
TAMKin kieli- ja viestintäopinnot
Kieli-info, syksy 2022



• Ammattisanastoa
• Ammatillisia tilanteita
• Autenttisia ammatillisia tekstejä
• Suullista ja kirjallista viestintää 

asiakkaiden ja kollegoiden kanssa

 Todennäköisesti hyvin erilaista 
kuin aiemmissa kieliopinnoissasi!

Ammattikorkeakoulussa opit ammatillista kieltä



Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon 
sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa 
saavuttaneensa:

sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka 
julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta 
kielitaidosta annetun lain (6.6.2003/424) mukaan 
vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan 
kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin 
harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on 
tarpeellinen;

sekä (16.6.2004/497)
sellainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen 
ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja 
ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.

Kielten opetusta ohjaa Valtioneuvoston asetus 
ja kielilaki



Tutkinto-ohjelmasi 
kieliopinnot
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• Englannin kielen lähtötaso:
7–10 vuotta opintoja (taso B1.2–
B2.1 Eurooppalaisessa 
viitekehyksessä)

• Ruotsin kielen lähtötaso:
6–8 vuotta opintoja (taso A2–B1 
Eurooppalaisessa 
viitekehyksessä)

TAMKin kieliopinnot jatkavat siitä mihin toisen 
asteen opinnot päättyivät

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb52


• Kaikki uudet opiskelijat tekevät testit riippumatta opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta. 
Testit tehdään heti opintojen alussa, ja ne voi tehdä vain kerran. 

• Testit ovat korkeakouluyhteisön Moodlessa, ja opiskelija voi tehdä ne missä ja milloin haluaa 
itsenäisesti. Testien tekemisessä ei ole sallittua käyttää apua, eikä se ole myöskään järkevää, 
koska muuten tulos ei hyödytä opiskelijaa.

• Testien tuloksena opiskelija saa tietoa omasta taitotasostaan ja suosituksen siitä, miten 
edetä. Jos opiskelija saa suosituksen hakeutua valmentavalle kurssille, se kannattaa käydä 
ennen ammattikielen kurssin käymistä. Valmentavalle kurssille voi myös ilmoittautua, vaikka testi 
ei sitä suosittelisikaan. Testien tulos ei siis ole velvoittava, vaan suositus. 

• Testien suorittamisesta ei tule merkintöjä opintorekisteriin eikä niitä voi hyväksilukea. 
Valmentavan kurssin opintopisteet sijoitetaan vapaasti valittaviin opintoihin.

TESTIT
Englanti: https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=15719, avain english
Ruotsi: https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=15947, avain svenska

Englannin ja ruotsin lähtötasotestit

https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=15719
https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=15947


Tutkinto-ohjelmasi kieliopinnot
• Tähän tietoa niistä (suomi, ruotsi, englanti)
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• Opiskelija osoittaa ammattikorkeakoulututkintoon 
sisältyvissä opinnoissa toisen kotimaisen kielen 
(suomi/ruotsi) taitonsa. 

• Tutkintotodistukseen kirjataan toisen kotimaisen 
kielen taidosta erillinen merkintä sekä suullisesta 
että kirjallisesta taidosta.

• Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen 
taito arvioidaan asteikolla 0–5:

0 = hylätty
1–3 = tyydyttävä taito
4–5 = hyvä taito 

• Vaatimus toisen kotimaisen kielen taidon 
osoittamisesta ei koske opiskelijaa, joka on 
saanut koulusivistyksensä muulla kuin 
suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, 
joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla.

Toisen kotimaisen kielen taidon osoittaminen



Vapaasti valittavat ja 
valmentavat kieliopinnot
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• TAMKin vapaasti valittavat kieliopinnot: 
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk/4653/4704?page=3126#vapaa
sti (suomi, englanti, ruotsi, venäjä, saksa, ranska)

• TUNI-ristiinopiskelu: https://ristiinopiskelu.tuni.fi (laaja kielivalikoima)
• KiVANET-kurssit: https://digicampus.fi/course/index.php?categoryid=4

(espanja, italia, japani, kiina, korea, portugali, ranska, saksa, suomalainen 
viittomakieli, venäjä, viro...)

• Campus Online: https://campusonline.fi/ (esim. suomi, ruotsi, saksa – varmista 
aina hyväksiluettavuus etukäteen jos aiot korvata tutkinnossasi olevan kurssin)

• Tampereen kesäyliopisto: https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/
• UniTandem -vertaisoppiminen: http://unitandem.fi (laaja kielivalikoima)

Voit jatkaa jo opiskelemiasi kieliä tai aloittaa 
uuden kielen!

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk/4653/4704?page=3126#vapaasti
https://ristiinopiskelu.tuni.fi/
https://digicampus.fi/course/index.php?categoryid=4
https://campusonline.fi/
https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/
http://unitandem.fi/


Valmentavat kieliopinnot
• Valmentavien kurssien tarkoituksena on 

saavuttaa ammattikielen kurssilla vaadittu 
lähtötaso

• Valmentavalle kurssille kannattaa hakeutua, jos 
lähtötasotestin tulos antaa siitä suosituksen

• Valmentava kurssi tulisi käydä ½–1 vuosi 
ennen ammattikielen kurssia

• Valmentavia kursseja järjestetään englannissa ja 
ruotsissa sekä kontakti- että verkko-opetuksena, 
ja päivittyvä lista kursseista löytyy opiskelijan 
oppaasta: 
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk
?page=3126#valmentavat
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• Voit saada tukea suomen opiskeluun

• S2-ohjaaja Ella Hakala auttaa löytämään sopivia 
kielikursseja ja vastaa kysymyksiin suomen opiskelusta 
(ella.hakala@tuni.fi)

• S2-opettaja Marja Oksanen järjestää kirjoittamisen 
tukipajoja (marja.oksanen@tuni.fi)

• Syksyllä järjestetään kaksi kurssia (taitotaso väh. B1):
• Suomen kielen keskustelukurssi, 1 

op, marja.oksanen@tuni.fi
• Suomen kielen tuki, 5 op, pilvi.karjalainen@tuni.fi

• Lisää tietoa kursseista opettajilta

Jos äidinkielesi ei ole suomi

mailto:ella.hakala@tuni.fi
mailto:marja.oksanen@tuni.fi
mailto:marja.oksanen@tuni.fi
mailto:pilvi.karjalainen@tuni.fi


Hyväksiluvut ja 
vapautukset
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• …sinulla on jo vastaavan laajuiset, tasoiset ja 
sisältöiset opinnot toisesta korkeakoulusta 
eikä suorituksesi ole yli 10 vuotta vanha

• …sinulla on kurssin sisältöä vastaavaa 
muuten hankittua osaamista, jonka osoitat 
AHOT-menettelyllä (Aikaisemmin Hankitun 
Osaamisen Tunnistaminen)

• Hyväksilukemista joutuu täydentämään 
alakohtaisilla lisäsuorituksilla, mikäli aikaisemmat 
kielten opinnot ovat joltain toiselta alalta tai 
muuten oleellisesti suppeammat.

• Hyväksilukuhakemus jätetään ennen kurssin 
alkua omalle kielenopettajalle Pakin HyväHot -
hyväksilukusivun kautta.

Voit hakea aiemmin hankitun kielitaidon 
hyväksilukua, jos



• Korvaaminen (todistus suorituksesta)
• Tutkintoon kuuluvien opintojen 

korvaaminen muussa 
korkeakoulussa suoritetuilla, 
sisällöltään vastaavilla saman tai 
vastaavan alan opinnoilla.

• Sisällyttäminen (todistus 
suorituksesta)
• Muussa korkeakoulussa 

suoritettujen opintojen liittäminen 
osaksi tutkintoa (yleensä vapaasti 
valittaviin), vaikka ne eivät kuulu 
opetussuunnitelmaan.

Todistuksella tunnistettava hyväksiluku



• Opiskelija osoittaa tutkinnon tavoitteiden 
mukaista osaamista (ei todistusta 
suorituksista).

• Osaaminen tunnistetaan esim. 
osaamisportfoliolla, oppimispäiväkirjalla, 
työsuorituksella, tentillä, 
asiantuntijaluennolla jne.

• AHOT-hakemus jätetään ennen kurssin 
alkua omalle kielenopettajalle Pakin 
HyväHot -hyväksilukusivun kautta.

• Lisätietoa hyväksilukemisesta: 
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirj
a/tamk/4653/4704?page=3126#hyvaksilu
ku

AHOT-näytöt (Aikaisemmin Hankitun 
Osaamisen Tunnistaminen)

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk/4653/4704?page=3126#hyvaksiluku


• …et ole opiskellut ruotsia lainkaan.
• …sinun A-kielesi on muu kuin englanti. 
• …sinulla on todettu lukivaikeus, joka 

vaikuttaa opiskeluusi merkittävästi.

• Jos saat kielen kurssista vapautuksen, sinun 
tulee korvata se jollain muulla kieli- tai 
soveltuvalla opinnolla. Tästä sovitaan oman 
opinto-ohjaajan kanssa.

• Lisää tietoa vapautuksen anomisesta: 
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/t
amk/4653/4704?page=3126#vapauttaminen

Voit anoa vapautusta englannista ja/tai 
ruotsista jos

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk/4653/4704?page=3126#vapauttaminen


Opinnäytetyö 
ja kypsyysnäyte
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Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
• Opinnäytetyö on opintoihin kuuluva itsenäinen opintosuoritus. Sen laajuus on 

ammattikorkeakoulututkinnossa 15 opintopistettä (kätilö- ja terveydenhoitajatutkinnoissa 
20 op) ja ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa 30 op. 

• Intran Opinnäytetyö-sivu ohjeistaa tarkemmin opinnäytetyöprosessia ja kirjallisen raportin 
rakenne- ja muotovaatimuksia. Lisäksi kirjallisen raportoinnin ohjeet sekä opinnäytetyön 
raporttipohja ovat hyödyllisiä dokumentteja.

• Opinnäytetöihin tulee TAMKissa sisällyttää suomenkielinen tiivistelmä ja englanninkielinen 
(tai vieraskielinen) abstrakti.

• Sinun on kirjoitettava opinnäytetyösi alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan 
ja suomen tai ruotsin kielen taitoa riippuen koulusivistyskielestäsi. 

• Mikäli olet saanut koulusivistyksen muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai olet saanut 
koulusivistyksen ulkomailla, voit valita suomen tai englannin kypsyysnäytteen kieleksi. 

• Suomessa koulusivistyskieli katsotaan joko peruskoulun tai, jos olet suorittanut lukion, lukion 
suorittamiskielestä. Tätä ei kuitenkaan sovelleta ammatillisiin koulutuksiin, joten silloin koulusivistyskieli 
katsotaan peruskoulun päättötodistuksesta.

• Lisätietoa: https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk?page=3126#opinnayte ja 
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk?page=3126#kypsyysnayte
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https://intra.tuni.fi/handbook?page=3104
https://intra.tuni.fi/handbook/?page=7267
https://content-webapi.tuni.fi/proxy/public/2019-08/intra_tamk_opinnaytetyo_raporttipohja_2019v2_fi_9.docx
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk?page=3126#opinnayte
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk?page=3126#kypsyysnayte


Kansainvälisyys
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Kansainvälisyys
• Opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon lähteminen on erinomainen tapa kehittää kieli- ja 

kansainvälisyysosaamista! Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saada
tukea max 12 kk opintoihin ja/tai harjoitteluun ulkomailla.

• Kielten opintojaksoja voi korvata opiskeluvaihdossa suoritettavilla opinnoilla. 
Korvaavuuksista sovitaan vaihtoa varten tehtävässä Learning Agreementissa.

• Kv-vaihtoihin tarvittavat kielitodistukset tulee hakea jo hyvissä ajoin Minna 
Metsäportilta (minna.metsaportti@tuni.fi). Kielitaidon arvioinnissa tulee
käyttää TAMKin omaa kielitaitolomaketta.

• Lisätietoa: https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk?page=3126#kv

KANSAINVÄLISTYMISKOKONAISUUS
• Temaattinen, vapaaehtoinen opintokokonaisuus johon kootaan sellaisia

opintosuorituksia, jotka täyttävät kansainvälistymisen osaamistavoitteita
• Erillinen merkintä tutkintotodistukseen, hyödyllinen esim. työnhaussa
• Voi sisältää kv-vaihtoja, kv-harjoitteluja, ulkomailla suoritettuja intensiivikursseja, 

vieraan kielen opintoja (ei koulutusohjelman pakollisia), kulttuurien välisen
viestinnän opintoja, vieraskielistä opetusta, kv-tuutorointi jne.

• Lisätietoa kansainvälistymiskokonaisuudesta: https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/k
asikirja/tamk?page=3207
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mailto:minna.metsaportti@tuni.fi
https://content-webapi.tuni.fi/proxy/public/2019-11/tamk-evaluation-form.-language-competence.-tuni-ok_0.pdf
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk?page=3126#kv
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk?page=3207


Tukea oppimiseen
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• Jos sinulla on todettu (asiantuntijalausunto vaaditaan) 
oppimisvaikeus, sairaus, vamma tai lukivaikeus joka vaikuttaa 
opiskeluusi merkittävästi, voit tarvita yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä. 
Ensimmäisenä sinun tulee varata aika ohjauskeskusteluun opinto-
ohjaajaltasi.

• Yksilöllisiä opiskelujärjestelyjä myönnetään max 20 tuntia/lukuvuosi ja 
ne voivat sisältää lisäopetusta, tenttijärjestelyjä jne.

• Jos äidinkielesi on suomi ja epäilet lukivaikeutta mutta et ole käynyt 
testissä, ota yhteyttä TAMKin lukitestaajiin
(erityinentuki.tamk@tuni.fi). He ovat erikoistuneet erilaisiin 
oppimisvaikeuksiin ja saavutettavaan opiskeluun ja järjestävät 
lukitestauksia. Jos äidinkielesi ei ole suomi, sinun täytyy teettää testi 
muualla, esim. maahanmuuttajataustaisen opiskelijan 
oppimisvaikeuksiin perehtyneellä testaajalla.

• Lisätietoa: https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk/4653/4704
?page=3126#tukea

Yksilölliset opiskelujärjestelyt

mailto:erityinentuki.tamk@tuni.fi
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk/4653/4704?page=3126#tukea


TAMK Parvi ja Sparris-työpajat
Parvi
Tukipalveluita, vertaistukea ja erilaisia kohtaamisia!
• Lisätietoa: https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk?page=25005

Sparris-työpajat

TAMKin opiskelijana voit kehittää opiskelutaitojasi osallistumalla Sparris-
pajoihin eli opiskelutaitotyöpajoihin. Sparris-pajojen aiheet käsittelevät 
monipuolisesti erilaisia opiskelun kannalta oleellisia taitoja.
• Vinkkejä kielten opiskeluun
• Vinkkejä lukemiseen ja luetun ymmärtämiseen
• Motivaatio ja aloittamisen hankaluus
• Vinkkejä kirjoittamiseen
• Esiintymisjännitys haltuun
• Opinnäytetyöpaja
• Ajankäytön hallinta
• Keskittymisen tukeminen
• Tunnetaidot ja oppiminen
• Lisätietoa: https://intra.tuni.fi/handbook?page=3231
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https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk?page=25005
https://intra.tuni.fi/handbook?page=3231


Yhteystiedot
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• Opiskelijan opas 
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk/4653/4704?page=3126

• Kielten ja viestinnän blogi https://blogs.tuni.fi/kivi/

YHTEYSOPETTAJAT
• Teollisuusteknologia (TT) ja Rakennettu ympäristö ja Biotalous (RYB):

• Yhteyshenkilö ja vapautusanomukset joni.sallila@tuni.fi
• Osaamisen osoittamiset englanti petri.tuohimaki@tuni.fi
• Osaamisen osoittamiset ruotsi katri.kallinen@tuni.fi
• Osaamisen osoittamiset ruotsi (TIKO) reijo.makela@tuni.fi

• Sosiaali- ja terveysala (SOTE):
• Yhteyshenkilö ja vapautusanomukset sari.myllymaki@tuni.fi
• Osaamisen osoittamiset englanti minna.metsaportti@tuni.fi
• Osaamisen osoittamiset ruotsi sari.myllymaki@tuni.fi

• Liiketalous ja Media (LIME):
• Yhteyshenkilö ja vapautusanomukset marianna.leikomaa@tuni.fi
• Osaamisen osoittamiset englanti petri.tuohimaki@tuni.fi
• Osaamisen osoittamiset ruotsi reijo.makela@tuni.fi

• Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri (PERAKU):
• Osaamisen osoittamiset englanti (musiikki) petri.tuohimaki@tuni.fi
• Osaamisen osoittamiset ruotsi (musiikki) joni.sallila@tuni.fi

• Muut kielet: sari.myllymaki@tuni.fi

Ollaan yhteyksissä!

Kaikki kuvat: TUNI Mediapankki

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/kasikirja/tamk/4653/4704?page=3126
https://blogs.tuni.fi/kivi/
mailto:joni.sallila@tuni.fi
mailto:petri.tuohimaki@tuni.fi
mailto:katri.kallinen@tuni.fi
mailto:reijo.makela@tuni.fi
mailto:sari.myllymaki@tuni.fi
mailto:minna.metsaportti@tuni.fi
mailto:sari.myllymaki@tuni.fi
mailto:marianna.leikomaa@tuni.fi
mailto:petri.tuohimaki@tuni.fi
mailto:reijo.makela@tuni.fi
mailto:petri.tuohimaki@tuni.fi
mailto:joni.sallila@tuni.fi
mailto:sari.myllymaki@tuni.fi
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