuksen, jossa ammattiai-

neissa opiskelijat tekevät yritysvierailusta raportin, jota käsitellään myös viestinnän tunnil-

la.  (Kostiainen 2003: 198–199.) Liitteenä nro 3 on kaavio viestinnän opetuksen työelä-

mäsuuntautuneisuuden ulottuvuuksista Kostiaisen (2003: 185) mukaan. 

 

Integrointikeskusteluun voidaan katsoa myös kuuluvaksi ajatus siitä, miten esimerkiksi 

suomen kielen ja viestinnän opinnot sijoitellaan opiskeluajalle. Toivolan (2001: 111) mu-

kaan opintojen jaottelu koko opiskeluajalle puoltaa paikkaansa, koska kun työelämästä pa-

lataan takaisin oppilaitokseen ja viestinnän tunneille, formaali oppiminen voi tarjota teo-
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reettisen pohjan työyhteisön viestinnän tulkinnalle. Tämä taas lisää opintojen merkitykselli-

syyttä opiskelijalle.  

 

Kieliopintojen jaottelua koko opiskeluajalle puoltaa myös Arenen suositus kieliopinnoista. 

Sen mukaan:  

 

Kieliopinnot suositellaan sijoitettavaksi koko opiskeluajalle. Opintojen alkuun sijoi-

tetaan valmentavat opinnot, jotta kaikki opiskelijat saavuttavat riittävän lähtötaidon 

kieliopintoihin. Ammattialan kieliopinnot sijoitetaan opintojen keski- ja loppuvai-

heeseen (2.-4. opintovuoteen), jolloin opiskelijat tuntevat ammattialansa ja työelä-

mää ja integrointi ammattialan sisältöihin on luontevaa. (Arenen kielityöryhmän 

suositukset kieltenopetuksen käytännöiksi ammattikorkeakouluissa 2011.) 

 

Usein uusilla opiskelijoilla on vain vähän kokemusta työelämän organisaation jäsenenä 

toimimisesta ja siitä, mitä se vaatii. Tämän vuoksi heillä voi olla vaikeuksia ymmärtää esi-

merkiksi viestinnän teorioiden merkitystä tulevassa työssään. Työelämän vaatiman viestin-

täosaamisen kuvitteleminen voi olla opiskelijoille opintojen alkuvaiheessa vaikeaa, ja tämä 

taas vaikeuttaa luontevaa integrointia. Harjoitukset voivat näin ollen jäädä keinotekoisiksi 

ja leikinomaisiksi. Oppilaitoksessa tapahtuvan formaalin oppimisen katsotaankin sopivan 

parhaiten opiskelijoille, joilla on jo aikaisemmin työelämäkokemusta. Teoreettisen tiedon 

soveltamista voi vaikeuttaa vielä lisää se, jos viestintää harjoitellaan pelkästään luokkahuo-

nekontekstissa. (Kostiainen 2003: 151, 174.) 

 

Aaltonen on tarkastellut väitöskirjatutkimuksessaan pedagogisen ajattelun ja toiminnan 

suhdetta. Hän on käsitellyt myös integrointiin vaikuttavia eli sitä edistäviä tai estäviä teki-

jöitä.  Hänen mukaansa opetuksen integrointiin vaikuttavat kontekstitekijät voidaan ryhmi-

tellä seuraavasti: organisatoriset kontekstitekijät kuten taloudelliset resurssit: suunnittelu-

tuntien määrä ja yhteinen aika, opetusryhmäkoko ja opetuksen kontaktituntien määrä, ope-

tuksen fyysiset puitteet: opetusvälineet, opetusmateriaali ja lukujärjestys, sosiaaliset kon-

tekstitekijät kuten suunnittelutottumukset, tiimityöskentely, yhteinen visio ja tavoite, pro-

fessionaalinen oppiminen, kollegiaalinen tuki sekä hallinnon, vanhempien ja oppilaiden 

tuki, opetussuunnitelmalliset kontekstitekijät kuten opetussuunnitelman rakenne ja ope-

tusmallit sekä opettajakohtaiset kontekstitekijät kuten uskomukset, käsitykset, opetusfi-

losofiat, henkilökohtaiset opetustyylit, sitoutuminen, innostuneisuus, innovatiivisuus, ris-
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kinottokyky, affektiiviset tekijät sekä persoonallisuus ja vuorovaikutustaidot. Kontekstiteki-

jät on esitelty myös liitteessä 4. (Aaltonen 2003: 63.)  
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3. KÄSITTELY  

 

Esittelen tässä luvussa aineistosta esille nousseet vastaukset tutkimuskysymyksiini. Kysely-

lomake on liitteenä nro 5. Kartoitin lomakkeen kysymyksessä numero 8 vastaajien mielipi-

teitä opetuksen integroinnista sekä suomen kielen ja viestinnän opetuksen työelämävastaa-

vuudesta Likert-asteikollisilla väittämillä. Kysymys kuului: Valitse seuraavista parhaiten 

omaa mielipidettäsi kuvaava vaihtoehto. Kuviossa 1 esittelen vastaajien mielipiteiden 

jakautumat.  

 

 

KUVIO 1. Vastaajien mielipiteet opetuksen integroinnista ja suomen kielen ja viestinnän 

opetuksen työelämävastaavuudesta. 

 

Neljännen väittämän (Suomen kielen ja viestinnän opetuksen integrointi esimerkiksi 

muihin aineisiin, työelämään tai hankkeisiin on mielestäni tärkeää.) vastausten mukaan 

integrointia pidetään erittäin tärkeänä. 85 % vastaajista oli täysin samaa mieltä siitä, että 

Täysin samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 

En eri enkä samaa mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Täysin eri mieltä 

 
Opetuksen integrointi on huomioitu ammattikorkeakouluni  
opetussuunnitelmissa riittävästi. 
 

Opetuksen integrointi on huomioitu ammattikorkeakouluni  
pedagogisessa strategiassa riittävästi. 
 

Suomen kielen ja viestinnän opetuksen asema ammattikorkeakou- 
lussani on tasa-arvoista ammattiaineiden opetuksen kanssa. 
 

Suomen kielen ja viestinnän opetuksen integrointi esimerkiksi  
muihin aineisiin, työelämään tai hankkeisiin on mielestäni tärkeää. 
 

Olen saanut koulutusta integroinnin toteuttamiseen. 
 
Tarvitsen lisäkoulutusta integroinnin toteuttamiseen. 
 
Ammattikorkeakoulut pystyvät tällä hetkellä vastaamaan hyvin  
työelämän asettamiin vaatimuksiin suomen kielen ja viestinnän  
osaamisen osalta. 
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suomen kielen ja viestinnän opetuksen integrointi eri muodoissaan on tärkeää. Yksikään 

vastaajista ei ollut jokseenkin tai täysin eri mieltä. Myöskään koulutusaloittain tarkasteltuna 

ei vastauksissa ollut vaihtelua juuri lainkaan. Taulukossa 2 on tämän kysymyksen vastaus-

ten ristiintaulukointi koulutusaloittain.  

 

Myös aikaisempien tutkimusten mukaan (ks. Suomalainen 1999: 201, 203, 211) työelämän 

vaatimia viestintätaitoja on vaikea oppia ilman ammatillista kontekstia ja tehokas oppimi-

nen vaatii sisällön, johon viestinnän voi kytkeä. Tämä lienee suurimpana syynä siihen, että 

integrointi koetaan tärkeäksi. 

 

Viidennessä (Olen saanut koulutusta integroinnin toteuttamiseen.) ja kuudennessa 

(Tarvitsen lisäkoulutusta integroinnin toteuttamiseen.) väittämässä kysyin vastaajilta 

integrointiin liittyvästä täydennyskoulutuksesta. 35,9 % vastaajista oli saanut koulutusta 

integroinnin toteuttamiseen, 56,4 % taas ei. 32,5 % vastaajista toivoi lisäkoulutusta, kun 

45,0 % oli sitä mieltä, että ei tarvitse koulutusta tästä aiheesta. Ammattikorkeakoulupeda-

gogiikka kehittyy kovaa vauhtia, mutta ammattikorkeakoulut panostavat opetushenkilöstön 

koulutukseen vaihtelevassa määrin. Integrointi osana suurempia pedagogisia valintoja voi 

näin ollen jäädä koulutuksessa hieman pimentoon.  

 

TAULUKKO 2. Integroinnin koettu tärkeys sekä lisäkoulutus ja sen tarve eriteltynä koulu-

tusaloittain. 

 

 

Valitse seuraavista parhaiten 

omaa mielipidettäsi vastaava 

vaihtoehto.5= Täysin samaa 

mieltä, 4= Jokseenkin samaa 

mieltä, 3= En eri enkä samaa 

mieltä, 2= Jokseenkin eri mieltä, 1 
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Suomen kielen ja viestinnän 

integrointi esimerkiksi muihin 

aineisiin, työelmään tai 

hankkeisiin on mielestäni tärkeää 4,83 5 5 5 5 4,7 5 4,7 4,9 4,8

Olen saanut koulutusta 

integroinnin toteuttamiseen 2,62 2 2 2,5 2,2 2 3 2,5 2,5

Tarvitsen lisäkoulutusta 

integroinnin toteuttamiseen 2,8 4 2,6 1 3 3,2 3 2,7 2,9 2,7

Mikäli vastaaja on opettanut useammalla koulutusalalla, hänen vastauksensa on käsitelty kaikkien hänen ilmoittamiensa 

alojen kohdalla. 
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3.1. Integroinnin huomioiminen ja toteuttamismahdollisuudet ammattikorkeakouluissa 

 

Väittämillä yksi (Opetuksen integrointi on huomioitu ammattikorkeakouluni opetus-

suunnitelmissa riittävästi) ja kaksi (Opetuksen integrointi on huomioitu ammattikor-

keakouluni pedagogisessa strategiassa riittävästi.) pyrin kartoittamaan sitä, miten nämä 

oppilaitosten opetustoimintaa ohjaavat asiakirjat huomioivat integroinnin. 45 % vastaajista 

oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että opetuksen integrointi on huomioitu oman 

ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmassa sekä pedagogisessa strategiassa riittävästi. 

37,5 % vastaajista oli toisaalta täysin tai jokseenkin eri mieltä riittävyydestä opetussuunni-

telmissa ja 27,5 % pedagogisessa strategiassa. Koulutusalakohtaiset erittelyt tämän kysy-

myksen osalta ovat taulukossa 3. 

 

TAULUKKO 3. Integroinnin huomioiminen ja toteuttamismahdollisuudet ammattikorkea-

kouluissa koulutusaloittain. 

 

 

 

Pyysin vastaajia kertomaan lisäksi avoimessa kysymyksessä (kysymys numero 9), millä 

tavoin integrointi on huomioitu oman ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmassa ja 

pedagogisessa strategiassa. Useissa vastauksissa oltiin sitä mieltä, että integrointia ei ole 

otettu huomioon näissä asiakirjoissa ollenkaan (esimerkki 1). Näin siitäkin huolimatta, että 

integrointia kyseisessä ammattikorkeakoulussa vastaajien mukaan toteutetaan.  
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mieltä, 4= Jokseenkin samaa 

mieltä, 3= En eri enkä samaa 

mieltä, 2= Jokseenkin eri mieltä, 1 
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Opetuksen integrointi on 

huomioitu oman 

ammattikorkeakouluni 

opetussuunnitelmissa riittävästi 3,03 3 3,4 2 3,5 3 1 2,9 2,4 3,1

Opetuksen integrointi on 

huomioitu oman 

ammattikorkeakouluni 

pedagogisessa strategiassa 

riittävästi 3,13 2 3,2 1 3 2,8 4 3,2 2,6 3,3

 Mikäli vastaaja on opettanut useammalla koulutusalalla, hänen vastauksensa on käsitelty kaikkien hänen ilmoittamiensa 

alojen kohdalla. 
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(1) ”Olemme harrastaneet integrointia ammattiaineen opettajien kanssa 20 vuotta. Ei 

sitä ole kirjattu mihinkään, se vain on vakiintunut toimintatavaksemme,…” 

 

Osassa vastauksista integroinnin näkyminen opetussuunnitelmassa ja pedagogisessa strate-

giassa olisi kuitenkin koettu tärkeäksi (esimerkki 2).  

 

(2) ”Nykyisessä ei mitenkään, uuteen yritämme nyt saada näkyviin.” 

 

Siinä, miten integrointi on näissä asiakirjoissa huomioitu, korostuivat seuraavat teemat:  

 

1. Integrointi otetaan huomioon projekteissa ja yhteisissä suuremmissa opintokokonaisuuk-

sissa sekä esimerkiksi yhteisopetuksen mahdollisuudessa (esimerkit 3 ja 4). Kokosin tämän 

teeman alle kuuluvat vastaukset rakenne-tyypiksi. 

 

(3)  ”Suomen kieli on upotettu laajempien kokonaisuuksien sisään, esim. 5 opintopis-

teestä voi olla 1 - 2 opintopistettä suomen kieltä ja viestintää…” 

 

(4) ”Opintojaksokuvauksissa korostetaan aineiden integroimista, eli on tehtävä yksi laa-

jempi opintokokonaisuus (10 - 15 op) yhdellä kertaa, ei ositettuna.” 

 

2. Integrointi otetaan huomioon opintojaksojen yhteisiä teemoja ja tavoitteita suunniteltaes-

sa (esimerkit 5 ja 6). Tämän teeman alle kuuluvat vastaukset nimesin sisältö-tyypiksi. 

 

(5) ”Opetussuunnitelmassa lähes kaikilla opintojaksoilla on tavoitteena viestintä- ja 

vuorovaikutustaitojen kehittäminen…” 

 

(6) ”Tutkimustyön opinnoissa erilliset sis. ja tav. viestinnällisistä vaatimuksista, am-

mattiopintojen (sair.hoit.koulutus) yhteydessä viestinnän opetusta vuorovaikutus-

asioissa, myös soin erik.opinnoissa ja ylemmässä amkissa ja näitä alueita opettaa 

suomen kielen lehtori.” 

 

3. Viestinnän merkitystä osana työelämätaitoja korostetaan (esimerkit 7 ja 8). Tämän tee-

man alle kuuluvat vastaukset nimesin työelämätaidot-tyypiksi.  

 

(7)  ”… Pedagogisessa strategiassa korostetaan viestinnän merkitystä työelämätaidois-

sa.” 
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(8) ”Opetussuunnitelmassa lähes kaikilla opintojaksoilla on tavoitteena viestintä- ja 

vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Nämä taidot on myös määritelty valmistuvan 

yhdeksi tärkeimmistä kompetensseista.” 

 

4. Integrointi huomioidaan opintojaksojen järjestyksessä (esimerkit 9 ja 10). Kokosin tee-

man mukaiset vastaukset opintojen järjestys -tyypiksi.   

 

(9)  ”opintojaksojen aikataulutus niin, että integrointi tiettyjen aineiden kanssa mahdol-

lista” 

 

(10) ”Tieteellisen kirjoittamisen perustaidot opetetaan heti opintojen alussa, jotta opiske-

lijat voivat hyödyntää tätä taitoa kaikissa opinnoissaan…” 

 

5. Integrointi otetaan huomioon opinnäytetyön ohjauksessa ja harjoitteluissa (esimerkit 11 

ja 12). Tämän teeman alle kuuluvat vastaukset nimesin opinnäytetyö-tyypiksi. 

 

(11)  ”…Opinnäytetyöohjaus tehdään yhdessä ammattiaineen opettajan kanssa.” 

 

(12) ”harjoittelukokemukset käsitellään, analysoidaan, pohditaan puheviestinnän kurssil-

la…” 

 

Voidaan siis päätellä, että integrointi voidaan ottaa huomioon ammattikorkeakoulujen ope-

tussuunnitelmissa ja pedagogisissa strategioissa usealla eri tavalla, vaikka muutamissa vas-

taaja-ammattikorkeakouluissa se onkin jätetty näissä dokumenteissa maininnatta. Tutki-

mukseni mukaan integrointi voidaan ottaa huomioon ainakin opetussuunnitelman raken-

teessa ja sisällöissä, opintojen järjestyksessä, osana työelämätaitoja sekä opinnäytetyön oh-

jauksessa.  

 

Päättelin vastausten perusteella, että integroiminen ammattikorkeakoulun opetussuunnitel-

missa sekä pedagogisessa strategiassa koettiin tärkeäksi, mutta sitä ei läheskään kaikissa 

ammattikorkeakouluissa ollut huomioitu. Myös Tarkoman (2004: 7) mukaan onnistunut 

integrointi vaatii sitä, että oppilaitoksen opetuskulttuuri ja esimerkiksi työaikajärjestelyt 

soveltuvat integrointiin. Kostiainen (2003: 199–200) taas tuo esille sen, että integrointi liit-

tyy oleellisesti myös oppimismenetelmiin ja oppimisympäristöihin. Integrointi vaatiikin 
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toteutuakseen korkeakoulun vahvan yhteisen tahtotilan, joka tulisi kirjata opetusta ohjaaviin 

dokumentteihin.  

 

 

3.2. Oppiaineiden tasa-arvoisuus 

 

Integroinnin avulla voidaan vaikuttaa myös asenteisiin eri oppiaineita kohtaan. Yleisainei-

den opettaja voi joutua perustelemaan omaa ainettaan ja sen sisältöjen tärkeyttä opiskeli-

joille ja jopa muille opettajille. Integrointi voisi auttaa tuomaan yhä voimakkaammin esiin 

esimerkiksi suomen kielen ja viestinnän osuuden ammatillisissa kompetensseissa. Kielitai-

toa ei tulisikaan enää pitää pelkkänä välineenä, vaan nykyisessä työelämässä se on kiinteä 

osa ammatillista osaamista. Tämä seikka korostuu nimenomaan asiantuntija ja esimiesteh-

tävissä, joihin ammattikorkeakoulutus pääsääntöisesti tähtää. 

 

Kolmannen väittämän (Suomen kielen ja viestinnän opetuksen asema omassa ammatti-

korkeakoulussani on tasa-arvoista ammattiaineiden opetuksen kanssa.) kohdalla vas-

taajien mielipiteet jakaantuivat melko lailla tasan. 47,5 % vastaajista oli täysin tai jokseen-

kin samaa mieltä siitä, että suomen kielen ja viestinnän opetuksen asema omassa ammatti-

korkeakoulussa on tasa-arvioista ammatillisten aineiden kanssa. Vastaavasti 47,5 % vastaa-

jista oli täysin tai jokseenkin eri mieltä.  

 

Kun tarkastelin tämän väittämän vastauksia koulutusaloittain, huomasin melko laajaa vaih-

telua. Taulukossa 4 olen esittänyt vastaukset koulutusaloittain. Esimerkiksi kulttuurialalla 

kolme vastaajaa viidestä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että asetelmat ovat ta-

sa-arvoiset. Täysin tai jokseenkin eri mieltä oli vain yksi vastaaja. Yksi vastaaja ei ollut 

samaa eikä eri mieltä. Vastakkaisia mielipiteitä löytyi taas runsaasti muun muassa sosiaali- 

ja terveysalalta, jossa ainoastaan kuusi vastaajaa 18:ta oli täysin tai jokseenkin samaa miel-

tä tasa-arvoisuudesta. 11 vastaajaa oli jokseenkin tai täysin eri mieltä.  

 

Nämä koulutusalakohtaiset poikkeavuudet ovat mielenkiintoisia, mutta tämän keräämäni 

aineiston perusteella niiden syihin ei pääse käsiksi. Tämä vaatisi jatkotutkimuksen. Toki 
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voidaan esittää arvailuja siitä, mistä erot voivat johtua. Vaikuttaako kulttuurialalla koettuun 

tasa-arvoisuuteen se, että kieli koetaan läheisesti kulttuurin tekemisen välineeksi, jolloin se 

nousee ilman muuta tasa-arvoiseen asemaan ammattiaineiden kanssa? Koulutetaanhan kult-

tuurialalla esimerkiksi viestintää ja teatteri-ilmaisua. Kulttuurialan viisi vastaajaa olivat nel-

jästä eri ammattikorkeakoulusta, joten kyseessä ei voi siis olla pelkkä yhteen oppilaitokseen 

liittyvä ilmiö.  

 

Mistä sitten sosiaali- ja terveysalalla koettu epätasa-arvo voisi johtua? Lähdin etsimään vas-

tausta tarkastelemalla kyseisen koulutusalan avoimia vastauksia siitä, miten mahdollinen 

eriarvoisuus näkyy arkipäivässä. Sosiaali- ja terveysalalla opettavat vastaajat toivat esiin 

sen, että suomen kielelle ja viestinnälle ei anneta riittävästi resursseja eivätkä he saa olla 

aina mukana opetussuunnitelmia laadittaessa. Viestintää ei aina koeta kiinteäksi osaksi 

ammattiaineita. Tämä voi olla sosiaali- ja terveysalan kulttuuriin liittyvä seikka, mutta var-

maa vastausta en voi tämän aineiston pohjalta löytää. Lisäksi analyyseissä tulee huomata, 

että käsittelemäni aineisto on suppea, joten mitään kovin pitkälle meneviä yleistyksiä siitä 

ei voida tehdä.  

 

TAULUKKO 4. Vastaajien mielipiteet Suomen kielen ja viestinnän opetuksen asemasta 

omassa ammattikorkeakoulussa koulutusaloittain eriteltyinä. 

 

 

 

Hain myös tähän väittämään lisävalaisusta avoimella kysymyksellä (kysymys numero 10): 

Millä tavoin mahdollinen tasa-arvoisuus tai eriarvoisuus suomen kielen ja viestinnän 

sekä ammattiaineiden välillä ilmenee omassa ammattikorkeakoulussasi? Pyysin lisäksi 

vastaajia kertomaan esimerkkejä. Vastauksista nousivat esiin seuraavat teemat: 

Valitse seuraavista parhaiten 

omaa mielipidettäsi vastaava 

vaihtoehto.5= Täysin samaa 

mieltä, 4= Jokseenkin samaa 

mieltä, 3= En eri enkä samaa 

mieltä, 2= Jokseenkin eri mieltä, 1 
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Suomen kielen ja viestinnän 

opetuksen asema omassa 

ammattikorkeakoulussani on tasa-

arvoista ammattiaineiden 

opetuksen kanssa 2,95 4 3,6 5 2,5 3,3 4 2,5 2,8 3,1

Huom! Mikäli vastaaja on opettanut useammalla koulutusalalla, hänen vastauksensa on käsitelty kaikkien hänen 

ilmoittamiensa alojen kohdalla. 
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1. Mahdollisuus vaikuttaa opetussuunnitelmien, laajempien opintokokonaisuuksien sekä 

yhteisten opintojaksojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin tuo tasa-arvoa (esimerkit 

13 ja 14). Mikäli tätä mahdollisuutta ei ole, oppiaineet koetaan epätasa-arvoisiksi (esimerkit 

15 ja 16). Kokosin tämän teeman alle kuuluvat vastaukset yhteistyö-tyypiksi. 

 

(13) ”Tasa-arvoisuus toteutuu mm. seuraavasti: viestinnän osuus on merkitsevä, kun ar-

vioidaan projektin kokonaisuutta; suomen kielen opettajan näkemys vaikuttaa opin-

näytetyön arvosanaan” 

 

(14)  ”Viestinnän opettajan ammattitaito ja opetuksen merkitys opiskelijan osaamistavoit-

teissa otetaan huomioon kokonaisuuksia suunniteltaessa.” 

 

(15) ” Laajassa ja hyvin erilaisista aineista koostuvassa (23 op:n) moduulissa suomen 

kieli pyrkii jäämään ”apuaineeksi”, jossa toivotaan lähinnä muoden opettajien teet-

tämien raporttien lähdemerkintöjen ja kieliasun tarkistusta.” 

 

(16)  ”Suomen kielen ja viestinnän opettaja ei ole mukana koulutusohjelmien opetus-

suunnitelmatyössä…” 

 

Yhteistyö kollegojen kesken opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on siis yksi integ-

roinnin edellytyksistä. Aina se ei kuitenkaan toimi toivotulla tavalla. Takala (2004a: 18) 

mainitsee, että vaikka yhteistyö kaikkien kollegojen kanssa ei välttämättä ole helppoa, tämä 

ei missään nimessä saisi olla este yhteistyölle. Opettajien tulisikin hallita erilaisia vuoro-

vaikutusmenetelmiä. Myös Aaltosen (2003: 59–60) mukaan integrointi edellyttää toteutta-

jiltaan sosiaalisia vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja.  

 

2. Muiden opettajien ja oppilaitosjohdon asenteet suomen kieltä ja viestintää kohtaan voivat 

olla arvostavia tai toisaalta myös ei-arvostavia (esimerkit 17 ja 18).  Nimesin tämän teeman 

alle kuuluvat vastaukset arvostus-tyypiksi.  

 

(17) ”Riippuen koulutusalasta suomen kieli ja viestintä koetaan tärkeänä tai jopa turhana 

täyttöaineena.” 

 

(18) ”Koen omassa koulutusohjelmassani, että kollegat suhtautuvat viestinnän opetuk-

seen erittäin arvostavasti ja pitävät sitä yhtä tärkeänä kuin ns. ammattiaineita…” 

 

Takalan (2004a) mukaan opetuskulttuuriin vaikuttavien asenteiden muuttaminen on usein 

vaikeaa. Siinä olisikin tärkeää tuoda esiin se, että suomen kielen ja viestinnän tunnilla har-
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joiteltavat lukemisen, kirjoittamisen ja suullisen viestinnän tekniikat ja tieto-taito hyödyttä-

vät myös muiden aineiden oppimista ja työelämässä toimimista.  

 

3. Tasa-arvoisuus tai eriarvoisuus voi näkyä myös opintojen laajuuden ja sijoittelun määrit-

telyssä. Jos suomen kielen ja viestinnän opiskelulle on ammattikorkeakoulussa varattu vain 

muutamia opintopisteitä, opettaja voi kokea, että aine ei ole tasa-arvoinen ammattiaineiden 

kanssa (esimerkit 19 ja 20). Suomen kielen ja viestinnän opettajat olivat toisinaan myös 

kokeneet, että heidän aineensa sijoitellaan aina esimerkiksi reunatunneille, mikä viestii epä-

tasa-arvosta (esimerkit 21 ja 22). Olen koonnut tämän teeman alle kuuluvat vastaukset 

opintojen laajuus ja sijoittelu -tyypiksi. 

 

(19)  ”Tasa-arvoisuus näkyy siinä, että viestinnän opintoja arvostetaan ja niille on varattu 

paikka useammalla lukukaudella. Joissakin koulutusohjelmissa taas ei pidetä perus-

kurssin lisäksi muita viestinnän kursseja tarpeellisina.” 

 

(20) ”Ammattialan opettaja tekevät opetussuunnitelmat ja määrittelevät tuntimäärät. Nyt 

esimerkiksi ollaan viemässä mahdollisuus opettaa opinnäytetyön dokumentointia.” 

 

(21) ”…Suomen osuuden lähipäivä(t) on viimeisenä, jolloin opiskelijat ovat jo usein vä-

sähtäneitä tai muuten ”kylläkseen saaneita”.” 

 

(22) ”Eriarvoisuus näkyy joskus lukujärjestyssuunnttelussa; ammattiaineet ovat keski-

päivällä, kielten tunnit ovat laitatunteja…” 

 

Myös Takalan (2004a) mukaan joskus yleisaineille muodostuu asema irrallisina palikoina 

verrattuna ammattiaineiden kokonaisuuksiin. Jos lukujärjestysten laatijoilla ei ole koko-

naiskäsitystä siitä, miten eri aineiden sisällöt ja teemat voisivat tukea toisiaan, integroinnin 

kannalta optimaalinen sijoittelu lukujärjestykseen on varmasti mahdotonta. Paitsi viikkota-

solla, opintojen sijoittelu ryhmille vuositasolla voi aiheuttaa ongelmia: integrointi voi olla 

mahdotonta, mikäli keskenään integroitavien aineiden tunteja ei ole samoilla jaksoilla tai 

saman lukuvuoden aikana. 

 

4. Oppiaineen sisältöjen siirtyminen muiden aineiden opettajien opetettaviksi luo pääsään-

töisesti epätasa-arvoa (esimerkit 23 ja 24). Nimesin tämän teeman alle kuuluvat vastaukset 

opettajakysymys-tyypiksi. 
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(23) ”Viestinnän sisältöjä valikoituu ammattiaineen opettajan opetettavaksi. Näkökulma 

voi jäädä yksipuoliseksi.” 

 

(24) ”Joissakin tapauksissa viestinnän opiskelun katsotaan tulevan esiin ammattiaineiden 

kursseilla, eikä siihen erillistä viestinnän opetusta/opettajaa tarvita. Kyseessä on täl-

löin yksittäisten ammattiopettajien mielipiteet - ei ammattikorkeakoulun yleinen nä-

kemys.” 

 

Kaiken kaikkiaan opettajalla tulisi olla vankka opetettavan aineen hallinta, onpa kyse sitten 

suomen kielestä ja viestinnästä tai ammattiaineesta. Aaltonen (2003: 51–52, 57) on sitä 

mieltä, että mikäli opettajalla ei ole vahvaa omaa oppiainettaan koskevaa sisältöosaamista, 

hän ei pysty näkemään riittävän syvällisiä yhteyksiä aineiden ja aihealueiden välillä. Tämä 

taas on omiaan estämään syvällisen integroinnin. Aaltonen jatkaa, että tuloksellinen integ-

rointi vaatii opettajilta pysyttäytymistä omalla asiantuntijuusalueellaan. Integrointi tulisi 

siis toteuttaa nimenomaan eri oppiaineiden opettajien välisenä yhteistyönä.  

 

5. Opettajien resursointi ja opintojen organisointi ammattikorkeakoulun sisällä vaikuttaa 

joko tasa-arvoistavasti tai eriarvoistavasti (esimerkit 25, 26 ja 27). Nimesin tämän teeman 

alle kuuluvat vastaukset resursointi ja organisointi -tyypiksi. 

 

(25)  ”Ei ole annettu resursseja työn tekemiseen ja koko oppiaine haluttaisiin joka mut-

kassa poistaa.” 

 

(26) ”tasa-arvoisuus ilmenee siinä, että saamme tukiopetustunteja käytettäväksemme 

samaan tapaan kuin ammattiaineiden opettajatkin,…” 

 

(27) ”Eriarvoisuus on kielikeskuksen perustamisen jälkeen näkynyt siinä, että kielten 

opettajat on unohdettu (?) kutsua kokouksiin mukaan…” 

 

Kielenopetuksen organisointiin liittyvät ongelmat on tunnistettu myös opetus- ja kulttuuri-

ministeriössä, jonka jo vuonna 1999 antamassa muistiossa asiasta todetaan, että kielten ope-

tus ammattikorkeakouluissa voidaan järjestää joko kielikeskuksissa tai hajautettuna koulu-

tusaloille. Muistiossa kuitenkin painotetaan sitä, että kielikeskus-mallissakin täytyy pitää 

huoli siitä, että kytkentä eri koulutusaloihin säilyy tiiviinä. (Opetusministeriö 1999: 12.) 

Tasa-arvoisuus tai toisaalta eriarvoisuus suomen kielen ja viestinnän sekä ammattiaineiden 

välillä ilmenee siis ammattikorkeakouluissa useiden eri teemojen kautta. Näitä ovat yhteis-
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työ ja arvostus sekä niiden mahdollinen puuttuminen, opintojen laajuuteen ja sijoitteluun 

liittyvät kysymykset, opettajien resursointiin ja opintojen organisointiin liittyvät kysymyk-

set sekä lopuksi myös kysymys siitä, kuka on pätevä opettamaan suomen kielen ja viestin-

nän oppisisältöjä.  

 

 

3.3. Integroinnin tilanne tällä hetkellä 

 

Integroinnin mahdollisuuksia ja tapoja on runsaasti. Monet eri oppilaitoksissa jo pitkäänkin 

käytössä olleet käytännöt voidaan katsoa kuuluvaksi integroinnin sateenvarjokäsitteen alle, 

vaikka niistä ei kyseistä termiä ole välttämättä käytettykään. On kuitenkin mielestäni hyvä, 

että näitä monimuotoisia integroinnin tapoja tarkastellaan yhdessä esimerkiksi sen vuoksi, 

että niillä kaikilla kuitenkin on pääsääntöisesti yhteinen tavoite: tuoda näkyviin yhteys niin 

sanottujen yleis- ja ammatillisten aineiden välillä. Käytännössä integrointia voidaan tehdä 

usealla eri tasolla. Eri aihealueita voidaan integroida oman oppiaineen sisällä, yhteisiä ai-

neita voidaan integroida keskenään tai ammatillisiin aineisiin, niitä voidaan myös integroi-

da esimerkiksi harjoitteluun tai työelämään. 

 

Kyselyn kohdassa 12 kartoitin Likert-asteikollisien väittämien avulla sitä, missä määrin 

opettajat käyttävät integrointia omassa työssään tällä hetkellä. Esitän kysymyksen tu-

lokset kootusti kuviossa 2 ja koulutusaloittain eriteltyinä taulukossa 5. 

 

 

KUVIO 2. Integroinnin hyödyntäminen omassa työssä. 

Olen omassa työssäni integroinut 
suomen kielen ja viestinnän 
opetusta ammattiaineisiin. 

Olen omassa työssäni integroinut 
suomen kielen ja viestinnän 

opetusta harjoitteluun? 

Olen omassa työssäni integroinut 
suomen kielen ja viestinnän 
opetusta muulla kuin edellä 

mainituilla tavoilla (muutoin kuin … 

Täysin samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 

En eri enkä samaa mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Täysin eri mieltä 
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TAULUKKO 5. Integroinnin hyödyntäminen omassa työssä koulutusaloittain.  

 

 

 

3.3.1. Integrointi ammattiaineisiin 

 

Omassa työssään suomen kielen ja viestinnän opetusta ammattiaineisiin olivat integroineet 

(ensimmäinen väittämä) jossakin määrin kaikki vastaajat; 70 % vastaajista oli täysin ja 30 

% jokseenkin sitä mieltä, että näin on tapahtunut. Koulutusaloittainkaan vaihtelua en juuri 

havainnut.  

 

Pyysin vastaajia tarkentamaan lisäksi avoimella kysymyksellä (kysymys numero 13), millä 

tavoin integrointi ammattiaineisiin on tapahtunut ja kertomaan esimerkkejä. Näistä 

vastauksista nousivat esiin seuraavat integroinnin tyypit: 

 

1. Aiheet suomen kielen ja viestinnän tunneille on otettu ammattiaineista (esimerkit 28 ja 

29).  

 

(28)  ”Opiskelijat ovat laatineet tutkimusraportteja ja suullisia esityksiä, joiden aiheet on 

valittu ammattiaineiden puolelta.” 

 

Valitse seuraavista parhaiten 

omaa mielipidettäsi vastaava 

vaihtoehto. 5= Täysin samaa 

mieltä, 4= Jokseenkin samaa 

mieltä, 3= En eri enkä samaa 

mieltä, 2= Jokseenkin eri mieltä, 
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Olen omassa työssäni integroinut 

suomen kielen ja viestinnän 

opetusta ammattiaineisiin 4,7 5 5 5 5 4,8 5 4,8 4,7 4,7

Olen omassa työssäni integroinut 

suomen kielen ja viestinnän 

opetusta harjoitteluun 2,7 2 1,2 1 2,5 3 4 2,8 3,1 2,5

Olen omassa työssäni integroinut 

suomen kielen ja viestinnän 

opetusta muulla kuin edellä 

mainituilla tavoilla (muutoin kuin 

ammattiainaisiin tai 

harjoitteluun). 3,8 5 4 3 4 3,5 4 3,7 3,2 3,8

Huom! Mikäli vastaaja on opettanut useammalla koulutusalalla, hänen vastauksensa on käsitelty kaikkien hänen 

ilmoittamiensa alojen kohdalla. 
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(29) ”- kirjallisten raporttitehtävien aihe rinnakkain menevästä ammattiaineesta - suulli-

sen esityksen aihe yhteinen ammattiaineen tai projektin kanssa, kuunnellaan am-

mattiaineen tunnilla - tiedonhaun tehtävä liittyy samaan aikaan etenevään ammat-

tiaineen kurssiin…” 

 

Myös Kostiainen (2003: 184–186) on löytänyt vastaavan ulottuvuuden omassa tutkimuk-

sessaan ja hän nimesi sen viestinnän opetuksen sisältä nouseviksi työelämän sisällöiksi. 

Hänen mukaansa tässä tapauksessa viestinnän substanssia tarkastellaan ammatillista kon-

tekstia vasten.  

 

2. Ammattiaineiden tehtävät, joissa suomen kielen ja viestinnän opettaja antaa ohjausta 

(esimerkit 30 ja 31).  

 

(30)  ”Opintojen alkuvaiheessa suomen kielen opettaja ohjaa laatimaan ammattiaineen 

opintojakson kirjallista raporttia.” 

 

(31) ”harjoitustehtävissä kuten raporteissa ja tietysti opinnäytetyön kirjoittamisen ohja-

uksessa” 

 

3. Yhteiset tehtävät ja projektit, joka sai eniten mainintoja (esimerkit 32 ja 33). Niihin 

kerrottiin useissa tapauksissa liittyvän myös yhteinen opetuksen suunnittelu. 

 

(32) ”1. Yhteisiä seminaareja ja raportointia. Esimerkiksi: Ammattiopettaja antaa harjoi-

tustyön aiheen ja opettaa omilla tunneillaan aihepiirin sisältöasioita. Suomen opetta-

ja opettaa omilla tunneillaan puhe- ja kirjoitusviestintää. Sitten tunnit yhdistetään, 

eli lukujärjestyksessä on samanaikaisesti suomea ja ammattiainetta, opiskelijoiden 

lisäksi paikalla ovat suomen opettaja ja ammattiopettaja: opiskelijat pitävät ammat-

tiesitelmiä ja tekevät samasta aiheesta kirjallisen raportin (esim. talonrakennuksessa 

suomen opettajaa kiinnostaa erityisesti teoriaosio eli kirjoitus- ja tutkimuksen rapor-

tointitaito, ammattiopettajaa liitteenä olevat piirrokset, detaljit, rakennustapaselos-

tukset jne.). 2. Yhteisiä harjoitustöitä. Esimerkiksi työhakemuksen sisältö kirjoite-

taan suomen kielen tunneilla, ja asettelu, kuvan liittäminen jne. tietotekniset taidot 

opetetaan tietotekniikan tunneilla. Lopputulos on harjoitustyö kumpaankin ainee-

seen. 3. Opiskelijat ovat saaneet pitää suomen tunneilla projekteihinsa liittyviä pala-

vereja ja laatineet niistä muistioita.”  

 

(33) ”Esiintymistaidon oppitunnilla olemme käyneet pitämässä oppitunteja lukiossa säh-

kötekniikan ko:n opiskelijoiden kanssa uusiutuvista energiamuodoista. Mukana on 

ollut ammattialan opettaja.” 
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Olen päätynyt tässä työssäni erottelemaan varsin läheiset tyypit 2 ja 3, koska mielestäni Yh-

teiset tehtävät ja projektit -tyypin alle kerätyt vastaukset korostivat sitä, että kyse ei ole pel-

kästään viestinnän asiantuntemuksen viemisestä ammattiaineiden tunneille ja sisältöihin. 

Vastauksista välittyi tunne siitä, että kyseessä on aito ja tasapuolinen yhteistyö (esimerkki 

34).  

 

(34) ”Matkailu- ja ravitsemisalan edellinen opetussuunnitelma oli erinomainen: opettajat 

tekivät työtä 5 henkilön tiimeissä. Jokainen opettaja edusti yhtä oppiainetta. Opinto-

jaksolla oli yhteinen suuri oppimistehtävä (15 op), joka purettiin yhdessä opiskeli-

joiden ja opettajien kanssa. Nämä purkutilaisuudet olivat yhteisiä oppimistilaisuuk-

sia, joissa myös opettajat oppivat toisiltaan. Opettajat oppivat toisiltaan toki myös 

tehtävää laadittaessa.”  

 

Kostiaisen esittämissä ulottuvuuksissa (kts. liite 3) sen sijaan nämä kaksi edellä mainittua 

tyyppiä voisivat kuulua Viestinnän opetuksen yhteistyö oppilaitoksen muiden aineiden ja 

muun oppimistoiminnan kanssa -tyyppiin. (Kostiainen 2003: 189–190, 192, 201.)  

 

Integrointia ammattiaineiden kanssa ei kuitenkaan pidetty kaikissa vastauksissa varaukset-

tomasti positiivisena asiana (esimerkki 35).  

 

(35) ”Kokeilut ovat olleet mitättömiä: opiskelijoiden kirjallisia tuotoksia ovat arvioineet 

yhdessä sekä ammattiaineiden opettaja että suomen kielen opettaja. Tulos: ammat-

tiaineiden opettaja lukee nopeasti ja sanoo, että sisältö ok; suomen kielen opettaja 

lukee hitaasti ja antaa monipuolisesti palautetta kielestä. Prosessi kestää kauan, ja 

tuloksena on kaksi erillistä asiaa: sisältö ja kieli. Ja ammattiaineiden opettaja ei vä-

litä arvioinneissaan tuon taivaallista kielestä, jolloin tulee antaneeksi opiskelijalle 

sellaista palautetta, että kielellä ei ole niin suurta merkitystä... Kun muutenkin ym-

märtää asiat!” 

 

Vastaavia kokemuksia löytyy myös Kostiaisen tutkimuksista. Hänen mukaansa negatiiviset 

asenteet voivat tulla esiin esimerkiksi oppiaineiden yhteistyönä tehdyistä raporteista anne-

tussa palautteessa. Opiskelijat eivät välttämättä tällöin ole kiinnostuneita siitä, minkälaista 

palautetta viestinnän opettaja antaa raportin kieliasusta, vaan heitä kiinnostaa vain ammatti-

aineen opettajan antama palaute raportin sisällöstä. (Kostiainen 2003: 191.) 
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Tutkimuksessani esille nousseet keinot integroida suomen kieltä ja viestintää ammattiainei-

siin olivat siis kootusti seuraavat: aiheet tai tehtävät suomen kielen ja viestinnän tunneille 

otetaan ammattiaineista sekä muiden aineiden kanssa yhteiset tehtävät ja projektit. 

 

 

3.3.2. Integrointi harjoitteluun 

 

Toisella väittämällä kysyin vastaajilta kokemuksista oman opetuksen integroinnista har-

joitteluun. Näissä vastauksissa löytyi enemmän hajontaa kuin kartoitettaessa integrointia 

ammattiaineisiin. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli yhteensä 36 % vastaajista, ja peräti 

56 % oli täysin tai jokseenkin eri mieltä väittämästä Olen omassa työssäni integroinut 

suomen kielen ja viestinnän opetusta harjoitteluun.  

 

Koulutusaloittain tarkasteltuna (kts. taulukko 5) löysin hajontaa hieman enemmän kuin 

edellisessä väittämässä. Esimerkiksi tekniikan ja liikenteen alalla viisi vastaajaa 11:sta oli 

täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että oli integroinut suomen kieltä ja viestintää har-

joitteluun. Toisessa ääripäässä taas kulttuurialalla kaikki viisi vastaajaa olivat asiasta jok-

seenkin tai täysin eri mieltä. Jos tarkastellaan sitä, minkä vuoksi kulttuurialalla suomen 

kieltä ja viestintää ei integroida harjoitteluun, vaikka sitä integroidaan ammattiaineisiin se-

kä myös muilla tavoin, voi vastaus löytyä muun muassa kulttuurialan harjoittelujen luon-

teesta. Harjoittelut ovat siellä yleensä hyvin pitkälti erilaisia esiintymisprojekteja tai näytte-

lyitä. Se, riittääkö tämä selittämään alakohtaisen eron, jää valitettavasti vaille vastausta täs-

sä tutkimuksessa.  

 

Myös tähän kysymykseen liittyi avoin kysymys (numero 14) siitä, millä tavoin integroin-

tia harjoitteluun on toteutettu. Suurin osa avoimista vastauksista käsitteli harjoittelura-

portteja. Vastausten mukaan niitä käsiteltiin ja arvioitiin myös viestinnän kannalta (esi-

merkki 36). Huomiota herätti se, että kahdessa vastauksessa näin kerrottiin aikaisemmin 

olleen, mutta käytäntö on nyttemmin muuttunut (esimerkki 37). Olisi mielenkiintoista tie-

tää, minkä vuoksi käytännöstä on näissä tapauksissa luovuttu. Suomen kielestä ja viestin-

nässä saatettiin myös antaa erillisiä tehtäviä harjoittelujaksolle (esimerkki 38). Yksittäi-
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siä mainintoja oli myös siitä, että harjoitteluseminaari kuuluu viestinnän opintoihin 

(esimerkki 39). Omassa viestinnän opetuksessa oli myös käsitelty harjoittelussa eteen tu-

levia asioita ennakolta (esimerkki 40). 

 

(36) ”Laadin harjoitteluohjeen harjoittelukoordinaattorin kanssa. Opiskelijat tekevät 

harjoittelusta raportin. Raportti arvioidaan kirjallisesti arviointilomaketta käyttäen. 

Yksi arvioinnin kohde on raportin rakenne ja kieli.”  

 

(37) ”Kauan aikaa sitten harjoitteluraportointiin. En enää viime aikoina.” 

 

(38) ”Opiskelijan tehtävä on liitetty harjoitteluun, jossa on pitänyt kiinnittää huomiota 

johonkin tiettyyn opittuun asiaan. Siitä on raportoitu viestinnän opintojaksolla.” 

 

(39) ”En ole juuri integroinut harjoitteluun - pitäisi kyllä! Harjoitteluseminaarin seu-

raaminen kuuluu viestinnän opintoihin.” 

 

(40) ”Opetan reflektoimaan työtilanteita kirjallisuuden avulla. Opetan raportointia, mm. 

harjoitteluraportin teko. Opetan asiakasviestinnän vuorovaikutustaitoja, joita tarvi-

taan jo työelämän harjoittelussa.” 

 

Suomen kieltä ja viestintää siis integroidaan tutkimustulosten mukaan harjoitteluun pää-

sääntöisesti harjoitteluraporttien kirjoittamisessa, harjoittelujaksolla tehtävissä suomen kie-

len ja viestinnän tehtävissä, harjoitteluseminaarissa sekä harjoittelussa esiin tulevien asioi-

den käsittelyssä ennakolta suomen kielen ja viestinnän tunneilla. 

 

Jos peilataan nyt saatuja vastauksia Kostiaisen (2003: 150) jaotteluun (kts. liite 3), integ-

rointi harjoitteluun osuisi hänen jaottelussaan kohtaan kaksi eli viestinnän opetuksen yh-

teistyö oppilaitoksen muiden aineiden ja muun oppimistoiminnan kanssa. 

 

 

3.3.2. Integrointi muutoin kuin ammattiaineisiin ja harjoitteluun 

 

Kolmannella väittämällä kartoitin integrointia muuten kuin edellä mainituilla tavoilla 

(ammattiaineisiin ja harjoitteluun). Tässä väittämässä 61 % vastaajista totesi olevansa täy-

sin tai jokseenkin samaa mieltä, eli oli ainakin jossakin määrin integrointia tehnyt. 11 % 

vastaajista sen sijaan oli täysin tai jokseenkin eri mieltä. Merkillepantavaa mielestäni on ”ei 

eri eikä samaa mieltä” olleiden määrä, 28 %. Se vaikuttaa suurelta, mikä voi johtua muun 
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muassa siitä, että vastaajien on ollut vaikea hahmottaa, mitä kysytty integrointi voisi käy-

tännössä olla. Avoimissa vastauksissa (kysymys numero 15) tuli esiin kuitenkin erityisesti 

työelämästä nousevien aiheiden käsittely viestinnän opetuksessa ja viestinnän tunneilla 

(esimerkit 41 ja 42).  

 

(41) ”Suomen kielen kursseilla tutkitaan ja kirjoitetaan ammattitekstejä (tutkintailmoi-

tuksia, kuulustelupöytäkirjoja ja esitutkintapöytäkirjan johdantoja sekä muistioita 

ja tiedotteita). Heti ensimmäisestä suomen kielen oppitunnista lähtien työskennel-

lään aitojen ammattitekstien parissa. Myös puheviestinnän ja vuorovaikutuksen 

opetus kytkeytyy läheisesti poliisin työhön, esim. kuulustelutilanteessa tarvittaviin 

vuorovaikutustaitoihin.”  

 

(42) ”Puheviestinnän harjoitteissa pyritään etsimään aiheet, jotka olisivat mahd. lähellä 

”todellisia” tyelän puhetilanteita.” 

 

Osassa oppilaitoksista viestinnän opetusta päästiin myös integroimaan oppilaitoksen 

muun (kuin opetus-) toiminnan kanssa (esimerkki 43).  

 

(43) “Markkinointiviestintää tapahtumamarkkinoinnissa Laurean markkininnissa.” 

 

Myös integrointia muiden kuin ammattiaineiden kanssa on kokeiltu. Yhteistyöaineina 

olivat vastausten perusteella olleet vieraat kielet sekä kansainvälisten opiskelijoiden S2-

opetus (esimerkki 44). 

 

(44) ”Joskus on integroitu suomen kieltä ja vieraita kieliä, esim. puheiden pitäminen 

ruotsiksi. Suomen kielen ja viestinnän opettaja arvioi puheen rakennetta ja esiinty-

mistaitoa. Vieraan kielen opettaja arvioi kielitaitoa.” 

 

Kostiainen esittää kolmantena ulottuvuutena viestinnän opetuksen yhteistyön työelämän 

kanssa (Kostiainen 2003: 194–196). Nyt tehdyn kyselyn vastauksissa ei suoranaisesti viitat-

tu työelämäyhteistyöhön. Toisaalta kysyttäessä integrointia ammattiaineisiin, esille nousi-

vat vahvasti yhteiset projektit. Usein projekteissa voi olla mukana myös työelämä tai ne 

tehdään suoraan työelämään, joten integrointia varmasti käytännössä tapahtuu sitä kautta, 

vaikka sitä ei ole avoimissa vastauksissa erikseen mainittukaan.  
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Tutkimuksessani esille nousseet keinot integroida suomen kieltä ja viestintää muutoin kuin 

ammattiaineisiin ja harjoitteluun olivat siis työelämästä nousevien aiheiden käsittely, integ-

rointi oppilaitoksen muun kuin opetustoiminnan kanssa sekä integrointi muiden aineiden 

kuin ammattiaineiden kanssa. 

 

 

3.4. Tärkeät integroitavat oppisisällöt 

 

Kysymyksessä numero 16 kysyin vastaajilta, mitkä osiot suomen kielen ja viestinnän 

oppiaineesta vastaajat kokevat tärkeiksi integroitaviksi. Lisäksi pyysin heiltä perustelu-

ja valinnoilleen. Vastaajilla oli mahdollisuus esittää enintään viisi sisältökohtaa. Eniten 

mainintoja (26) sai kirjoittaminen sekä siihen liittyvät osiot kuten raportointi, asiakirjat ja 

työelämän kirjallinen viestintä yleisemminkin, esseet, opinnäytteet sekä tutkiva ja tieteelli-

nen kirjoittaminen. Näiden lisäksi kielenhuolto sai viisi mainintaa. Kielenhuoltoa perustel-

tiin muun muassa seuraavasti (esimerkki 45):  

 

(45) ”Kielenhuolto on noussut listan kärkeen. Oman kielen osaamisen pohjalle rakenne-

taan muu osaaminen.”  

 

Myös suullisen viestinnän integroitavuus koettiin tärkeäksi. Se sai yhteensä 16 mainintaa. 

Suullisen viestinnän alalajeina mainittiin työelämän puheet, esiintymis- ja keskustelutaidot, 

suullinen raportointi sekä vaikuttava puhuminen.  

 

Vastauksissa nousivat esiin myös vuorovaikutustaidot (10 mainintaa). Sen alalajeina mai-

nittiin kokous- ja neuvottelutaidot, monikulttuurinen neuvotteluympäristö sekä ryhmässä 

työskentely.  

 

Työyhteisöviestintä on laajempi käsite, joka voi kattaa määrittelijästä riippuen niin suullista 

kuin kirjallistakin viestintää sekä mitä suurimmassa määrin myös vuorovaikutustaitoja. 

Työyhteisöviestinnän piiriin olen tässä analyysissä laskenut asiantuntija- sekä esimies-

alaisviestinnän, projektien viestinnän, mediaviestinnän ja sidosryhmäviestinnän. Ne saivat 



 58 

yhteensä yhdeksän mainintaa. Tiedonhankintataidot oli kolme vastaajaa nostanut tärkeik-

si integroitaviksi taidoiksi. Lisäksi yksittäisiä mainintoja saivat ymmärrettävyys, kohde-

ryhmälähtöisyys, viestinnän tavoite ja ammattialaan tutustuminen. Kaksi vastaajaa oli 

sitä mieltä, että kaikki suomen kielen ja viestinnän oppiaineen sisällöt ovat tärkeitä integ-

roinnin kannalta.  

 

Seuraavassa kysymyksessä (numero 17) pyysin vastaajia määrittelemään, minkä vuoksi 

edellä mainittujen sisältöjen integrointi on heidän mielestään tärkeää. Selkeästi eniten 

mainintoja tuli siitä, että kieli- ja viestintäopinnot ovat tärkeä osa ammattitaitoa eli kyse 

on kokonaisuudesta (esimerkit 46 ja 47).  

 

(46) ”Sisällöt ovat keskeinen osa ammattiosaamista, ei vain suomen kielen osaamista, 

ja sen vuoksi on tärkeää, että opiskelija oivaltaa viestinnän ja vuorovaikutusksen 

merkityksen osana ammatillista kehittymistään heti opintojen alusta lähtien.”  

 

(47) ”Kieli toimii harvoin yksinään: asiat hoidetaan ammattiaineen asiantuntemuksen 

välityksellä, niinpä viestinnän asiat tulisi nivoa niiden kanssa yhteen. Kielenhuolto 

on noussut listan kärkeen. Oman kielen osaamisen pohjalle rakennetaan muu 

osaaminen.”  

 

Myös integroinnin merkitystä opiskelijoiden motivoitumisen ja oppiaineeseen asennoi-

tumisen kannalta pidettiin tärkeänä (esimerkki 48).  

 

(48) ”Koska on järkevää, että opintojen aikaiset kielen ja viestinnän harjoitteet eivät ole 

keksittyjä vaan liittyvät ammattiin ja näin tuntuvat merkityksellisiltä.”  

 

Eräässä vastauksessa nostettiin esille myös motivaation myötä nousevat arvosanat, josta 

hyöty siirtyy nopeasti ja konkreettisesti opiskelijalle (esimerkki 49). 

 

(49) ”Niissä käsitellään ammattiaiheita ja ne hyödyttävät opiskelijaa myös arvosana-

mielessä, kun tuotos on parempi.”  

 

Tämän tutkimuksen teoreettisessa taustassa (kts. luku 2.5.2.) esittelin muutamia aikaisem-

missa tutkimuksissa havaittuja integroinnin hyötyjä. Näitä olivat: kokonaisuuksien hahmot-

taminen, asenteisiin vaikuttaminen, opetuksen monipuolistaminen, hyödyt haastaville opis-
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kelijoille ja hyödyt opettajille. Näistä kaksi viimeksi mainittua eivät nousseet tässä nyt suo-

ritetussa tutkimuksessa esille.  

 

Kysymyksessä numero 18 pyysin opettajia myös tuomaan esille ne oppiaineen sisällöt, 

jotka heidän mielestään on vaikeaa tai jopa mahdotonta integroida. Pääsääntöisesti 

vastaajat olivat sitä mieltä, että kaikkia osa-alueita voidaan integroida, mikäli vain halua on 

(esimerkki 50). Yksittäisiä mainintoja vaikeasti integroitavista osa-alueista saivat kielen-

huolto ja oikeakielisyys, lukeminen, kuunteleminen ja esimiesviestintä.  

 

(50) ”Kaiken voi integroida, mutta esimerkiksi yleisiä puheviestinnän valmiuksia sekä 

kirjakielen normeja voidaan hyvin opettaa myös ilman ammatillista kytkentää. In-

tegroiminen kuitenkin lisää motivaatiota.”  

 

 

3.5. Integrointi eri opiskelijaryhmillä 

 

Kysymys numero 21 kuului: Käytätkö integrointia kaikilla oppilasryhmilläsi? Kaikilla 

ryhmillään integrointia käytti lähes 67 % vastaajista. Kolmasosa vastaajista ilmoitti, ettei 

käytä sitä kaikilla ryhmillään. Koulutusaloittain tarkasteltuna matkailu-, ravitsemis- ja talo-

usalan vastaajista kuitenkin kaikilla ryhmillä integrointia ilmoitti käyttävänsä vain 33,3 % 

kysymykseen vastanneista. Tämän kysymyksen koulutusalakohtaiset jakaumat löytyvät 

taulukosta 6. 

 

TAULUKKO 6. Integroinnin käyttö eri opiskelijaryhmillä eriteltynä koulutusaloittain. 
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Kyllä 66,7 0 100 100 100 33,3 100 58,8 80 53,8

En 33,3 100 0 0 0 66,7 0 41,2 20 46,2

Mikäli vastaaja on opettanut useammalla koulutusalalla, hänen vastauksensa on käsitelty kaikkien hänen ilmoittamiensa alojen 

kohdalla. 
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Vastaajia pyydettiin kysymyksessä numero 22 myös ilmoittamaan syy, minkä vuoksi ei 

käytä integrointia kaikilla ryhmillään. Vastauksista nousivat esiin seuraavat teemat. 

 

1. Yhteistyön vaikeus toisten opettajien tai koulutusohjelmien kanssa (esimerkit 51 ja 52). 

 

(51)  ”Yhteistyömahdollisuuteen toisen oppiaineen kanssa tarvitaan se toinen osapuoli – 

yhteistyöhalukkuutta ei aina löydy” 

 

(52) ”Yhteistyö toisten opettajien kanssa, helppo kanssakäyminen” 

 

2. Integroinnin epätarkoituksenmukaisuus (esimerkit 53 ja 54). 

 

(53) ”En itse valikoi ryhmiä vaan työnantaja osoittaa opetettavat ryhmät, joita opetetaan 

opsien mukaan. Jos opsien mukaan ko. opintojaksoon ei ole tarkoituksenmukaista 

soveltaa integraatiota, sitä ei välttämättä silloin käytetä.” 

 

(54) ”En käytä integrointia juurikaan ensimmäisen vuoden opiskelijoilla, koska opinto-

jaksoni ovat aivan opintojen alkuvaiheessa. Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat 

ovat jo tottuneita ja kyvykkäitä.” 

 

3. Sopivan vastinparin (projekti tai toinen kurssi, johon voisi integroida) puuttuminen 

(esimerkit 55 ja 56). 

 

(55)  ”Jos ryhmällä menee kurssini kanssa samaan aikaan kurssi, johon integrointi sopii, 

yritän integroida.”  

 

(56) ”Sopiva työelämän projekti.” 

 

Lisäksi yksittäisiä mainintoja tuli aikapulasta, koulun toimintaraamista sekä yleisesti 

käytännön mahdollisuuksien puuttumisesta.  

 

 

3.6. Integroinnin esteet ja sen mahdollistavat seikat 

 

Kun kysyin vastaajilta, olivatko nämä omassa työssään törmänneet esteisiin, jotka oli-

sivat vaikeuttaneet opetuksen integraatiota (kysymys numero 23), peräti noin 73 % vas-
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tasi kyllä. Koulutusalakohtaista vaihtelua vastauksissa ei juuri ollut. Avoimella kysymyk-

sellä (numero 24) pyysin vastaajia kertomaan, millaisiin esteisiin he olivat törmänneet. 

Vastauksista nousivat esiin seuraavanlaiset teemat. 

 

1. Lukujärjestystekniset ongelmat, opetussuunnitelmat ja opintojen sijoittelu (esi-

merkki 57 ja 58). 

 

(57) ”Viestinnän opintojakso sijoittuu opintojen alkuun, mutta monien yhteistyöhön so-

veltuvien ammattiaineiden opetus tulee vasta myöhemmin.” 

 

2. Kollegojen asenteet (esimerkit 58 ja 59). 

 

(58) ”1) Aikataulujen haasteellisuus: aina viestinnän kurssia ei saa kulkemaan lukujärjes-

tyksessä samaan aikaan sopivan integraatiokurssin kanssa. Etenkään ensimmäisen 

vuoden opiskelijoilla ei välttämättä ole vielä sopivia kursseja esim. projektiviestin-

nän harjoitteluun, mutta viestinnän kurssi on kuitenkin pidettävä ensimmäisenä 

vuonna. 2) Ammattiopettajien yhteistyöhaluttomuus: täytyy olla itse aktiivinen ja 

ehdottaa integraatiota ammattiopettajille päin, mutta kaikki eivät siihen välttämättä 

halua lähteä. Informaatio muuttuneista suunnitelmista ei myöskään aina välttämättä 

kulje kieltenopettajille asti.”  

 

(59) ”Kerran eräs opettaja oli integrointia ehdottaessani sitä mieltä, että minun tulee etsiä 

tehtäväni ja opetusaiheeni muualta kuin hänen opetuksestaan…” 

 

3. Oman tai ammattiaineiden opettajien osaamisen puute (esimerkit 60 ja 61). 

 

(60) ”Integrointia vaikeuttaa (ja vaikeutti erityisesti alkuvuosina) oma puutteellinen am-

mattiaineiden sisällön tuntemus. Tämä ongelma vähenee ajan mittaan.” 

 

4. Ajankäyttö ja integroinnin työllistävyys (esimerkit 61 ja 62). 

 

(61) ”pitää olla ammattialan sisässä, tietää siitä ja alan käytännöistä melko paljon, (… ) 

integroinnit tuovat mukanaan paljon käytännön extra-työtä (laitteiden, autojen, tek-

niikan ym. varauksia) sihteeripalveluita ei ole, joten hoidan ne itse. Kiire on tällai-

sessa mallissa koko ajan.” 

 

(62) ”Ammattiaineiden opettajissa on haluttomuutta - syynä voi olla se, että yhteiseen 

suunnitteluun kuluu aikaa.” 
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Yksittäisiä mainintoja saivat myös johdon suhtautuminen ja kollegoiden erilaiset työs-

kentelytavat. Nämä kaikki tässä tutkimuksessa esille tulleet mahdolliset integroinnin esteet 

ovat tuttuja jo aiemmista tutkimuksista (kts. luku 2.5.4). Mielenkiintoista onkin, että vaikka 

sekä Kostiaisen että Takalan tutkimuksista on aikaa noin kymmenen vuotta, asiat eivät tun-

nu tältä osin juuri muuttuneen. 

 

Integroinnin esteitä ja toisaalta sitä mahdollistavia seikkoja kartoitin myös Likert-

asteikollisella väittämäsarjalla kysymyksessä numero 25. Tulokset olen esitellyt kootusti 

kuviossa 3.  

 

 

KUVIO 3. Integroinnin esteet ja sitä mahdollistavat seikat. 

 

Toisin kuin edellisten kysymysten vastauksista ehkä voisi päätellä, yhteistyön ammattiai-

neiden opettajien kanssa oli pääsääntöisesti koettu sujuneen hyvin. Peräti 72 % vastaajista 

oli joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä ensimmäisestä väittämästä (Integrointiin liitty-

vä yhteistyö ammattiaineiden opettajien kanssa omassa työssäni on sujunut vaivatto-

masti.). Myös työelämän suhtautumista pidettiin pääsääntöisesti positiivisena: 59 % vastaa-

jista oli tästä väittämästä (Työelämän edustajat suhtautuvat integrointiin positiivisesti 

ja innostuneesti.) täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Kuitenkin yllättävän moni eli 41 % 

vastasi ”en eri enkä samaa mieltä”. Ilmeisesti kokemusta työelämän kanssa tehtävästä yh-

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Integrointiin liittyvä yhteistyö 
ammattiaineiden opettajien kanssa 

omassa työssäni on sujunut 
vaivattomasti. 

Työelämän edustajat suhtautuvat 
integrointiin positiivisesti ja 

innostuneesti. 

Oman ammattikorkeakouluni johto 
suhtautuu opetuksen integrointiin 

positiivisesti ja kannustavasti. 

% 

Täysin samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä 

En eri enkä samaa mieltä 

Jokseenkin eri mieltä 

Täysin eri mieltä 
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teistyöstä on vähemmän kuin oppilaitoksen sisällä tehtävästä integroinnista. Myös oppilai-

toksen johdon suhtautumista pidettiin pääsääntöisesti positiivisena. 74 % vastaajista oli ky-

seisestä väittämästä (Oman ammattikorkeakouluni johto suhtautuu opetuksen integ-

rointiin positiivisesti ja kannustavasti.) täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Koulutusala-

kohtaiset erot tässä kysymyksessä eivät olleet suuria. Yhteenveto koulutusalakohtaisista 

vastauksista löytyy taulukosta 7. 

 

TAULUKKO 7. Integroinnin esteet ja sitä mahdollistavat seikat eriteltyinä koulutusaloit-

tain.  

 

Valitse seuraavista parhaiten 
omaa mielipidettäsi vastaava 
vaihtoehto. 5= Täysin samaa 
mieltä, 4= Jokseenkin samaa 
mieltä, 3= En eri enkä samaa 
mieltä, 2= Jokseenkin eri 
mieltä, 1 = Täysin eri mieltä 
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Integrointiin liittyvä yhteistyö 
ammattiaineiden opettajien 
kanssa omassa työssäni on 
sujunut vaivattomasti. 3,69 4 3,8 2 4 3,3 4 3,5 3,4 4 

Työelämän edustajat suhtau-
tuvat integrointiin positiivi-
sesti ja innostuneesti. 3,92 5 4 4 4 4 3 3,6 3,8 3,9 

Oman ammattikorkeakouluni 
johto suhtautuu opetuksen 
integrointiin positiivisesti ja 
kannustavasi. 3,87 4 3,6 2 4,5 3,3 4 3,7 3,5 3,8 

Mikäli vastaaja on opettanut useammalla koulutusalalla, hänen vastauksensa on käsitelty kaikkien hänen ilmoittamiensa alojen koh-
dalla.  

 

Avoimella kysymyksellä (numero 26) pyysin vastaajia ilmoittamaan, mistä mahdolliset 

ongelmat yhteistyössä ammattiaineiden opettajien kanssa voisivat heidän mielestään 

johtua. Vastauksista nousivat esiin seuraavat teemat. 

 

1. Ajanpuute (esimerkit 63 ja 64). 

 

(63)  ”Ajan puutteesta ja liiasta työmäärästä. Ei jakseta suunnitella mitään uutta.” 

 

(64) ”Ei ole aikaa keskustella oikeista asioista.” 
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2. Arvostuksen puute ja negatiiviset asenteet (esimerkit 65 ja 66). 

 

(65) ”Osa opettajista näkee viestinnän suppeasti niin, että kaikkihan sitä osaa, miksi sitä 

pitää opettaa, tai että viestintä on sama kuin äidinkieli. (…)” 

 

(66) ”Ns. vanhempien opettajien yksipuolisesta näkemyksestä integroinnista.” 

 

3. Tiedon puute (esimerkit 67 ja 68). 

 

(67) ”- tieto ei aina kulje, omista suunnitelmia ei tiedoteta systemaattisesti mukana ole-

ville kollegoille vaan vain opiskelijoille 

 - opettajien säännöllisiä palavereja ei pidetä olennaisina, vaikka ne olisivat tärkeitä 

yhteisen näkemyksen muodostamiseksi (…)” 

 

(68) ”Ei tunneta toisen alaa riittävästi. Odotukset ovat voineet olla epärealistisia, kohdis-

tua vääriin asioihin, esim. ”hoida sinä tämä oikeakielisyys”, kun tarkastelemme mo-

nia muitakin asioita.” 

 

4. Opintojen rakenteeseen ja oppilaitoksen käytänteisiin liittyvät seikat (esimerkit 69 

ja 70). 

 

(69) ”kilpailu tunneista, ajan ja resurssien puute, suuret opiskelijaryhmäkoot, vähäiset 

op- ja tuntiresurssit, tilanpuute (it)” 

 

(70) ”…hallinnollisista syistä: lukujärjestys, opintojaksojen sijoittuminen, aikapula en 

ole kokenut periaatteellista vastustusta” 

 

Pyysin vastaajia seuraavassa avoimessa kysymyksessä (numero 27) tuomaan esille niitä 

seikkoja, joilla tavoin työelämän mahdollinen negatiivinen suhtautuminen integroin-

tiin on ilmennyt ja myös sitä, mistä se on vastaajan mielestä voinut johtua. Vastauksia 

tähän kysymykseen sain vain 10, joista viidessä ilmoitettiin, että negatiivisesta suhtautumi-

sesta ei ole kokemusta. Lopuista vastauksista esiin nousivat samat seikat kuin edellisessä-

kin kysymyksessä, eli lähinnä ajan ja tiedon puute (esimerkit 71 ja 72).  

 

(71)  ”tietämättömyydestä. omista ianaikaisen vanhoista koulukokemuksista.” 
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(72) ”Työelämän edustajat ovat kiireisiä. Pk-yrityksissä etenkin. Muuten kyllä innok-

kaasti mukana. Toisaalta integrointia on melko paljon, sekin tulisi koordinoida - 

vältettäisiin tarpeettomia käyntejä ja yhdistettäisiin yhteen vierailuun ja yhteydenot-

toon useita asioita, useita opintojaksoja.”  

 

Seuraavalla avoimella kysymyksellä (numero 28) pyysin vastaajia ilmoittamaan niitä seik-

koja, joilla tavoin oppilaitoksen johdon mahdollinen negatiivinen suhtautuminen in-

tegrointiin on ilmennyt sekä sitä, mistä se on vastaajan mielestä johtunut. Näistä vas-

tauksista esille nousivat seuraavat teemat. 

 

1. Asenne (esimerkit 73 ja 74). 

 

(73)  ”Suomen kielen ja viestinnän merkitystä johto ei välttämättä näe. Opettajan pitää 

itse toimia niin, että viestinnän osaamista tarvitaan todellisessa tilanteessa. Julkaistu 

artikkeli voi kiinnostaa johtoa.” 

 

(74) ”Vanhanaikaiset näkemykset siitä, että viestintä olisi pelkkää äidinkieltä ja että 

pilkkusääntöjen osaaminen riittää onnistuneeseen yritysviestintään.” 

 

2. Resurssit (esimerkit 75 ja 76). 

 

(75)  ”Organisaatiouudistuksesta, jossa pyrittiin tehostamaan toimintaa. Opettajia vähen-

nettiin, opetusryhmiä suurennettiin.” 

 

(76) ”Kyse on pikemminkin resurssien riittävyydestä; suhtautuminen on periaatteessa 

positiivista, mutta resursseja ei ole tarjolla riittävästi.” 

 

Tutkimuslomakkeen kysymyksissä 22 ja 23 sekä 26–28 kartoitin siis eri näkökulmista in-

tegroinnin esteitä ja toisaalta sen edellytyksiä. Näistä vastauksista nousseet teemat kokosin 

seuraaviksi tyypeiksi: opintojen rakenne ja sijoittelu, oppilaitosten käytänteet ja työs-

kentelytavat, osaaminen ja tieto integroinnista ja opetettavista sisällöistä, aika- ja 

muut resurssit sekä arvostukset ja asenteet. Taulukkoon 8 olen koonnut näiden kyseisten 

kysymysten kohdalla esille tulleet teemat jaoteltuina luomiini tyyppeihin. 
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TAULUKKO 8. Kysymysten 22–23 ja 26–27 teemat jaoteltuina tutkimuksessa luotuihin 

tyyppeihin. 

 
 

 

  

Opintojen ra-

kenne ja sijoit-

telu 

Osaaminen ja 

tieto integroin-

nista ja opetetta-

vista sisällöistä 

Arvostus ja 

asenteet 

Aika- ja muut 

resurssit 

Oppilaitosten käy-

tänteet ja työsken-

telytavat 

Kysymys 22 x   x x 

Kysymys 23 x x x x x 

Kysymys 26 x x x x x 

Kysymys 27  x  x  

Kysymys 28   x x  

 

Aaltonen (2003: 63) on luokitellut opetuksen integrointiin vaikuttavat tekijät (liite nro 4) 

organisatorisiin, sosiaalisiin, opetussuunnitelmallisiin ja opettajakohtaisiin. Aaltonen on 

lähtenyt jaottelussaan integroinnin kontekstista, kun minä taas olen lähtenyt tässä jaottelus-

sani enemmänkin integroinnin käytännön toteuttamisesta.  

 

 

3.7. Työelämän asettamat vaatimukset  

 

Opetussuunnitelmien uudistaminen, kompetenssikuvaukset ja työelämän asettamat ammat-

titaitovaatimukset ovat tuoneet integrointikeskustelun entistäkin vahvemmin ammattikor-

keakouluopetukseen. Tavoitteena on ollut saavuttaa integroimalla paremmin työelämän 

vaatimuksia vastaava ammattitaito, jossa yleisaineiden osaaminen liittyy saumattomasti 

opiskelijan ammatillisiin valmiuksiin ollen olennainen osa niitä. Ammattikorkeakoulut toi-

mivat osaltaan myös työelämän kehittäjinä, mikä tulee ottaa huomioon myös ennakkoluu-

lottomissa pedagogisissa valinnoissa. Tämän vuoksi on hyvä, että yhä enemmän keskustel-

laan esimerkiksi oppiainejakoisuuden mielekkyydestä. Työelämän asettamien ammattitai-

tovaatimusten tavoittelu tuo opettajille todellisen haasteen. Heidän täytyy miettiä, kuinka 

oppimisympäristöt, -materiaalit ja -tilanteet luodaan sellaisiksi, että ne parhaiten antaisivat 

tarvittavat valmiudet. Pelkkä perinteinen luokkahuoneopetus ei enää välttämättä tätä tee. 
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Kysyin vastaajilta (kysymys numero 8, seitsemäs väittämä) myös, kokevatko he, että 

ammattikorkeakoulut pystyvät tällä hetkellä vastaamaan hyvin työelämän asettamiin 

vaatimuksiin suomen kielen ja viestinnän osaamisen osalta. 42,5 % vastaajista oli täysin 

tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että vaatimuksiin kyetään vastaamaan. Hieman pienempi 

osuus, 37,5 %, oli vastaavasti täysin tai jokseenkin eri mieltä.  

 

Koulutusaloittain tarkasteltuna vaihteluväli on kohtalaisen suuri. Kulttuurialalla neljä vas-

taajaa viidestä oli jokseenkin samaa mieltä työelämävastaavuudesta. Vain yksi vastaaja oli 

jokseenkin eri mieltä. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla taas ainoastaan yksi vastaaja 

kuudesta oli jokseenkin samaa mieltä ja kolme vastaajaa joko täysin tai jokseenkin eri miel-

tä. Kaksi vastaajaa ei ollut eri eikä samaa mieltä.  

 

Tarkastelkaamme tässä vaiheessa uudelleen kysymyksen numero 8 kolmatta väittämää 

(Suomen kielen ja viestinnän opetuksen asema omassa ammattikorkeakoulussani on 

tasa-arvoista ammattiaineiden opetuksen kanssa.), jossa kulttuuriala erottui niin ikään 

muista koulutusaloista positiiviseen suuntaan. Houkutus vetää korrelaatiojohtopäätös näi-

den kahden kysymyksen välille on suuri. Aineiston suppeuden vuoksi en halua kuitenkaan 

tätä ainakaan ilman jatkotutkimuksia tehdä. Koulutusalakohtainen ristiintaulukointi tämän 

kysymyksen osalta löytyy taulukosta 9. 

 

TAULUKKO 9. Työelämän asettamiin vaatimuksiin vastaaminen koulutusaloittain eritel-

tynä. 
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Ammattikorkeakoulut pystyvät 

tällä hetkellä vastaamaan hyvin 

työelämän asettamiin 

vaatimuksiin suomen kielen ja 

viestinnän osaamisen osalta 3,05 3 3,6 4 3 2,5 3 3 3,2 3,4

Mikäli vastaaja on opettanut useammalla koulutusalalla, hänen vastauksensa on käsitelty kaikkien hänen ilmoittamiensa 

alojen kohdalla. 
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Tähän väittämään hain lisävalaistusta avointen kysymysten kautta. Kysymys numero 20 

kuului: Mitkä ovat tärkeimmät vaatimukset, jotka työelämä mielestäsi tällä hetkellä 

asettaa suomen kielen ja viestinnän opetukselle ammattikorkeakoulussa omalla kou-

lutusalallasi? Kokosin vastaukset teemoittain. Riippumatta vastaajan koulutusalasta yli-

voimaisesti eniten esille nousi kolme teemaa, jotka olivat kirjoittaminen, kielenhuolto ja 

tekstin tuottamiseen liittyvät asiat (28 mainintaa), vuorovaikutusosaaminen ja siihen liitty-

vät taidot sekä verkostoituminen (20 mainintaa) sekä puheilmaisutaidot ja kuunteleminen 

(18 mainintaa). Muita esiin tulleita teemoja olivat työyhteisö- ja esimiesosaaminen, palaut-

teen antaminen ja vastaanotto (10 mainintaa), kokous- ja neuvottelutaidot (7 mainintaa), 

tiimi- ja ryhmätyötaidot (5 mainintaa) sekä muut yksittäiset taidot. Tämän kysymyksen vas-

tauksista koottu frekvenssitaulukko löytyy liitteestä 6. 

 

Samaan tematiikkaan liittyvä kysymys numero 11 kuului: Mihin työelämän asettamiin 

vaatimuksiin ja työelämässä tarvittaviin taitoihin suomen kielen ja viestinnän opetuk-

sessa ammattikorkeakouluissa pitäisi mielestäsi kiinnittää enemmän huomiota? 

 

Avoimissa vastauksissa korostuivat samat teemat kuin kysymyksen numero 20 vastauksissa 

kysyttäessä työelämän asettamia vaatimuksia. Erityisesti esiin nousi työelämän kirjallisen 

viestinnän taitojen huomioiminen. Se mainittiin 14 vastauksessa. Lähes yhtä paljon kaivat-

tiin vuorovaikutustaitojen huomioimista. Se sai 13 mainintaa. Myös neuvottelutaidot, kult-

tuurien välinen viestintä, projektiviestintä ja viestintäteknologian hallinta saivat useita mai-

nintoja. 

 

Kostiaisen (2003: 147, 200) mukaan nykyisessä työelämässä tulevat entisestään korostu-

maan työntekijöiden monitaitoisuuden vaatimukset johtuen työsuhteiden ja työn laadun 

muutoksesta. Monitaitoisen työntekijän tulee hallita niin yleissivistävät, ammatilliset kuin 

sosiaalisetkin kvalifikaatiot. Tämän vuoksi niin sanotut ammattivapaat sisällöt, joihin kat-

son myös vastauksissa esille nousseiden taitojen kuuluvan, korostuvat entisestään. 

 

Useat vastaajat olivat myös sitä mieltä, että kaiken kaikkiaan suomen kielelle ja viestinnälle 

on varattu liian vähän opintopisteitä ammattikorkeakouluopinnoissa (esimerkki 77).  
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(77) ”Työelämässä monia asioita toteutetaan kielenkäytössä ja vuorovaikuttamalla tois-

ten kanssa. Kieli ja viestintä on keskeinen merkitysten ja tiedon muodostuksen väli-

ne. Vähimmillään suomen kielen ja viestinnän opintoja on vain 3 op. On selvää, ett-

ei tämä riitä. Suomen kielen ja viestinnän opettajien asiantuntemusta ei hyödynnetä 

riittävästi opiskelijoiden kielenkäytön ja viestinnän valmiuksien tukemisessa. Ryh-

mäviestinnän valmiuksiin ei ole mahdollista perehtyä riittävästi. Tekstien viimeiste-

lyyn ei ole mahdollisuutta riittävästi. Verkkoviestinnän valmiuksia pitäisi tukea ny-

kyistä enemmän.” 

 

 

3.8. Vapaa sana 

 

Lopuksi annoin vastaajille vielä niin sanotun vapaan sanan, eli he saivat avoimessa vasta-

uksessa tuoda esille mahdollisia muita seikkoja liittyen opetuksen integrointiin. Myös näis-

sä avoimissa vastauksissa nousivat esiin aiemmista vastauksista tutut teemat: suomen kie-

len ja viestinnän opetuksen arvostus tai sen puute sekä integroinnin ja yhteistyön tärkeys. 

Myös mahdolliset integroinnista aiheutuvat vaarat tiedostettiin, josta esimerkkinä seuraava 

vastaus (esimerkki 78). 

 

(78) ”Integrointi on hyvä renki mutta huono isäntä; missään tilanteessa se ei saa tarkoit-

taa jonkun opettajaryhmän työn tekemistä tyhjäksi eli aineen integrointia näkymät-

tömäksi. Tasa-arvoisesti toteutettuna se lisää opettajan työn mielekkyyttä ja hyvin 

suunniteltuna opiskelun mielekkyyttä, koska päällekkäisyydet vähenevät ja käsityk-

set laajemmista asiakokonaisuuksista lisääntyvät.” 
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4. PÄÄTÄNTÖ 

 

Kirjallisuuden ja tutkimusten perusteella voidaan päätellä, että opetuksen integroinnista on 

kiistatonta hyötyä. Etuina voidaan nähdä ensinnäkin kokonaisuuksien hahmottaminen. In-

tegroidun opetuksen avulla opiskelijat pääsevät omaksumaan tietokokonaisuuksia, joilla on 

käyttöä työelämässä. Toinen tärkeä ja kiistaton etu on asenteisiin vaikuttaminen. Ammatti-

korkeakouluopiskelijat ovat usein hyvin työelämä- ja käytäntöorientoituneita, joten joskus 

voi olla vaikeaa perustella heille yleisaineiden tarpeellisuutta. Integrointi voi kuitenkin tuo-

da esille myös yleisaineiden painoarvon aivan eri tavalla kuin erillisinä oppiaineina opetet-

tuina. Samalla tavalla integroinnin avulla voidaan tuoda yleisaineiden tärkeyttä esille myös 

ammatillisten aineiden opettajille. Samaan tematiikkaan liittyy myös integroinnin hyöty 

opetuksen monipuolistajana. Työelämäorientoituneet opiskelijat kaipaavat monesti opetuk-

seenkin toiminnallisuutta, jota on mahdollista myös yleisaineisiin saavuttaa nimenomaan 

integroinnin kautta. Toisaalta suomen kielen ja viestinnän opetus voi antaa integroinnin 

avulla myös muille aineille monipuolisempia opetusmenetelmiä ja -tekniikoita.  

 

Integroinnista on hyötyä myös haastaville oppijoille. Esimerkiksi lukiongelmaiset tai maa-

hanmuuttajaopiskelijat voivat saavuttaa oppimistavoitteensa paremmin integroidun oppimi-

sen keinoin kuin pelkästään perinteisen oppiainejakoisen luokkahuoneopetuksen avulla.  

 

Opettajalle integrointi tarjoaa mahdollisuuden saada kollegiaalista tukea koko opetuspro-

sessin ajalle suunnittelusta aina arviointiin saakka. Yhteistyö yleisten ja ammatillisten ai-

neiden opettajien kesken voi parhaimmillaan luoda hedelmällisiä keskusteluja ja kehitys-

hankkeita, joissa molempien näkökulmat ammatillisuuteen ja oppimiseen otetaan huomi-

oon.  

 

Integroinnin haitoista on keskusteltu vähemmän kuin sen hyödyistä. Epäilyksiä on kuiten-

kin herättänyt esimerkiksi se, voidaanko integroidun opetuksen avulla saavuttaa tarvittava 

ammatillinen osaaminen. Toisaalta päinvastaisesti on myös esitetty epäilys siitä, saavute-

taanko integroinnin avulla liiankin ammattispesifiä osaamista nykyisen muuttuvan työelä-

män tarpeisiin. Olisiko kuitenkin hyödyllisempää oppia enemmän siirrettäviä ja yleispäte-
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viä tietoja ja taitoja? Myös integroinnin vaikutus opettajan itseluottamukseen on otettu esil-

le, toimiihan opettaja integroidussa opetuksessa ikään kuin oman erikoisalueensa ulkopuo-

lella.  

 

Integrointi asettaa kuitenkin oppilaitokselle ja opettajille tiettyjä vaatimuksia. Onnistunut 

integrointi edellyttää opettajilta riittävää tietämystä muista oppiaineista sekä työelämästä. 

Oppilaitoksen tasolla integrointi edellyttää oppilaitoskulttuurin joustavuutta, koska käytän-

nön ongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi työaika- tai resurssijärjestelyt. Niihin voidaan 

parhaiten vaikuttaa avoimella keskustelulla oppilaitostasolla. Yhteistyö opettajien välillä on 

integroinnissa ensiarvoisen tärkeää. Opettajien erilaiset ammatti-identiteetit voivat hanka-

loittaa joissain tapauksissa yhteistyön edellytyksiä, mutta parhaimmillaan erilaiset ammatti-

identiteetit rikastuttavat opetustapahtumaa ja niistä hyötyvät myös opiskelijat.  

 

Esille on tuotu myös se, että suurimmalla osalla ammatillisista suomen kielen ja viestinnän 

opettajista on sama koulutus kuin yleissivistävän koulutuksen äidinkielen opettajilla ja ky-

seinen koulutus ei tarjoa riittävää pohjaa ammatillisen kielen opettamiselle. Itse näkisin, 

että väylä, jossa substanssi eli suomen kielen koulutus opiskellaan yliopistossa, mutta pe-

dagogiset opinnot ammatilliseen koulutukseen painottuvassa koulutuksessa (Ammatillises-

sa opettajakorkeakoulussa) on yksi mahdollinen ratkaisu tähän ongelmaan. 

 

Olen aloittanut integrointiin tutustumisen jo lähes kymmenen vuotta sitten, ja olen käsitel-

lyt aihetta aikaisemmin muun muassa proseminaariesitelmässäni (nykyisin kandidaatintyö). 

Tuo esitelmäni perustui kirjallisuustutkimukseen, ja se toimi mielestäni erittäin hyvänä 

pohjana tälle pro gradu -tutkimuksen kyselylle ja sen analyysille. Hyvin monet nyt saadut 

tulokset vahvistavat aikaisempia aiheesta tehtyjä tutkimuksia ja teorioita. Mitään erityisen 

poikkeavaa ei tuloksissa ilmennyt. Uutta tietoa sain muun muassa integroinnin tilasta tänä 

päivänä. Siitä on tullut erittäin suosittua, etten sanoisi tavanomainen käytänne ammattikor-

keakoulussa. Sitä myös pidetään erittäin tärkeänä näkökulmana.  
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Valitettavasti tässä tutkimuksessa saamani vastaukset eivät edustaneet tasaisesti kaikkia 

ammattikorkeakoulujen koulutusaloja, mikä varmasti jonkin verran vaikuttaa tutkimuksen 

validiteettiin.   

 

Työni yhtenä tarkoituksena oli selvittää, miten laajasti ja millä tavoin toteutettuna am-

mattikorkeakouluissa suomen kielen ja viestinnän opetuksessa integrointia käytetään 

tällä hetkellä. Tulosten mukaan ammattiaineisiin suomen kieltä ja viestintää oli integroinut 

lähes jokainen vastaaja. Harjoitteluun näitä aineita oli sen sijaan integroinut vain vajaa 

kolmannes vastaajista. Noin kaksi kolmannesta vastaajista oli lisäksi integroinut suomen 

kieltä ja viestintää jollakin muulla tavoin kuin ammattiaineisiin tai harjoitteluun. Tulosten 

mukaan integrointia pidetään erittäin tärkeänä ja siihen on myös alettu kiinnittää huomiota 

oppilaitosten opetussuunnitelmissa ja pedagogisissa strategioissa. Koulutustakin aiheesta 

on ollut tarjolla; noin kolmasosa vastaajista oli saanut koulutusta integroinnin toteuttami-

seen. Toisaalta kolmasosa vastaajista ei sitä kaivannutkaan.  

 

Työn toinen tavoite oli saada selville, minkälaisia kokemuksia ammattikorkeakoulujen 

suomen kielen ja viestinnän opettajilla on esimerkiksi yleis- ja ammattiaineiden väli-

sestä integroinnista ja toisaalta työelämän ja oman aineen opetuksen integroinnista. 

Näistä kokemuksista ja niiden kautta esiin tulleista integroinnin edellytyksistä ja mahdolli-

sista haasteista nousivat tutkimuksessa esiin opintojen rakenteeseen ja sijoitteluun liittyvät 

asiat, oppilaitosten käytänteet ja työskentelytavat, osaaminen ja tieto integroinnista ja ope-

tettavista sisällöistä, aika- ja muut resurssit sekä arvostukset ja asenteet.  

 

Tarkastelen työssäni myös jonkin verran kysymystä siitä, miten hyvin opettajat näkevän 

nykyisen suomen kielen ja viestinnän opetuksen vastaavan tämän päivän työelämän 

vaatimuksia. Hieman yli 40 prosenttia vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä 

siitä, että näihin vaatimuksiin kyetään vastaamaan. Tärkeimpinä työelämän asettamina vaa-

timuksina pidettiin kirjoittamiseen, kielenhuoltoon ja tekstin tuottamiseen liittyviä asioita, 

vuorovaikutusosaamista ja siihen liittyviä taitoja sekä verkostoitumista. Myös puheilmaisu-

taidot ja kuunteleminen koettiin erittäin tärkeiksi.   
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Ammattikorkeakoulupedagogiikka kehittyy huimaa vauhtia, ja tällä hetkellä keskustelua 

herättää esimerkiksi opinnollistaminen. Opinnollistamisella tarkoitetaan opintojen aikaisen 

työn tuottaman osaamisen hahmottamista ja tunnistamista, sen arviointia ja tunnustamista 

osaksi korkeakouluopintoja opintopisteinä (Rajander 2015). Käytännössä tämän on erittäin 

pitkälle vietyä integrointia työelämän kanssa. Opiskelija pystyy esimerkiksi suorittamaan 

osan suomen kielen ja viestinnän opinnoistaan työssä ollessaan hankkimalla siellä opetus-

suunnitelman mukaisen osaamisen ja dokumentoimalla tämän prosessin ja osaamisensa 

opettajalle.  

 

Pedagogiikan ja opintojen suorittamismahdollisuuden kehittyminen vaikuttaa osaltaan sii-

hen, että osa tässä tutkimuksessa saaduista tuloksista on jo tässä vaiheessa varmastikin van-

hentunutta tietoa. Tutkimuksessani heräsi kuitenkin useita ajatuksia mahdollisten uusien 

tutkimusten pohjaksi. Tällaisia kysymyksiä on esimerkiksi se, miten opettajat ovat ratkais-

seet mahdolliset integroinnin eteen tulleet esteet. Hyville käytänteille olisi todennäköiseksi 

aina käyttöä. Jatkotutkimuksen aiheena voisivat olla myös koulutusalakohtaiset erot integ-

roinnin toteuttamisessa.  
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LIITTEET 

 

Liite nro 1. Integraatio käsitepareina. (mukaellen Aaltonen 2003: 55.) 

 

Käsiteparit 

Sisäinen integraatio 

- nähdään oppijan oppimistoimintana 

- liitetään oppijan kognitiivisen ra-

kenteen (sisäisen mallin) muodos-

tumiseen 

- sisältää teorian ja käytännön eli tie-

don ja toiminnan yhteenliittymisen 

Ulkoinen integraatio 

- nähdään opettajan opetussuunni-

telman mukaisena opetustoimin-

tana 

 

Toiminnallinen integraatio 

- käsittää tiedon lähteenä, joka edis-

tää integroituja oppimiskokemuksia 

 

Rakenteellinen integraatio 

- nähdään tietorakenteiden uudel-

leen organisointina opetussuun-

nitelmassa 

 

Oppimiskokemuksia painottava integraatio 

- korostaa oppijan sisäistä prosessia, 

jolloin halutaan kehittää yksilön 

kykyä tarkastella asioiden yhteyksiä 

- periaatteena mm. oppijan aktiivi-

suuden ja itseohjautuvuuden mah-

dollistaminen sekä kokemustaustan 

ja todellisten elämäntilanteiden 

huomioon ottaminen 

Tietopainotteinen integraatio 

- oppijoiden oletetaan omaksuvan 

valmiiksi integroitu kokonaisuus 

- korostaa oppisisältöjen järjeste-

lemistä ja sitä, miten sisältöjä 

opetetaan suhteessa muihin sa-

manaikaisesti opetettaviin sisäl-

töihin 

- ajallisesti edustaa lähinnä ho-

risontaalista integraatiota 

- vertikaalinen näkökulma tulee 

esille, kun pohditaan, miten asia-

sisällöt pohjautuvat aikaisemmin 

esille tuotuihin sisältöihin ja mi-

ten peräkkäiset kurssit rakentu-

vat toistensa varaan 

Horisontaalinen integraatio 

- tarkoittaa samanaikaisten oppimisti-

lanteiden tai läheisesti toisiinsa 

kuuluvien oppiainesten yhteenliit-

tämistä ja opetuksen  sitomista kou-

lun ulkopuoliseen elämään 

 

Vertikaalinen integraatio 

- tarkoittaa oppiainesten liittämistä 

ajallisesti peräkkäin 

- ydinkysymyksenä se, miten kun-

kin oppiaineen käsitteistö kehit-

tyy siirryttäessä vuosiluokalta ja 

kouluasteelta toiselle ja miten eri 

asiasisällöt pohjautuvat aikai-

semmin esille tuotuihin sisältöi-

hin 

 

 



 

Liite nro 2. Integroinnin huoneentaulu (Takala & Tarkoma 2004: 21). 

 

1.  Tunne oman oppilaitoksesi ammattialan opetussuunnitelma ja eri aineiden keskeiset 

sisällöt. 

2. Etsi mahdollisuuksia moniammatilliseen keskusteluun eri aineiden opettajien kanssa – 

vain näiden keskusteluiden avulla löytyy linkkejä yhteisiin sisältöihin ja yhteistyön 

aloittamiseen. Kerro omista ideoistasi omalle tiimillesi, esimiehellesi, koulusi johdol-

le. Näin saat tukea moniammatilliselle kehittämistyölle. 

3.  Etsi hengenheimolaisia, rohkeita kokeilijoita uusiin yhteistyötapoihin, ja varaa aikaa 

yhteiseen ideointiin ja suunnitteluun. Suunnitelkaa tavoitteet, toteutus ja arviointi – 

kaikissa näissä on yhteinen linja ja yhteiset periaatteet, myös arviointi on yhteistä. 

4.  Aloita pienestä: pieni integroitu oppimistehtävä antaa kokemuksia, jotka rohkaisevat 

uusien ja isompien tehtävien suunnitteluun. 

5.  Kerää palautetta opiskelijoilta ja integrointikumppaneiltasi jatkokehittelyä varten. 

6.  Muokkaa, jalosta ja kokeile yhteistehtäviä integrointikumppaneittesi kanssa palaut-

teen pohjalta. 

7.  Hyväksy kehittämistyön luova tuska: aina ei onnistu, mutta ilman kokeilua ei pääse 

alkuun eikä synny uutta. 

8.  Kokeilu antaa iloa ja uutta puhtia oman työn kehittämiseen. 

9.  Suurin kiitos tulee yleensä siitä, että opiskelijat motivoituvat integroituihin tehtäviin: 

yhteistyö hyödyttää eri aineiden sisältöjä ja antaa opiskelijalle kokonaisen oppimis-

kokemuksen. 

10.  Verkostoidu: kerää ideoita opettajilta eri puolilta Suomea ja eri aloilta, sovella ideoita 

eri aloilta ja kouluasteilta omaan käyttöösi! 

 

 

 

 

 

 



 

Liite nro 3. Viestinnän opetuksen työelämäsuuntautuneisuuden ulottuvuuksia (Kostiainen 

2003: 185.) 

 

A. Viestinnän opetuksen sisältä nousevat työelämän sisällöt 

B. Viestinnän opetuksen yhteistyö oppilaitoksen muiden aineiden ja muun oppimis-

toiminnan kanssa 

C. Viestinnän opetuksen yhteistyö työelämän kanssa 

D. Viestinnän opetuksen yhteistyö oppilaitoksen muun oppimistoiminnan ja työelämän 

kanssa 
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Liite nro 4. Opetuksen integraatioon vaikuttavat kontekstitekijät aikaisempien empiiristen 

tutkimustulosten perusteella (Aaltonen 2003: 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatoriset kontekstitekijät 

 

Taloudelliset resurssit: 

Suunnittelutuntien määrä ja yhteinen 

aika 

Opetusryhmäkoko 

Opetuksen kontaktituntien määrä 

 

Opetuksen fyysiset puitteet 

Opetusvälineet 

Opetusmateriaali 

Lukujärjestys 

Sosiaalisen kontekstitekijät 

 

Suunnittelutottumukset 

 

Tiimityöskentely 

Yhteinen visio ja tavoite 

 

Professionaalinen oppiminen 

Kollegiaalinen tuki 

 

Hallinnon, vanhempien ja oppilaiden 

tuki 

 

Opetussuunnitelmalliset kontekstiteki-

jät 

 

Opetussuunnitelman rakenne 

 

Opetusmallit 

      Opettajakohtaiset kontekstitekijät 

 

Uskomukset, käsitykset, opetusfiloso-

fiat 

 

Henkilökohtaiset opetustyylit 

 

Sitoutuminen, innostuneisuus, inno-

vatiivisuus, riskinottokyky, affektiivi-

set tekijät 

 

Persoonallisuus ja vuorovaikutustai-

dot 

Integraatio 



 

Liite 5, Kyselylomakkeessa esitetyt kysymykset 

 

1) Vastaajan ammattikorkeakoulu 

- Arcada 

- Diak 

- Haaga-Helia 

- Humak 

- Hämeen amk 

- Jyväskylän amk 

- Kajaanin amk 

- Kemi-Tornion amk 

- Centria-amk 

- Kymenlaakson amk 

- Lahden amk 

- Laurea-amk 

- Metropolia-amk 

- Mikkelin amk 

- Oulun seudun amk 

- Pohjois-Karjalan amk 

- Poliisiamk 

- Rovaniemen amk 

- Saimaan amk 

- Satakunnan amk 

- Savonia-amk 

- Seinäjoen amk 

- Tampereen amk 

- Turun amk 

- Vaasan amk 

- YH Novia 

- Jokin muu oppilaitos 

 

2) Vastaajan ikä 

-  –29 

- 30–39 

- 40–49 

- 50–59 

- 60– 

 

3) Vastaajan sukupuoli 

- Nainen 

- Mies 

 

4) Vastaajan ammattinimike (esim. lehtori, tuntiopettaja) 

 

5) Vastaajan oma koulutus (esim. FM, pääaine: suomen kieli) 

 

 



 

6) Millä seuraavista aloista opetat? 

- Humanistinen ja kasvatusala 

- Kulttuuriala 

- Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 

- Luonnontieteiden ala 

- Tekniikan ja liikenteen ala 

- Luonnonvara ja ympäristöala 

- Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 

- Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 

- En tällä hetkellä toimi opetustyössä 

- Jokin muu, mikä 

 

7) Kuinka monta vuotta olet opettanut ammatillista suomen kieltä ja viestintää? 

 

8) Valitse seuraavista parhaiten omaa mielipidettäsi vastaava vaihtoehto. 

5 = Täysin samaa mieltä, 4 = Jokseenkin samaa mieltä, 3 = En eri enkä samaa miel-

tä, 2 = Jokseenkin eri mieltä, 1 = Täysin eri mieltä. 

- Opetuksen integrointi on huomioitu oman ammattikorkeakouluni opetus-

suunnitelmissa riittävästi. 

- Opetuksen integrointi on huomioitu oman ammattikorkeakouluni pedagogi-

sessa strategiassa riittävästi. 

- Suomen kielen ja viestinnän opetuksen asema omassa ammattikorkeakoulus-

sani on tasa-arvoista ammattiaineiden opetuksen kanssa. 

- Suomen kielen ja viestinnän opetuksen integrointi esimerkiksi muihin ainei-

siin, työelämään ja hankkeisiin on mielestäni tärkeää. 

- Olen saanut koulutusta integroinnin toteuttamiseen.  

- Tarvitsen lisäkoulutusta integroinnin toteuttamiseen. 

- Ammattikorkeakoulut pystyvät tällä hetkellä vastaamaan hyvin työelämän 

asettamiin vaatimuksiin suomen kielen ja viestinnän osaamisen osalta. 

 

9) Kerro, millä tavoin integrointi on huomioitu ammattikorkeakoulusi opetus-

suunnitelmassa ja pedagogisessa strategiassa. 

 

10) Millä tavoin mahdollinen tasa-arvoisuus tai eriarvoisuus suomen kielen ja vies-

tinnän sekä ammattiaineiden välillä ilmenee omassa ammattikorkeakoulussa-

si? Kerro esimerkkejä.  

 

11) Mihin työelämän asettamiin vaatimuksiin ja työelämässä tarvittaviin taitoihin 

suomen kielen ja viestinnän opetuksessa ammattikorkeakouluissa pitäisi mie-

lestäsi kiinnittää enemmän huomiota? 

 

12) Valitse seuraavista parhaiten omaa mielipidettäsi vastaava vaihtoehto. 

5 = Täysin samaa mieltä, 4 = Jokseenkin samaa mieltä, 3 = En eri enkä samaa miel-

tä, 2 = Jokseenkin eri mieltä, 1 = Täysin eri mieltä. 

- Olen omassa työssäni integroinut suomen kielen ja viestinnän opetusta am-

mattiaineisiin. 



 

- Olen omassa työssäni integroinut suomen kielen ja viestinnän opetusta har-

joitteluun. 

- Olen omassa työssäni integroinut suomen kielen ja viestinnän opetusta muul-

la kuin edellä mainituilla tavoilla (muutoin kuin ammattiaineisiin tai harjoit-

teluun). 

 

13) Millä tavoin olet integroinut suomen kielen ja viestinnän opetusta ammattiai-

neisiin? Kerro esimerkkejä. 

 

14) Millä tavoin olet integroinut suomen kielen ja viestinnän opetusta harjoitte-

luun? Kerro esimerkkejä. 

 

15) Millä muilla tavoin olet integroinut suomen kielen ja viestinnän opetusta työs-

säsi? Kerro esimerkkejä.  

 

16) Mitkä osiot suomen kielen ja viestinnän oppiaineen sisällöstä ovat sellaisia, että 

ne mielestäsi olisi tärkeää integroida esimerkiksi joko ammattiaineisiin tai har-

joitteluun? (Mahdollisuus antaa 5 vastausta.) 

 

17) Minkä vuoksi edellä mainitsemasi sisällöt olisi tärkeää integroida? 

 

18) Mitä suomen kielen ja viestinnän oppiaineen sisältöjä on mielestäsi vaikeaa / 

mahdotonta integroida? (Mahdollisuus antaa 5 vastausta.) 

 

19) Minkä vuoksi edellä mainitsemasi sisällöt ovat vaikeita integroida? 
 

20) Mitkä ovat tärkeimmät vaatimukset, jotka työelämä mielestäsi tällä hetkellä 

asettaa suomen kielen ja viestinnän opetukselle ammattikorkeakoulussa omalla 

koulutusalallasi? (Mahdollisuus antaa 5 vastausta.) 

 

21) Käytätkö integrointia kaikilla oppilasryhmilläsi? 

- Kyllä 

- En 

 

22) Mikäli et käytä integrointia kaikilla ryhmillä, millä perusteella valikoit ryh-

mät, joiden opetuksessa käytät sitä? 

 

23) Oletko omassa työssäsi törmännyt esteisiin, jotka ovat vaikeuttaneet opetuksen 

integrointia? 

- Kyllä 

- En 

 

24) Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kerro minkä tyyppisiin esteisiin olet 

törmännyt. Kerro myös käytännön esimerkkejä.  

 

 

 



 

25) Valitse seuraavista parhaiten omaa mielipidettäsi vastaava vaihtoehto. 

5 = Täysin samaa mieltä, 4 = Jokseenkin samaa mieltä, 3 = En eri enkä samaa miel-

tä, 2 = Jokseenkin eri mieltä, 1 = Täysin eri mieltä. 

- Integrointiin liittyvä yhteistyö ammattiaineiden opettajien kanssa omassa 

työssäni on sujunut vaivattomasti. 

- Työelämän edustajat suhtautuvat integrointiin positiivisesti ja innostuneesti. 

- Oman ammattikorkeakouluni johto suhtautuu opetuksen integrointiin posi-

tiivisesti ja kannustavasti.  

 

26) Mikäli yhteistyössä ammattiaineiden opettajien kanssa on ollut ongelmia, mistä 

ne ovat mielestäsi johtuneet? 

 

27) Mikäli työelämän edustajien suhtautuminen on ollut negatiivista, miten se on 

ilmennyt ja mistä se on mielestäsi johtunut? 

 

28) Mikäli ammattikorkeakoulun johdon suhtautuminen integrointiin on ollut ne-

gatiivista, miten se on ilmennyt ja mistä se on mielestäsi johtunut? 

 

29) Mitä muuta haluaisit tuoda esiin opetuksen integrointiin liittyen? 

  



 

Liite nro 6. 

 

Kysymys nro 20, vastausten frekvenssit 

 

Mitkä ovat tärkeimmät vaatimukset, jotka työelämä mielestäsi tällä hetkellä asettaa 

suomen kielen ja viestinnän opetukselle ammattikorkeakoulussa omalla koulutusalal-

lasi. 
 

kirjoittaminen, kielenhuolto ja tekstin tuottamiseen liittyvät asiat   28  

vuorovaikutusosaaminen ja siihen liittyvät taidot, verkostoituminen  20 

puheilmaisutaidot, kuunteleminen       18 

työyhteisö- ja esimiesosaaminen, palautteen antaminen ja vastaanotto  10  

kokous- ja neuvottelutaidot         7  

tiimi- ja ryhmätyötaidot         5  

muut yksittäiset taidot: 

monikulttuurisuus ja kulttuurinen osaaminen     3  

tilannetaju ja tyylin valinta        3 

markkinointi          2  

projektiviestintä         2  

asiakaspalvelutaidot ja asiakasviestintä      2  

aikaresurssit         1 

tiedottaminen         1 

internetin käyttö ja tiedonhaku      1 

tiedon visualisointi        1 

elinikäinen oppiminen        1 

asiantuntijaviestintä        1 

työnhaku         1 

osaamisen siirrettävyys       1 

ammatillisen kielen kääntäminen yleiskielelle    1 

 

 

 

 

 


