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Osaprojektin tavoitteet

- Löytää uusia tapoja suullisen arvioinnin 

toteuttamiseen

- Työelämälähtöisyys

- Opiskelijalähtöisyys ja omakohtaisuus

- Motivaatio

- Viestinnällisyys keskiössä 



Metsätalouden suullisen kielitaidon testaus 

työelämälähtöisemmäksi – Ritva Saira

• Yhteistyö metsätalouden laitoksen ja työelämän 

edustajien kanssa

• Kolmannen vuoden opiskelijoiden omat kokemukset 

harjoittelujaksoilta

• Tavanomaiset metsätalousinsinöörin viestintätilanteet

- neuvonta ja opastus

- metsäkaupan tilanteet

- puulaji- ja metsätyyppiesittelyt



Toteutus

• Viestintätilanteen videointi metsässä, 

toimistossa tai muussa tarkoituksen-

mukaisessa paikassa

• Videon katselu ja palautekeskustelu 

ryhmissä



Integroitu verkkototeutus heterogeenisille 

opiskelijoille terveysalalla – Mirja Järvinen

• Työelämälähtöisyys suunnitteluvaiheessa perustuu omakohtaisiin 

kokemuksiin, 1989 alkaneeseen opettajuuteen alalla, 

oppimateriaalien kirjoittamiseen ja jatko-opintoihin.

• Viestinnälliset oppimistehtävät ja niiden arviointi mukautuivat 

kurssien edetessä bioanalyytikko-, röntgenhoitaja- ja 

suuhygienistiopiskelijoille.

• Suunnittelu ja toteutus oli opiskelijalähtöistä ja motivoivaa –
osittain siksi, että opiskelijat saivat myös uutta tietoa 

asiakaspalvelusta ja ohjauksesta tulevassa ammatissaan. 



Orientaatio 

• Orientaatiopäivänä opiskelijoille näytettiin verkkoalustalla olevat 

oppimista tukevat materiaalit, tärkeimmät alan nettilähteet ja 

kerrottiin vaiheittaisesta suullisen kielitaidon arvioinnista.

• Opiskelijoita kannustettiin seuraamaan oman kielitaidon 

kehitystään ja kirjoittamaan kokemuksistaan oppimiskirjaan.

• Opiskelijoiden suulliset kielenkäyttökokemukset kartoitettiin.

• Opettaja sai summittaisen tiedon opiskelijoiden suullisen 

kielitaidon tasosta ja opiskelijat huomasivat toistensa tason. 

• Opettaja käytti aikaa motivoivan ilmapiirin luomiseen ja tuki 

opiskelijoita lupaamalla ohjausta tarvittaessa. 



Vaiheittainen suullisen kielitaidon arviointi – uusi 

ulottuvuus > takaa oppimisen edistymisen?

Ohjaamistilanteet luotiin työelämän tarpeiden mukaan huomioiden 

opiskelijoiden osaaminen orientaatiovaiheessa.

1. Ohjattu puhelinkeskustelu (ajanvarauksen muuttaminen ja 

keskeinen ohjaustilanne) – harjoittelumahdollisuus etukäteen, 

itsearviointi ja opettajan palaute heti > onnistunut uusi kokemus 

ohjaustilanteesta ja puhelinkeskustelusta. 

• motivoi opiskelijaa ja opettajaa

• opettaja voi viedä puhelinkeskustelu myös vaikeammalle tasolle

• vie aikaa opettajalta, mutta ei korjattavaa jälkikäteen

• työelämässä tarvittava taito huomioidaan hyvin



Vaihe 2: power point-esitys 

• Parit valmistelivat esityksen ryhmälle hakien ja muokaten tietoa.

• Terveydenhuollon tulevaisuus muuttuu, yrittäjyys ja yksityinen 

asiakaspalvelu lisääntyy – siksi opiskelijoiden on hyvä oppia 

markkinoimaan ja tuotteistamaan palvelujaan.

• Opiskelijat saivat suullista vertaispalautetta ryhmän jäseniltä ja 

arvioinnin opettajalta esitysten jälkeen.

• Opiskelijoita kannustettiin säilyttämään esitykset, koska ne tukivat 

myös ammatillista kasvua ja voivat olla pohjana työelämän 

viestintätilanteissa.

• Tulevaisuudessa esitykset pidetään mahdollisesti virtuaalisesti?



Vaihe 3: kuvitellun asiakastilanteen 

videointi – palautus pilvipalveluissa tai 

muistitikulla

• Opettaja arvioi opiskelijoiden suullisen kielitaidon 

kokonaisvaltaisesti käyttäen sovittuja kriteerejä.

• Tarvittaessa voidaan suorittaa kaksoisarviointi toisen 

kieltenopettajan kanssa, jos opiskelija on tyytymätön arvosanaansa 

(oikeusturva molempiin suuntiin).

• Integroidun kurssin ammattiaineiden opettajan kanssa 

jatkokehittelyväline. 

• Opiskelija voi esittää videon työnhakutilanteessa CV:n osana.

• Opiskelija pystyy arvioimaan oman osaamisensa kehittymistä ja saa 

varmuutta työelämän viestintätilanteisiin. 



Ruotsin suullisen kokeen esitys videona –
Taija Votkin

- Videokonferenssit, videotyöhaastattelut yms. lisääntyneet

- Motivaation puute ollut ongelmana

- Tavoitteena antaa opiskelijoille mahdollisuus harjoitella 

työelämässä vaadittavia taitoja

- Omakohtaisuus ja oman osaamisen laajempi esille tuominen

- Prosessioppiminen



- Kokeilu kevään 2015 aikana

- Ohjeena aluksi 7 minuutin pituinen video omaan alaan liittyvästä 

aiheesta, esim. oma projekti tai jonkin opintoihin liittyvän asian 

esittely tai muu asia, josta on itse kiinnostunut

- Pituutta lyhennettiin viiteen minuuttiin kokemusten perusteella

- Videoiden taso vaihtelee kovasti eri korkeakoulujen ja 

opiskelijoiden välillä

- Arvioinnissa otetaan huomioon suullisen kielitaidon taso, ei videon 

toteutustapa



Videoesimerkkejä

Matin video

Saran video

Jussi-Pekan video

https://drive.google.com/drive/folders/0B9s4F1Hyaa0ZcGdDWTl5bVVzQzQ/0B9s4F1Hyaa0ZfmdPRDVEenRjajB4Z1hYU3FFeUItT1J4bGJQUEY0WWFueHFGZmRISXNkaGs
https://drive.google.com/file/d/0B9s4F1Hyaa0ZNXlES1ZISm1zRXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B9s4F1Hyaa0ZcGdDWTl5bVVzQzQ/0B9s4F1Hyaa0Zfm55amhRMElCYnJIZ2xRRzg1bUN2ZTAzb2t3T2RQUWZhcXA5SzBGckZ2X28
http://youtube.com/v/SoupZK7PMoc
http://youtube.com/v/SoupZK7PMoc


Palaute

- Opiskelijat todella motivoituneita tekemään töitä videon eteen

- Edistyminen huikeaa joidenkin opiskelijoiden kohdalla

- Videon työstäminen koettiin hyödyllisenä taitona

- Opiskelijan persoona ja muu osaaminen pääsee paremmin esiin

- Videota käytetty onnistuneesti työnhaussa

- Kynnys tehdä esitys madaltunut

- Kaiken kaikkiaan palaute poikkeuksellisen positiivista


