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Hankkeen tavoite
Monialaisen kieliasiantuntijan laaja-alaisen kandidaatintutkinnon työelämäläheisyy ä selvi ävä
hanke käynnistyi keväällä 2016 Jyväskylän yliopiston kielten laitoksella (nykyisin kieli- ja
viestintätieteiden laitos) osana laajempaa opetussuunnitelmien uudistamistyötä. Termi
’työelämäläheisyys’ on laina u Päivi Tynjälältä (2016), joka korostaa, e ä yliopisto-opintojen ei
tarvitse olla työelämälähtöisiä, mu a hyvinkin työelämäläheisiä: jälkimmäinen voi toteutua
työelämäyhteistyön kau a, mu a myös työelämärelevan eina opintojaksojen sisältöinä ja
toteutuksina. Uusissa opetussuunnitelmissa vuosille 2017–2020 tutkintorakenne muu ui ja aiemman
monialaisen kieliasiantuntijan suuntautumisvaihtoehdon pohjalta kehite iin uusi monialaisen
kieliasiantuntijan laaja-alainen kandidaatintutkinto. Kehi ämishankkeen tavoi eena oli selvi ää,
miten uuden tutkinnon opetussuunnitelmaan saataisiin entistä paremmin mukaan
työelämäläheisyy ä sekä laajemmin koko tutkintokokonaisuuden kannalta e ä yksi äisten kurssien
osalta.

Kuten yleisesti humanistisilla aloilla, valmistuneiden monialaisten kieliasian-tuntijoiden haaste ja
mahdollisuus on, e ä he työllistyvät hyvin monenlaisille aloille erityyppisiin tehtäviin, joissa
tarvitaan kielellistä ja viestinnällistä osaamista. Tällaisia ovat esimerkiksi kielipalvelut,
kansainvälinen työ, media-ala, käännösala ja vientiyritykset. (Lemme y, 2013; ks. myös Kieli- ja
viestintätieteiden laitos, 2018; URPO 2018.) Monialaiset kieliasiantuntijat ovat juuri sellaisia laajaalaisia osaajia, joita tulevaisuuden työelämä kaipaa (ks. Elinkeinoelämän keskuslii o, 2012; World
Economic Forum, 2016). Opiskelijoilla on paitsi kielellistä ja viestinnällistä osaamista, myös
sivuainevalintojen kau a opintoja ja substanssiosaamista laajemmin humanistisyhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sisältä tai toisista tiedekunnista. Tämä laaja-alaisuus on kuitenkin
opiskelijoiden kannalta haaste: mihin suuntautua ja miten kehi ää ja sanoi aa omaa osaamistaan,
joka kar uu paitsi opinnoissa, myös niiden ulkopuolella? Kokemus laitoksella jo aiemmin käynnissä
olleen osaamisportfoliotyöskentelyn perusteella oli, e ä opiskelijan osaamisen ja asiantuntijuuden
kehi yminen ja oman osaamisen kielentäminen vaativat aikaa ja harjoi elua. Vaikka
portfoliotyöskentely käynnistyi ensimmäisenä vuonna johdantoluennolla ja työpajoilla ja sitä oli
tarkoitus jatkaa itsenäisesti läpi opintojen, käytännössä valtaosa opiskelijoista viimeisteli portfolionsa
vasta juuri ennen kandidaatin tutkinnon valmistumista ja koki palau een perusteella oman
osaamisen hahmo amisen vaikeaksi. Lähtökohtana hankkeelle oli ajatus, e ä jo opintojen alusta
alkaen opiskelijoiden asiantuntijaidentiteetin kehi ymistä ja uratavoi eita voisi selkey ää ja e ä
työelämäläheisyy ä olisi syytä olla mukana selkeämmin opintojaksojen sisältöihin nivo una eikä
muista opinnoista erillisenä, pääosin itsenäisesti toteute avana portfoliotyöskentelynä.

Hankkeen käytännön toteutus
Hankkeen alkuvaiheessa keväällä 2016 kartoite iin jo olemassaolevaa työelämäyhteistyötä laitoksella
sekä pyri iin hahmo amaan työelämätaitoihin ja osaamiseen lii yviä käsityksiä laajemmin koko
opetussuunnitelman tasolla. Hankkeen aikana Monialainen kieliasiantuntija (MKA) -ohjelman
opetussuunnitelmatyössä toisena päävastuuhenkilönä oleva yliopistonlehtori osallistui vuoden
kestävään valtakunnalliseen Työelämäyhteistyö yliopisto-opetuksessa -koulutukseen (5 op), jonka
toteutuksesta vastasi kuuden yliopiston Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukema hanke TYYLI –
Työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin (ks. TYYLI, 2018). TYYLI-koulutuksen aikana
opetussuunnitelmatyöstä saatiin tärkeää ja konkree ista palaute a hankkeen vetäjiltä sekä muiden
yliopistojen työntekijöiltä, jotka osallistuivat koulutukseen, mikä toi tervetullu a ulkopuolista
näkökulmaa suunni elutyöhön. Laitostasolla opetussuunnitelmatyötä tehtiin vuoden 2016 aikana
erilaisissa tiimeissä eri oppiaineiden vastuuhenkilöitä ja opiskelijoita osallistaen; valmiit
opetussuunnitelmat hyväksy iin tiedekunnassa keväällä 2017. Opetussuunnitelmassa tarkiste iin
osaamistavoi eet sekä pohdi iin, miten työelämäläheisyy ä voisi lisätä perus- ja aineopintojen
kursseilla. Syventävissä opinnoissa oli jo ennestään runsaammin tarjolla muun muassa
projektikursseja ja työharjoi elujaksoja. Erityisiksi kehityskohteiksi ote iin kaikille MKA-ohjelman
opiskelijoille pakollisten perus- ja aineopintojen opintojaksojen kuvaukset ja sisällöt ja näiden osalta
yhteistyömahdollisuuksien selvi ely viestintätieteiden oppiaineiden kanssa. Lisäksi halu iin seurata
uutena käytänteenä pilotoidun ryhmämentoroinnin toteutusta[1]. Opetussuunnitelmatyöstä vastaava
yliopistonlehtori osallistui siihen mentorina syksyllä 2016. Kurssien osalta kehite iin laitoksella jo
olemassa olevia käytänteitä, muun muassa portfoliotyöskentelyä sekä alumniyhteistyötä.
Hankkeen lopputulemana työelämäläheisyy ä on saatu nivo ua kaikille kandidaa iohjelman
yhteisille pakollisille kursseille. Perusopintojen kurssia Kohti monialaista kieliasiantuntijuu a on
laajenne u ja kurssivalikoimaan on lisä y uusi perusopintojen kurssi Krii inen aja elu ja
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tiedontuotanto sekä uusi aineopintojen kurssi Monialainen kieliasiantuntijuus. Lisäksi
työelämäläheisyy ä ja portfolio-opintoja tukevia sisältöjä on huomioitu kahdella muulla
aineopintojen kurssilla Johdatusta diskurssintutkimukseen ja Tutkimuksen teon perusteet (ks. taulukko 1).
Opiskelijoiden näkökulmasta hajanaiselta näy äytynyt osaamisportfoliotyöskentely on jämäköite y
nivomalla se osaksi perus- ja aineopintojen opintojaksoja, joille sisältyy lähiopetusta,
ryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä ja palautekeskusteluja. Tärkeäksi huoma iin myös
alumniyhteistyön merkitys ja sen kehi äminen ja alumneja hyödynnetään jatkossa paitsi etenkin
yhteisten perus- ja aineopintojen kurssien vieraina, myös kurssisisältöjen kommentoijina ja
valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden mentoreina.

Taulukko 1. Yhteiset työelämäläheiset opinnot MKA-kandidaa iohjelmassa.

(h ps://yliopistopedagogiikka.ﬁles.wordpress.com/2019/02/taulukko-1-tapionkaski.png)

Hankkeen onnistumisen arviointi ja johtopäätökset
Sekä opiskelijoilta e ä laitoksen pedagogiselta johdolta saadun palau een perusteella uuteen
monialaisen kieliasiantuntijan kandidaa iohjelmaan on saatu rakenne ua linjakkaasti
työelämäläheisyy ä läpi opintojen, ja kaikille pakollisille yhteisille opintojaksoille on ava u paikkoja
alumni- ja muulle työelämäyhteistyölle. Suurella laitoksella tämä on yhdellä
opetussuunnitelmakierroksella hyvä saavutus ja tuskin olisi onnistunut, ellei samalla olisi ollut pakko
uudistaa tutkinto-ohjelmia, mikä oli tilaisuus rakentaa linjakasta työelämäläheisyy ä uuteen
ohjelmaan kau a linjan. Ajalliset ja henkilöresurssit rajasivat kuitenkin hankkeen toteutusta. Vaikka
hankkeessa oli useita kollegoita mukana toimijoina, päävetäjänä oli vain yksi tutkimus- ja
opetushenkilökuntaan kuuluva henkilö. Hankkeen pui eissa ei valite avasti ollut aikataulullisesti
mahdollista selvi ää eri oppiaineissa yksi äisillä opintojaksoilla tapahtuvaa työelämäyhteistyötä.
Jatkossa tämä kanna aisi selvi ää, jo a muodostuisi vielä ka avampi kokonaiskuva siitä, miten
työelämäläheisyy ä toteutetaan eri tavoin eri kursseilla, ja tämän myötä selvi ää tiiviimpiä
yhteistyömahdollisuuksia uuden kieli- ja viestintätieteiden laitoksen sisällä. Myös
portfoliotyöskentelyn kehi äminen jatkuu. Portfoliotyöskentely kanna aisi kytkeä laajemmin osaksi
myös muita opiskelijoiden eri oppiaineissa suori amia kursseja, jo a osaamisen kielentäminen ja
kuvaus portfoliossa ei ole erillistä osaamisen kar umisesta. Erityisen hyödyllistä

opetussuunnitelmatyössä on ollut kokonaiskuvan saaminen työelämäläheisyyden kehi ämisestä läpi
kandidaa iohjelman. Oman osaamisen tunnistaminen, hahmo aminen ja kielentäminen ei ole
yhdellä eikä edes kahdella opintojaksolla omaksu ava taito, vaan sitä tulisi systemaa isesti
harjoitella läpi opintojen.

[1] Opiskelijavetoinen Jyväversitas-hanke ‘Ryhmämentorointi Jyväskylän yliopiston kielten
laitoksella’ sai Jyväskylän yliopiston Student Life -rahoituksen keväällä 2016 ja toteute iin vuoden
loppuun mennessä. Ryhmämentorointi toteute iin uudelleen 2017 opiskelijoiden vetämänä
projektityöskentelynä ilman erillistä rahoitusta ja toimintaa on tarkoitus jatkaa edelleen.
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