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Havaintoja Helsingin Sanomien työpaikkailmoitusten kielitaitovaatimuksista 

 

1. Taustaa 

 

Olen kerännyt aineistoa Helsingin Sanomien työpaikkailmoituksista ajalta 1.2.−15.3.2006 ja 

tehnyt yhteenvedon niissä esiintyneistä kielitaitovaatimuksista. Esitellyt tulokset perustuvat 

n. 300 työpaikkailmoitukseen, joissa on jokin maininta vaaditusta kielitaidosta. Ainakin tois-

taiseksi olen siis rajannut käsittelyn ulkopuolelle ilmoitukset, joissa ei esitetä lainkaan kieli-

taitovaatimuksia. Kielitaitovaatimukset puuttuvat esimerkiksi monesta englannin kielellä jul-

kaistusta ilmoituksesta, vaikkakin epäilemättä tällaiseen ilmoitukseen vastaavan kuitenkin 

oletetaan osaavan ainakin englantia. Tarkastelun ulkopuolelle jää myös osa sellaisista il-

moituksista, joissa työpaikka sijaitsee ulkomailla, mutta ilmoituksessa ei kuitenkaan mainita, 

millaista kielitaitoa hakijalta odotetaan. 

 

Kielitaitoa koskevia vaatimuksia esiintyy pääasiassa seuraavien alojen ilmoituksissa: 

 

1) kaupallinen ala (eriteltynä johtaminen ja muu kaupallinen ala) 

2) tekninen ala (eriteltynä it-ala ja muu tekninen ala) 

3) julkishallinto (eriteltynä valtionhallinto ja kunnat) 

4) järjestötyö, tiedotus, joukkoviestintä. 

 

Tässä tiivistyksessä esiin tulevien kielten lisäksi ilmoituksissa on muutama yleinen maininta, 

joissa hakijalta edellytetään tai toivotaan kielitaitoa. Näissä työpaikkailmoituksissa ei ole 

kuitenkaan tarkemmin eritelty, millaisesta tai minkä kielen taidosta tällöin on kyse. Kielitaito-

luokka tai kielitaitosääntö on mainittu vain muutamassa ilmoituksessa. Kielen suullista ja 

kirjallista osaamista on eritelty eniten suomen ja englannin – jonkin verran myös ruotsin – 

kieltä koskevissa ilmoituksissa. Muissa kielissä tällaista erittelyä on harvemmin. Muutamis-

sa ilmoituksissa on tarkempien kielitaitovaatimusten ohessa vielä lisäys, että muu kielitaito 

katsotaan hakijalle eduksi. Pankki- ja vakuutusalan työpaikkailmoituksia ei ole tässä käsitel-

ty laajemmin, sillä niitä esiintyy aineistossa suhteellisen vähän. Niissä esiintyvät kielitaito-

vaatimukset koskevat suomen, ruotsin ja englannin kieltä.  

 



2. Englanti, ruotsi ja suomi 

 

Suurin osa työpaikkailmoitusten kielitaitovaatimuksista liittyy englannin kieleen – erityisesti 

kaupallisella alalla ja it-alalla. Poikkeuksen muodostavat kunnan työtehtävät, joihin valittavil-

ta odotetaan ruotsin kielen taitoa useammin kuin englannin. Vaadittua englannin kielen tai-

toa kuvaillaan ilmoituksissa sanoilla sujuva, erinomainen, vankka ja hyvä. Kielitaitomaininto-

ja tarkasteltaessa on syytä huomioida, että kielitaitoa koskeva ilmaus voi olla välttämättö-

myys-, edellytetään-, sinä osaat -tyyppinen, tai vaihtoehtoisesti ilmoituksessa voidaan toi-

voa, arvostaa tai pitää etuna mainitun kielen taitoa. Englannin kieli on lähes poikkeuksetta 

tuotu esiin välttämättömyytenä. Teknisen alan ilmoituksissa korostetaan usein käytännön 

kielitaitoa tai mainitaan, että työkielenä on englanti. Ilmoituksista käykin ilmi, että englannin 

kielen osaaminen on minimivaatimus kaikkien alojen työtehtävissä, esim. toivotaan vieraista 

kielistä vähintään englannin kielen taitoa, odotetaan vähintään englannin kielen taitoa.  

 

Ruotsin kieli tulee mainituksi vajaassa puolessa kielitaitovaatimuksia sisältävistä ilmoituksis-

ta. Teknisen alan ilmoituksissa mainintoja on vielä tätäkin vähemmän, kun taas julkishallin-

non (valtionhallinto + kunnat) työpaikkailmoituksissa huomattavasti enemmän. Voi jopa sa-

noa, että vaatimus ruotsin kielen osaamisesta tulee esiin monissa julkishallinnon työpaik-

kailmoituksissa, sillä maininta kotimaisten kielten osaamisesta pitää sisällään myös ruotsin. 

Kielilaki varmasti vaikuttaa tähän, ja se näkyykin suoraan ilmoituksissa, esim. vaaditaan 

säädetty kotimaisten kielten taito. Julkishallinnon työtehtävissä ruotsin kielen taito on yleen-

sä esitetty välttämättömyytenä; muissa työtehtävissä kielen hallinta on useimmiten eduksi, 

esim. arvostetaan ruotsin kielen taitoa, ruotsi on etu. 

 

Suomen kieltä koskevia mainintoja on vähemmän kuin ruotsin (poikkeuksena tekninen ala, 

jonka ilmoituksissa suomi esiintyy hivenen useammin). Suomen kielen taitoja on kuitenkin 

eritelty muita kieliä tarkemmin. Ilmoituksissa korostetaan hyviä vuorovaikutustaitoja, esiin-

tymistaitoja ja huomattavan usein myös hyvää kirjallista ilmaisukykyä. Osa tiedotuksen ja 

viestinnän tehtävistä onkin selvästi kirjoitustaitoa vaativia, mutta kirjoittaminen tulee esiin 

myös kaupallisen alan työpaikkailmoituksissa, niin kuin ilmauksista selkeän suullisen ja kir-

jallisen raportoinnin valmius, erinomainen kirjallinen ilmaisutaito voi havaita. Kuntien työ-

paikkailmoituksissa suomen kielen taito ei esiinny muutoin kuin muutamassa kotimaisten 

kielten hallintaa koskevassa vaatimuksessa. 

 

 

 



3. Saksa ja muut kielet 

 

Saksan kielen taito tulee esiin joissakin kaupallisen ja teknisen alan työpaikkailmoituksissa. 

Teknisen alan työpaikkailmoituksissa saksa esiintyy suunnilleen yhtä usein kuin suomi. 

Yleensä maininnat saksan kielen taidosta jakaantuvat melko tasan sen mukaan, onko kie-

len hallinta työtehtävässä välttämättömyys vai etu. Saksan kieltä koskevat maininnat ovat 

usein yhteydessä työtehtävään tai työnantajaan, esim. Saksan Suomen suurlähetystöön 

valittavalta toimistotyöntekijältä vaaditaan saksan kielen taitoa ja saksalaisomisteisen Lidlin 

ostopäällikköharjoittelijoita koskevassa ilmoituksessa hakijoilta odotetaan hyvää saksan 

kielen taitoa. 

 

Muut kielet (ranska, espanja, italia ja venäjä) tulevat esiin satunnaisesti ja keskittyvät sel-

västi kaupallisen alan työpaikkailmoituksiin. Huomattava on, että kuntien ja järjestöjen, tie-

dotuksen ja joukkoviestinnän työtehtävissä kyseisiä kieliä ei nosteta esiin lainkaan. Tekni-

sen alan työtehtävissä venäjä mainitaan kerran, ja suomalainen viittomakieli tulee esille 

kahdessa järjestöalan työpaikkailmoituksessa. Kaikille tässä yhteydessä mainituille kielille 

tyypillistä on, että niiden osaaminen nähdään useimmiten etuna, ei välttämättömyytenä. 

Näitä kieliä koskevilla vaatimuksilla on myös usein selvä yhteys työtehtävään, esim. Mos-

kovaan valittavalta tullivirkailijalta edellytetään hyvää venäjän kielen taitoa ja Kuurojen Lii-

ton toiminnanjohtajalta viittomakielen osaamista.  

 

4. Lopuksi 

 

Nykyisin yhä yleisempää on, että yritysten rekrytointi tapahtuu suoraan omien verkkosivujen 

tai erilaisten työnvälityspalveluiden kautta. Siksi Helsingin Sanomien työpaikkailmoitukset 

eivät välttämättä anna kaiken kattavaa kuvaa työtehtävien kielitaitovaatimuksista, mutta 

valaisevat sitä tietenkin omalta osaltaan. Ehkä paikallaan olisikin selvittää, miksi osassa 

työpaikkailmoituksista ei ole kielitaitovaatimuksia lainkaan. Esimerkiksi opetusalan ja palve-

lualojen ilmoituksissa kielitaitoa koskevia mainintoja on vähän. Tosin esimerkiksi Helsingin 

ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin työpaikkailmoituksista osa koskee lääkäreitä, ja tällöin var-

mastikin oletetaan, että hakijan koulutukseen kuuluu kieliopintoja. Sama pätee varmasti 

myös opettajiin. 

 

Yhteenvetona voi sanoa, että yleisintä ilmoitustyyppiä edustaa Bulls Pressin myyntineuvot-

telijan tehtävää koskeva työpaikkailmoitus, jossa hakijalta edellytetään suomen, ruotsin ja 

englannin kielen taitoa. Vähemmistönä ovat sen sijaan ilmoitukset, joissa kielitaitoa koske-



va vaatimus on muotoiltu hyvin yleisluontoiseksi, kuten tarvitaan hyvää kielitaitoa, edellyte-

tään kielitaitoa. Harvalukuisia ovat myös seuraavanlaiset ilmoitukset, joissa kielitaitovaati-

muksia on paljon: ”kyky ilmaista itseänsä suvereenisti vähintäänkin suomen ja englannin 

kielillä, ranskan, saksan tai italian kielen taito on iso etu” (markkinointiviestinnän ammatti-

lainen, Planmeca Oy). 


