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Katsaus Hufvudstadsbladetin työpaikkailmoitusten kielitaitovaatimuksiin  

 

1. Taustaa 

Olen tarkastellut, millaisia työelämän kielitaitovaatimuksia Hufvudstadsbladetin 

työpaikkailmoituksissa esiintyy ja mitä muuta työelämän kielitaitovaatimuksiin liittyvää lehdessä 

uutisoidaan. Erityisesti olen arvioinut tilannetta ruotsin kielen osalta. Käsittelemäni 

työpaikkailmoitukset olen kerännyt ajalta 31.3.–31.5.2006. Suuressa osassa sanomalehden 

työpaikkailmoituksista esitetään kielitaitovaatimukset selkeästi, mutta melko paljon on myös sellaisia 

ilmoituksia, joissa kielitaitovaatimuksia ei ole. 

 

Keräämissäni työpaikkailmoituksissa (133 kpl) kielitaitovaatimukset esitetään nimeämällä ne kielet, 

joiden osaamista työnhakijalta edellytetään. Mukana eivät ole ne ilmoitukset, joissa hakijalta vaaditaan 

vain hyvää kielitaitoa sen kummemmin erittelemättä, mitä se tarkoittaa. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät 

myös ne työpaikat, joihin hakevalla oletetaan olevan ruotsin kielen taito, vaikka sitä ei erikseen 

ilmoituksessa mainitakaan, koska Hufvudstadsbladet on pääasiassa ruotsinkieliselle väestölle suunnattu 

lehti. Lisäksi tarkastelussa ei huomioida erikseen suullista ja kirjallista kielitaitoa (erittelyä eniten 

suomen ja ruotsin kohdalla), kuten ei myöskään kielitaidon tasoa, koska vaatimusten kuvaukset ovat 

niin monenlaisia, esim. goda, utmärkta, fullständiga, tillräckliga, nöjaktiga, tillfredsställande, flytande, 

praktiska språkkunskaper. Tämän takia tässä tarkastelussa on pelkästään keskitytty siihen, mitä eri 

kieliä työnhakijan toivotaan osaavan työpaikkaa hakiessaan. 

 

Työpaikkailmoitukset (suluissa työpaikkojen määrä) on ryhmitelty kaupallisen alan (25), teknisen alan 

(15) (mm. rakentaminen), palvelualojen (34) (mm. sairaanhoito ja pelastuslaitos), julkishallinnon (48) 

(mm. kaupungit, kunnat, ministeriöt, opetus), teollisuuden (3), ympäristöalan (5) ja kuljetusalan (3) 

työpaikkoihin. Kielitaitoluokkia (II/IIA, III) käytetään muutamissa palvelualojen, lähinnä 

sairaanhoidon työpaikkailmoituksissa. Kielitaitolakiin viitataan lähinnä julkishallinnon, kuten eri 

ministeriöiden, työpaikkailmoituksissa. 

 

 



2. Suomi ja ruotsi 

Kielitaitovaatimuksia sisältävissä ilmoituksissa suomen ja ruotsin kielen taitoa vaaditaan lähes yhtä 

paljon (suomi 95 / ruotsi 104), ruotsia kuitenkin hiukan enemmän. Monessa ilmoituksessa tämä on 

ilmaistu siten, että hakijalta toivotaan molempien kotimaisten kielten osaamista. Eniten ruotsin kielen 

taitoa vaaditaan palvelualalla (33), mutta myös julkishallinnossa (35) ja kaupallisella alalla (16) sekä 

jokaisessa teollisuuden, ympäristö- ja kuljetusalan työpaikassa. Kahdessa ilmoituksessa hakijan 

toivotaan olevan kaksikielinen, ts. hallitsevan sekä suomen että ruotsin kielen. Parissa ilmoituksessa 

vaaditaan, että hakijan äidinkieli on ruotsi. Muutamassa ilmoituksessa hakijalta pyydetään pelkästään 

ruotsin kielen taitoa. Suomen kielen osalta vaatimukset ovat aloittain samanlaiset kuin ruotsin kielen 

kohdalla. Palvelualalla (28), julkishallinnossa (34) ja kaupallisella alalla (15) vaaditaan eniten suomen 

kielen osaamista. 

 

3. Englanti ja muut kielet 

Englanti on vaatimuksena alle puolessa ilmoituksista (56), erityisesti julkishallinnon (22), kaupallisen 

(13) ja teknisen alan (9) työpaikoissa, muttei niinkään palvelualan ilmoituksissa (5). Muutama 

englanninkielinen työpaikkailmoitus löytyy myös, ja niissä mainitaan vielä erikseen, että hakijalta 

vaaditaan englannin kielen taitoa. Muutamassa ilmoituksessa työkieleksi ilmoitetaan suoraan englanti. 

Norjan osaamista edellytetään kolmessa ja tanskan taitoa kahdessa ilmoituksessa. Yksi ilmoitus vaatii 

työnhakijalta skandinaavisten kielten osaamista, toinen hyvää kielitaitoa jossakin pohjoismaisessa 

kielessä. Lisäksi sellaisia kieliä, joista työnhakija saisi plussaa, ovat viro, ranska, saksa, portugali, 

venäjä tai espanja, mutta myös sellaisia ilmoituksia löytyy, joissa suomen, ruotsin tai englannin taito on 

plussaa. Esimerkiksi arabian, indonesian, khmerin, swahilin tai jonkun Itä-Aasiassa tai Vietnamissa 

puhuttavan kielen taidosta olisi hyötyä ulkoasiainministeriön työpaikoissa. Näissä ilmoituksissa myös 

toivotaan hakijan taitavan englannin lisäksi jotain muutakin virallista YK:n kieltä. Tarkastelluista 

ilmoituksista 13:ssa mainitaan, että muut kielet ovat ansio tai muu kielitaito on eduksi.  

 

4. Muita esimerkkejä 

Svenska Handelshögskolanin tutkimustulosten (http://web2.shh.fi/hanken/sve/page1346.php) mukaan 

yli puolet keskisuurten yritysten johtajista on sitä mieltä, että sujuva ruotsin kielen taito on hallittava 

suomalaisessa elinkeinoelämässä ja että yritysmaailmassa ruotsin kieli nähdään tärkeänä resurssina. 

Huolestuttavana pidetään sitä, että kyseisen tutkimuksen mukaan IT-sektorilla kielitaito-odotukset ovat 



korkeammat kuin palvelusektorilla, vaikka jälkimmäisellä on enemmän ruotsin kielen taitoa vaativia 

asiakaskontakteja. (Hbl 30.3.06, 31.3.06.) Lisäksi on epätavallista, että suomalaisissa keskisuurissa 

yrityksissä tehtäisiin sellaisia kompromisseja kieliryhmien välillä, että yhteiseksi kieleksi valittaisiin 

englanti (Vbl 31.3.06). 

 

Konkreettinen esimerkki työelämässä tarvittavasta ruotsin kielitaidosta on muun muassa VR:n 

laajentuminen länteen, mikä vaatii palkattavilta työntekijöiltä hyvää ruotsin kielen taitoa (Hbl 15.4.06). 

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa puolestaan työntekijöille maksetaan palkanlisää sen perusteella, 

kuinka hyvin he osaavat käytännössä puhua ruotsia. Nimenomaan käytännön kielitaitoa 

peräänkuulutetaan, sillä esimerkiksi puhelinkeskustelu ruotsiksi osoittautuu vaikeaksi suomenkielisille 

ja monesti ruotsia ei uskalleta puhua ollenkaan. (Hbl 15.4.06.) Myös muun muassa Lohja tukee 

työntekijöidensä ruotsin kielen taitoa kielilisällä ja kielikursseilla (Hbl 24.5.06). Perinteisen kielilisän 

sijaan pitäisi puhua nimenomaan kielenkäyttölisästä, jota maksetaan työn vaatiessa kielitaitoa 

käytännössä – ei paperitodistusten perusteella (Hbl 28.5.06). 

 

5. Lopuksi 

Yhteenvetona Hufvudstadsbladetissa on kielitaitovaatimuksia sisältävien työpaikkailmoitusten 

joukossa eniten sellaisia ilmoituksia, joissa hakijalta toivotaan suomen ja ruotsin kielen taitoa. Toiseksi 

eniten pyydetään, että hakija osaa edellä mainittujen kielten lisäksi myös englantia. Selvästi eniten 

kielitaitovaatimuksia sisältäviä työpaikkoja on tarjolla julkishallinnossa, toiseksi eniten palvelualalla ja 

kolmanneksi eniten kaupallisella alalla. Teknisellä, ympäristö- ja kuljetusalalla sekä myös 

teollisuudessa on kielitaitovaatimuksia sisältäviä työpaikkailmoituksia Hufvudstadsbladetissa 

huomattavasti vähemmän. 

 

Hufvudstadsbladetin kielitaitovaatimuksia sisältävien työpaikkailmoitusten perusteella voidaan sanoa, 

että ruotsin kielen osaamiselle on nykyään Suomen työmarkkinoilla tarvetta. Ruotsin kieli on se kieli, 

jota työnhakijan useimmiten toivotaan osaavan tässä raportissa tarkastelluissa ilmoituksissa. Tärkeää 

olisi erityisesti huolehtia palvelualalla työskentelevien ruotsin kielen taidosta, koska heidän työssään 

kieltä todellakin tarvitaan käytännössä asiakkaiden palvelemisessa. Työnantajia tulisi lisäksi kannustaa 

palkitsemaan työntekijänsä työssä käytännön tilanteissa puhutusta ruotsin kielestä. 

 



MUUT LÄHTEET 

Hufvudstadsbladet Företag tycker svenska är viktigt (30.3.06) 

Språkpolitiska konsekvenser (31.3.06) 

Brist på svenskspråkiga kan hota VR:s expansion (15.4.06) 

  Språkkunniga vårdare får extra i plånboken (15.4.06) 

  Pengar ska få vårdare att lära sig svenska (15.4.06) 

  Flera hinder för svensk service (24.5.06) 

  Aktivt språkbruk måste premieras (28.5.06) 

 

Vasabladet (www.vbl.fi) Österbottniska företag bäst på båda språken (31.3.06) 

http://www.vasabladet.fi/arkiv.asp?docID=15335&katID=2) 
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