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Työelämän kielitaitotarpeet henkilöstöpalveluyritys ten näkökulmasta 

 

Henkilöstöpalveluala on kasvanut merkittäväksi työllistäjäksi Suomessa. Alalla toimivista 

yrityksistä käytetään yhteisnimitystä henkilöstöpalveluyritykset, joiden toimialaan kuuluvat 

työvoiman vuokraus, välitys ja muut henkilöstöpalveluihin liittyvät tehtävät. Henkilöstöpal-

veluyrityksille tehdyn tutkimuksen mukaan ala työllisti vuonna 2005 noin 19 000 työntekijää 

henkilötyövuosiksi muutettuna. Lukuun sisältyvät sekä vuokratut työntekijät että henkilös-

töpalveluyritysten toimistoissa työskentelevät. Henkilöstöpalvelualan kasvun odotetaan 

jatkuvan 10−30 %:n suuruisena vuoden 2006 aikana. Todennäköistä onkin, että vuokra-

työvoiman käyttö lisääntyy tulevaisuudessa, sillä tällä hetkellä sen osuus työvoimasta on 

keskeisissä EU-maissa 2,5 % ja Suomessa 0,6 %. (Henkilöstöpalvelujen Liitto 2006.) 

Henkilöstöpalvelualalla toimivien yritysten asiakkaina ovat palveluja ostavat yritykset, muut 

työnantajaorganisaatiot ja työpaikkaa hakevat työntekijät.  Vuokratyövoiman lisäksi yritys-

ten toimialaan kuuluu työnvälitys- ja muita henkilöstöpalveluja. Valtaosa henkilöstöpalve-

lualalla toimivista yrityksistä kuuluu Henkilöstöpalveluyritysten Liittoon, joka on yksi Elin-

keinoelämän keskusliiton jäsenliitoista. Liittoon kuuluvien jäsenyritysten pääasiallisena 

toimialana on työvoiman rekrytointi ja vuokraus, mutta osa yrityksistä tuottaa myös esi-

merkiksi alihankinta- ja ulkoistamispalveluja sekä henkilöstöarviointeja. (Henkilöstöpalvelu-

jen Liitto 2006.)  

Koska henkilöstöpalveluyritysten rooli työllistäjänä on tullut ja on tulossa yhä merkittä-

vämmäksi, yrityksillä on varmasti oma näkemyksensä myös työelämässä vaadittavasta 

kielitaidosta. Niinpä työelämän kielitaitotarpeiden selvittämiseksi henkilöstöpalveluyrityksil-

le laadittiin pienimuotoinen kysely. Tarkoituksena oli saada tietoa ensiksikin siitä, miten 

työntekijän kielitaito huomioidaan rekrytointitilanteessa. Toiseksi kyselyn avulla selvitettiin, 

eroavatko työelämän kielitaitotarpeet toisistaan eri toimialoilla, esim. varastotyössä ja talo-

ushallinnossa. Kolmanneksi kyselyssä kartoitettiin eri vieraiden kielten ja äidinkielen osaa-

mistarpeita sekä sitä, miten hyvin työntekijöiden kielitaito niitä vastaa. Kyselyyn vastaajia 

pyydettiin myös arvioimaan kielitaidon ja esimerkiksi kieliammattilaisten palvelujen käytön 

tarvetta heidän omassa työyhteisössään eli henkilöstöpalveluyrityksissä. Kysely koostui 



avoimista kysymyksistä, joiden muotoiluun saatiin apua henkilöstöpalveluyrityksessä hen-

kilöstöneuvottelijana toimivalta henkilöltä. 

 

Kysely lähetettiin sähköpostitse n. sadalle henkilöstönvuokrausta ja -välitystä harjoittaville 

yritykselle elo-syyskuun aikana 2006. Pääosa kyselyyn vastaajiksi valituista yrityksistä oli 

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäseniä, ja isoimmille yrityksille lähettiin kysely myös use-

ampaan toimipaikkaan eri puolelle Suomea. Sähköpostitse lähetetyn muistutusviestin jäl-

keen vastaukset saatiin kaikkiaan 17 henkilöstöpalveluyritykseltä. Vastanneista yrityksistä 

kahden yritysmuotona oli osuuskunta, muut olivat osakeyhtiöitä.  

 

Kolme kyselyyn vastanneista oli pieniä, oman ja vuokratyövoiman määrän mukaan mitat-

tuna alle kymmenen hengen yrityksiä. Kolme yritystä työllisti kymmenestä viiteenkymme-

neen vuokratyöntekijää ja viisi 50−100 henkilöä. Useamman sadan työntekijän yrityksiä oli 

vastaajien joukossa neljä. Yksi kyselyyn vastanneista henkilöstöpalveluyrityksistä työllisti 

n. 1 000 henkeä. Yksi vastaajista ei ilmoittanut yrityksen henkilöstön määrää.  

 

Kuusi kyselyyn vastanneista yrityksistä ilmoitti toimipaikakseen vain Helsingin. Valtaosalla 

vastanneista toimialueeseen kuului pääkaupunkiseudun lisäksi myös muita suurimpia kau-

punkeja, kuten Tampere, Turku ja Oulu. Yksi vastanneista yrityksistä toimi Porvoossa ja 

yksi Kajaanissa. Kolmella yrityksellä oli toimintaa Suomen lisäksi myös muissa Pohjois-

maissa ja niin ikään kolmella myös Virossa. Yksi vastaaja ilmoitti yrityksen toimialueeseen 

kuuluvan myös Budapestin ja Varsovan. Vastaajien asema henkilöstöpalveluyrityksissä 

jakautui siten, että neljä vastaajista toimi yrityksissä toimitusjohtajana, kuusi oli erilaisissa 

johtajan, kuten palvelupäällikön tai myyntipäällikön, tehtävissä ja kuusi sihteerin, assisten-

tin tai henkilöstökonsultin luonteisissa tehtävissä. Yksi vastaajista ilmoitti asemakseen hal-

lituksen puheenjohtajan. 

 

Kyselyyn vastanneista yrityksistä kahdeksan välitti työntekijöitä hyvin monenlaisille aloille, 

kuten teollisuuden palvelukseen, rakennus- ja kiinteistöalalle, varastoihin, toimisto- ja talo-

ushallinnon tehtäviin, myyntiin ja viestintään. Yksi vastanneista yrityksistä oli keskittynyt IT-

alalla tapahtuvaan henkilöstönvälitykseen, yksi markkinointi- ja mainosalaan ja yksi ylem-

män johdon assistenttien välitykseen. Ravintolan ja kaupan alan rekrytointeihin oli erikois-

tunut neljä yritystä. Kahden yrityksen toiminta kattoi kaikille aloille tapahtuvan rekrytoinnin. 

 



Työnhakijan kielitaidon merkitys ja huomioiminen re krytointitilanteessa 

 

Vastausten mukaan kielitaidolla on merkitystä henkilöstönvuokrauksessa ja -välityksessä, 

mutta tarpeet eroavat paljon toimialoittain ja työtehtävittäin. Noin puolet kyselyyn vastaajis-

ta arvioi, että kielitaidon tarve vaihtelee suuresti sen mukaan, millaisesta alasta on kyse. 

IT-alalla toimivan yrityksen näkökulmasta kielitaito on olennaisin osa henkilöstönvälitys- ja 

vuokraustoimintaa, mutta rakennus- ja siivousalalla toimivan yrityksen kannalta kielitaidon 

merkitys on aika vähäinen. Englannin kielen osaamisen tarve tuli esiin neljässä vastauk-

sessa ja suomen kielen kolmessa. Myös ruotsin kielen osaamistarpeen arveltiin kasvavan 

tulevaisuudessa. Ruotsin kielen osaaminen tuli esiin paitsi kaksikielisillä alueilla mutta 

myös muutamissa muissa, eri toimialoja edustavissa vastauksissa. Englannin kielen 

osaamista piti itsestäänselvyytenä viisi vastaajaa, samoin suomen. Kolmen vastaajan mie-

lestä minkään kielen osaamista ei voi pitää itsestäänselvyytenä.  

 

Kyselyyn vastanneista yrityksistä neljä ilmoitti testaavansa työnhakijoita rekrytoinnin aika-

na haastatteluin, esiintymiskokein ja pienin testein. Muutama yritys tukeutuu testeihin, jos 

toimeksiantaja niin haluaa, mutta valtaosa luottaa siihen, että kielitaidon taso tulee esiin 

työhaastattelutilanteessa ja että esimerkiksi vieraalla kielellä olevaan työhakemukseen 

vastaaminen on jo testi sinänsä. Kaksi kyselyyn vastanneista yrityksistä ei testaa hakijoi-

den kielitaitoa lainkaan. Todistuksissa olevat kielten arvosanat otetaan huomioon joissakin 

henkilöstöpalveluyrityksissä, mutta niillä ei näyttäisi olevan kovin suurta painoarvoa. Rek-

rytoinneissa painottuvat ammattiosaamiseen liittyvä täydennyskoulutus sekä kielitaidon 

osalta se, miten hakija osaa ammattisanastoa tai millaista hänen käytännön työssään 

saamansa kielikokemus on. Kielitaidon arvioinnissa arvosanoja merkityksellisempää vai-

kuttaisi siis olevan osaamisen sisältö tai se, millaisia kursseja henkilö on suorittanut. 

 

Kielitaitotarpeet eri toimialoilla 

 

Vastausten mukaan eri toimialoilla, esimerkiksi varastotyössä ja taloushallinnossa, on eri-

laisia vaatimuksia kielitaidon suhteen. Vaativissa asiakaspalvelutehtävissä tai ulkomaan-

kaupassa vaatimukset ovat korkeammat, mutta varastotyössä ja ravintola-alalla esimerkik-

si tiskaajan tehtävistä voi selviytyä ilman suomen kielen taitoakin. Suurimman kyselyyn 

vastanneen henkilöstöpalveluyrityksen mukaan suomen kielen taitoa tarvitaan kuitenkin 

varastotyössäkin, sillä töiden ohjeistus on usein suomeksi eivätkä esimiehet välttämättä 



käytä vieraita kieliä. Varastotehtäviin hakeutuu kuitenkin paljon maahanmuuttajia, joilla 

tarvittavaa suomen kielen taitoa ei ole. Vastauksista käy ilmi, että yhä useammin talous-

hallinnon töissä raportointi voi tapahtua joko kokonaan tai osittain englannin tai ruotsin kie-

lellä, mutta toisaalta nähtävissä on, että kaupallisella alalla saatetaan vaatia englannin kie-

len taitoa, vaikka kieltä ei työtehtävissä tarvitsisikaan käyttää. 

 

Tähän kyselyyn vastanneiden mukaan ns. harvinaisten kielten, joihin esimerkiksi venäjä, 

ranska ja saksakin tässä yhteydessä luokiteltiin, osaamistarve on vähäistä. Suurin osa 

kyselyyn vastanneista (12) piti harvinaisempien kielten osaamista merkityksettömänä tai 

hyvin vähäisenä. Asiakaspalvelutehtävissä tai erikoisammattiryhmissä kielten osaaminen 

nähtiin eduksi, muttei niinkään välttämättömyydeksi. Esimerkiksi kiinan kielen osaaminen 

koettiin tarpeelliseksi silloin, jos yritys käy kauppaa Kiinan kanssa, ja ranskan kielen 

osaaminen nähtiin merkitykselliseksi silloin, jos konsernin kieli on ranska.   

 

Lähes kaikki (14) kyselyyn vastanneista yrityksistä pitivät suomen kielen osaamista vält-

tämättömyytenä. Tosin monissa työtehtävissä suullinen kielitaito, kyky kommunikoida kol-

legojen kanssa ja perusteiden hallinta riittävät. Erään vastaajan mukaan suomen kielen 

taitoa ei testata millään tavalla, mutta kielitaidon tasoa arvioidaan hakemuksen perusteel-

la. Jos hakemus on kirjoitettu huonosti (esim. ilman välimerkkejä), hakijaa ei välttämättä 

kutsuta haastatteluun. Muutamissa työtehtävissä, kuten viestinnässä ja taloushallinnossa, 

suomen kielen osaaminen korostuu. Erään vastaajan mukaan esimeriksi asianajotoimis-

toissa puhtaaksikirjoitus, saneluiden purku ja sopimustekstien laadinta edellyttävät kykyä 

kirjoittaa suomenkielistä tekstiä moitteettomasti. 

 

Kielitaidon ja työelämän vaatimusten vastaavuus 

 

Kahden vastaajan mukaan työntekijöiden kielitaito ei aina vastaa työelämän vaatimuksia. 

Suurin osa vastanneista on kuitenkin sitä mieltä, että kielitaito on useimmiten riittävää tai 

se vastaa melko hyvin työelämän vaatimuksia varsinkin englannin kielessä. IT-alalla toimi-

van henkilöstöpalveluyrityksen mukaan englannin kielen osaamisessakin on kuitenkin pa-

rannettavaa paljon. Keinoiksi esitetään englanninkielisten ryhmätöiden ja suullisen viestin-

nän painottamista opinnoissa. Myös alakohtaisen kielen hallintaa pidetään tärkeänä. Sa-

naston hallinta on tärkeää, mutta se ei yksin riitä, vaan tarvittaisiin myös alakohtaisen tyy-

lin taitamista esimerkiksi kirjoittamisessa. Teknisellä alalla korostuu myös dokumentoinnin 



ja kommunikoinnin taito yksinkertaisella mutta hyvällä englannilla, sillä valtaosa teknolo-

giayritysten englantia käyttävistä työntekijöistä ei ole natiivi-englanninkielisiä. Opetukseen 

kaivattaisiin aihepiiriin erikoistunutta kielenopetusta ja kielenopettajaa, joka olisi perehtynyt 

tiettyyn alaan ja sen käytäntöihin. Myös opiskelijoiden ja työnhakijoiden omaa aktiivisuutta 

kielitaidon kehittämisessä korostetaan. Tähän keinoina voisivat olla ulkomailla liikkuminen 

ja asuminen sekä kansainvälisten yhteyksien solmiminen. 

 

Eri toimialoja edustavien henkilöstöpalveluyritysten vastauksissa korostuu, että ruotsin 

kieltä taitavista on pulaa tai että kielen osaamisen taso on monilla yllättävän heikko. Myös 

suomen kielen taito – varsinkin kirjoittaminen – koetaan heikoksi. Suomen kielen taidon 

kehittämisen tarve koskee vastausten mukaan lähinnä Suomessa työskenteleviä maa-

hanmuuttajia. Vastausten mukaan ongelmallista on myös, että työelämästä pitkään poissa 

olleet ovat kielitaidon suhteen hankalassa asemassa, jos he eivät ole omatoimisesti pitä-

neet yllä kielitaitoaan. Kieltenopetusta pitäisikin vastaajien mukaan helpottaa: esimerkiksi 

verkko-opiskelusta on saatu hyviä kokemuksia. Muutaman vastaajan mukaan venäjän kie-

len ja kiinankin taito kasvattaa tulevaisuudessa merkitystään. Yhdentoista kyselyyn vas-

tanneen mukaan työntekijällä saattaa olla kielitaitoa enemmän kuin mitä työtehtävässä 

vaaditaan. Melko tavallista siis on, että työntekijä ei pääse hyödyntämään kielitaitoa lain-

kaan tai voi hyödyntää sitä vain osittain. Yhden kyselyyn vastanneen yrityksen mukaan 

tämä ei kuitenkaan ole ongelma, sillä henkilöstöpalveluyritysten välittämät työpaikat ovat 

lyhytaikaisia, jolloin työntekijällä on todennäköisesti mahdollisuus kielitaitonsa hyödyntämi-

seen myöhemmin, ehkä seuraavassa työpaikassa. 

 

Kielitaidon merkitys henkilöstöpalveluyritysten työ tehtävissä 

 

Lähes kaikki (15) kyselyyn vastanneet henkilöstöpalveluyritysten edustajat ilmoittavat tar-

vitsevansa äidinkieltä ja vieraita kieliä omissa työtehtävissään. Suomen kielen taitoa tarvi-

taan muun muassa hakijoiden työ- ja koulutodistusten ymmärtämisessä, tarjouskilpailuihin 

osallistumisessa, työnhakuilmoitusten ja työsopimusten kirjoittamisessa. Myös sähköpostin 

ja tiedonhaun käytön taidot tulevat esiin. Vieraiden kielten, tässä tapauksessa englannin ja 

ruotsin, käyttö näyttäisi liittyvän työhaastattelutilanteisiin tai työpaikkailmoitusten laatimi-

seen englannin kielellä. Kyselyyn osallistuneista henkilöstöpalveluyrityksistä kolme järjes-

tää kielikoulutusta: kahden yrityksen koulutus on suunnattu taloushallinnon henkilöstölle ja 

yksi järjestää englannin kielen opetusta tekniselle alalle. Tämä opetus perustuu osallistuji-



en lähtötason testaamiseen ja ryhmän mukaiseen räätälöityyn opetusohjelmaan. Kurssilla 

käydään läpi yritysasiakkaan kannalta tärkeitä seikkoja yleensä sekä suullisesti että kirjal-

lisesti. Ulkopuolisten kääntäjien, tulkkien ja muiden kieliammattilaisten palveluihin turvau-

tuminen on vähäistä. Tarvittaessa kääntäjien apua hankitaan esimerkiksi laajojen kansain-

välisten sopimusten kirjoittamiseen. Kahdella kyselyyn vastanneista henkilöstöpalveluyri-

tyksistä on kieliammattilaisia, kuten englannin opettaja ja kääntäjiä, omassa henkilökun-

nassaan. 

 

Lopuksi 

 

Yhteenvetona kyselystä voidaan todeta, että yleensä työntekijältä odotetaan suomen, 

ruotsin ja englannin kielten taitoa. Muiden kielten osaamisen tarve vaihtelee työpaikan ja 

työtehtävän mukaan. Tässä mielessä kyselyn tulokset ovat samansuuntaisia Helsingin 

Sanomien työpaikkailmoituksista tehtyjen havaintojen kanssa (ks. Havaintoja Helsingin 

Sanomien työpaikkailmoitusten kielitaitovaatimuksista 2006). 

  

Kyselyyn osallistuneiden joukko oli henkilöstöpalveluyritysten suuren määrään nähden 

pieni (17), mutta vastaajat edustivat kuitenkin melko hyvin erikokoisia ja eri toimialoille 

työntekijöitä välittäviä yrityksiä. Osa vastaajista toimi pääkaupunkiseudulla, mutta valta-

osalla oli toimipisteitä myös muualla Suomessa ja jopa Suomen ulkopuolellakin. Maahan-

muuttajien näkökulma tuli kyselyssä esiin ehkä enemmän kuin mitä sitä laadittaessa osat-

tiin arvioida. Nähtävästi henkilöstöpalveluyritykset välittävät paljon lyhytaikaisia ja ns. suo-

ritustasolla olevia töitä, joihin maahanmuuttajat hakeutuvat. Minkään kielen – ei edes 

suomen – osaamista ei voi siis pitää itsestään selvyytenä. Englannin kielen osaamisen 

taso näyttäisi olevan muilla aloilla kutakuinkin riittävää, mutta it-alalle työntekijöitä välittä-

vän yrityksen mukaan englanninkin taitoa pitäisi parantaa. Ruotsin kielen heikko osaami-

nen tuli myös esille muutamissa vastauksissa. 

 

Kyselyn tulosten mukaan henkilöstöpalveluyritykset luottavat työntekijän kielitaidon arvi-

oinnissa työhaastattelutilanteessa syntyvään vaikutelmaan. Testejä kielitaidon tason arvi-

oimiseksi järjestetään vähemmän. Todistusten arvosanat saatetaan huomioida, mutta nii-

den merkitys työntekijän valinnassa on vähäisempi. Ammattiosaamisella ja mahdollisten 

kieliopintojen sisällöllä on enemmän painoarvoa. Vastauksista tuli myös ilmi, että työnhaki-

jalla saattaa olla kielitaitoa enemmän kuin mitä työtehtävässä tarvitaan. Ehkä tämä sama 



asia näkyy myös työpaikkailmoituksissa, sillä varsinkin kaupallisen alan työpaikkailmoituk-

sissa kielitaitovaatimuksia on yleensä paljon (Havaintoja Helsingin Sanomien työpaikkail-

moitusten kielitaitovaatimuksista 2006). Yhtenä selityksenä tähän voi olla, että työpaik-

kailmoitus on samalla ikään kuin mainos yrityksestä ja runsaat kielitaitovaatimukset luovat 

osaltaan positiivista kuvaa yrityksestä. Kyselyn tuloksia arvioitaessa on myös muistettava, 

että suurin osa vastanneista yrityksistä välittää työntekijöitä hyvin monenlaisille aloille, jo-

ten yksittäisten alojen tarpeet eivät tule ehkä kovin eriytyneesti esille. Henkilöstöpalveluyri-

tysten näkökulmasta näyttää kuitenkin siltä, että vaikka kielitaidon tasossa ehkä parannet-

tavaa onkin, yritykset onnistuvat löytämään kuhunkin työtehtävään sopivan ja riittävän kie-

litaitoisen työntekijän.  

 

 

Lähteet 

 

Havaintoja Helsingin Sanomien työpaikkailmoitusten kielitaitovaatimuksista 2006. 

http://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/tutkimus/projektit/kiepo/Havaintoja.pdf 

Henkilöstöpalvelujen Liitto 2006. http://www.ek.fi/henkilostopalvelujen_liitto/index.php  


