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Valintaperusteet 
  
Kurssia valitaan suorittamaan vähintään 10 ja enintään 24 opiskelijaa. Opiskelijat valitaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos paikan ensisijaisesti saaneet peruvat ilmoittautumisensa, 
voidaan opiskelijoita valita varasijalta ilmoittautumisjärjestyksessä. 
  
Hakeminen 
Haku opintoihin on 23.5–30.8.2019 verkkolomakkeella osoitteessa www.utu.fi/kieku. 
  
Valinnan tulos 
Valinnan tulos julkaistaan 6.9.2019. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen 
kirjallisesti oikaisua kasvatustieteiden tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten 
julkistamisesta. 
 
Täydennyshaku 
Mikäli opintojaksolle jää vapaita paikkoja, järjestetään täydennyshaku ennen opintojakson 
alkua. Täydennyshausta tiedotetaan erikseen. 
  
Lisätietoja 
Projektikoordinaattori Maria Tyrer, maria.tyrer@utu.fi, p. 050 529 8186. 
  
Kohderyhmä ja yleiset tavoitteet 
Opintojakson kohderyhmänä ovat ensisijaisesti opettajat, joilla on opetettavanaan 
kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisia oppilaita. Opintojaksolle voidaan ottaa myös 
opettajaksi opiskelevia. Opintojakso sopii myös muille monikielisestä ja -kulttuurisesta 
opettamisesta kiinnostuneille henkilöille. 
 
Opintojakso ei tarjoa erillistä kelpoisuutta, vaan täydentää opettajien pedagogisia valmiuksia 
kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisten oppijoiden opettamisessa ja ohjaamisessa. 
 
Opintojakso järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella ja on osallistujille 
maksutonta. 
  
Alustava ajoitussuunnitelma 
Lähiopetus pidetään viikoilla 39, 43 ja 47. Lähiopetus järjestetään ilta- ja 
viikonloppuopetuksena siten, että perjantaisin opetusta on klo 16.15–19.30 ja lauantaisin klo 
9.30–15.30. Opinnot sisältävät lisäksi itsenäisesti suoritettavaa verkko-opiskelua sekä 
oppimistehtäviä viikkojen 39–47 välisenä aikana. 
 

Opetussuunnitelma 
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Vastuutaho ja -henkilö: OKL Turku: tunti-opettaja Hannele Välipakka ja yliopisto-opettaja 
Heli Vigren 

 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee kulttuurienvälisen viestinnän peruskäsitteitä ja 
teorioita. Opiskelija ymmärtää kulttuurien vaikutusta viestintään sekä osaa havainnoida ja 

http://www.utu.fi/mmo


analysoida erilaisia vuorovaikutustilanteita. Kurssin aikana opiskelija kehittää 
kulttuurienvälistä herkkyyttään ja vuorovaikutustaitojaan. Opiskelija osaa soveltaa 
oppimaansa moninaisissa yhteisöissä toimimiseen sekä oppilaan identiteettiä tukeviin 
käytänteisiin. 

 
Sisältö: 
Kurssilla perehdytään kulttuurienväliseen viestintään, sen keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin. 
Kurssilla tarkastellaan kulttuurin käsitettä ja sen merkitystä vuorovaikutukselle, kielen ja 
kulttuurin suhdetta sekä moninaisia identiteettejä. Lisäksi kurssilla paneudutaan 
kulttuurienväliseen kompetenssiin ja sen kehittämiseen.    
 
Suoritustavat: Osallistuminen lähiopetukseen, osallistuminen verkko-opetukseen, 
oppimistehtävät, essee. 

 
Toteutustavat: Lähiopetus 30 t, verkkotyöskentelyä 20 t, itsenäinen työskentely 85 t 

 
Arviointi: Hyväksytty / hylätty 
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