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Hankkeen taustaa: työelämän kielitaitokysymykset 
 
 
Mikä on KIEPOn tavoitteena? 
 
Maamme kielikoulutuspolitiikan laajamittainen pohdinta on erittäin ajankohtaista siksi, että 
suomalaisten kielitaitovaranto on hyvin nopeasti kaventumassa. Kouluissa englantia ja ruotsia 
opiskelevat kaikki oppilaat, mutta saksan, ranskan ja venäjän opiskelijoiden määrä on  
vuoden 2000 jälkeen supistunut noin kolmanneksella. 
 
Kielikoulutuspoliittinen hanke (KIEPO) selvittää Suomen kielikoulutuspolitiikan perusteita ja 
tavoitteita. Hankkeessa otetaan huomioon yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja 
kielikoulutuksen tavoitteenasettelussa kansainvälisesti ja erityisesti Euroopan unionissa 
tapahtunut kehitys.  
 
Hanke esittää helmikuun loppuun 2007 mennessä opetusministeriölle suosituksia siitä, miten 
maamme kielikoulutusta tulisi uudistaa vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita ja 
tavoitteita. Hanke tuottaa myös muuta aineistoa kielikoulutuksen suunnittelun tueksi laatimalla 
projektin työn tuloksista julkaisun, jossa pohditaan kielikoulutuspolitiikkaan ja kielikoulutuksen 
suunnitteluun vaikuttavia kysymyksiä laajemmin. 
 
Hankkeen tavoitteena on edistää suomalaisten monikielisyyttä elinikäisen oppimisen 
näkökulmasta. Mukana ovat kaikki ne kielet, jotka Suomessa asuvan kielenkäyttäjän kannalta 
voivat olla merkityksellisiä (äidinkielet, vähemmistökielet ja vieraat kielet). Työelämän 
asettamat vaatimukset otetaan huomioon. 
 
Kielitaidon merkitys on kasvussa  
 
Suomi ei enää ole syrjäinen ja eristynyt maa, jollaiseksi se on joskus ollut tapana kuvata. 
Kolmessakymmenessä vuodessa peruskoulun aloittamisesta ja Suomen kieliohjelman 
perusteiden laatimisesta kansainväliset yhteydet ovat huomattavasti lisääntyneet, ja monet 
suomalaiset joutuvat säännöllisesti tilanteisiin, joissa edellytetään muun kuin äidinkielen 
käyttöä.  
 
Kielitaidon merkitys on korostunut Suomen liityttyä Euroopan unionin jäseneksi. Kielten 
oppimisella on tärkeä asema avoimen ja joustavan yhteisön luomisessa. Kielten osaaminen on 
välttämätöntä, kun ihmiset liikkuvat ja viestivät yli kieli- ja kulttuurirajojen. Kielet ovat 
keskeinen väline tiedon hankinnassa ja monipuolistamisessa. Myös unionin tavoitteissa, jotka 
tähtäävät ihmisten työllistymiseen yli kielirajojen, korostuu kielitaidon merkitys. Myös unionin 
tavoitteena oleva monikulttuurisuuden arvostaminen edellyttää monikielisyyden tukemista.   
 
Euroopan neuvoston kieliohjelmassa on tehty useiden vuosikymmenien ajan ansiokasta työtä 
kielikoulutuksen kehittämiseksi. Konkreettisia tuloksia tästä työstä ovat kielten oppimisen, 
opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys ja eurooppalainen kielisalkku, 
jotka on Suomessa laajasti omaksuttu kielikoulutuksen käyttöön. Euroopan neuvoston 
kieliohjelma on tuottanut myös perusteita kansallisten kieliohjelmien laadintaan. 



Vieraalla kielellä viestimisen tarve on kasvanut voimakkaasti. Syyt ovat moninaiset:  
C Työvoiman liikkuvuus on lisääntynyt.  
C Viestintätekninen kehitys ja tiedonvälityksessä tapahtuvat muutokset ovat lyhentäneet 

välimatkoja maailmanlaajuisesti. 
C Sähköposti, tietoverkot ja tietopankit ovat tulleet vakiintuneiksi viestinnän välineiksi. 

C Erilaiset kansainväliset kytkökset, kuten vaihto-ohjelmat ja erilaiset sopimukset, ovat 
lisääntyneet.  

C Kansainvälisen kaupan voimakas kasvu on luonut uusia kielitarpeita. 

C Suurin osa tieteellisestä, taloudellisesta ja teknisestä tiedosta esitetään muutamalla 
pääkielellä, lähinnä englanniksi. 

C Kielitaidosta on tullut monella alalla olennainen osa ammatillista osaamista, 
professionaalista kompetenssia. 

C Viimeaikainen kehitys on luonut kokonaan uudenlaisia lukemisen, kirjoittamisen ja 
puhumisen tarpeita ja vaatimuksia sekä äidinkielessä että vieraissa kielissä (esim. 
tietotekniikka, Internet).   

C Kieliammattien (esim. erilainen tekstityö, kääntäminen, tulkkaus) merkitys kasvaa.  

 

Mitä kieli- ja viestintätaito pitää sisällään? 
 
Käsitykset kielitaidosta ja kielitaidon merkityksestä ovat viime vuosikymmeninä voimakkaasti 
muuttuneet. Kielen opiskelu ei ole enää älyn harjoitusta joitakin korkeampia tavoitteita varten, 
kuten aiemmin paljolti ajateltiin. Kielenopetuksen yleistä pedagogista merkitystä ei silti ole 
syytä väheksyä. Kielitaito ei enää myöskään ole yksinomaan välikappale yhteiskunnan 
muutosprosessissa kohti suurempaa tasa-arvoa. Nyt kielitaitoa tarkastellaan yksittäisen ihmisen 
välineenä päästä osalliseksi erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin tai hänen mahdollisuutenaan 
rakentaa sellaista osaamisen kokonaisuutta, jolle voi perustaa täysipainoista tulevaisuutta.  
 
Kielitaito C äidinkielen tai muiden kielten hallinta C on nähtävä osana sitä sosiaalistumis- ja 
kulttuuristumisprosessia, jonka kautta ihminen kasvaa ottamaan vastuuta omasta elämästään ja 
erilaisista tehtävistä yhteiskunnassa.  
 
Kieltä ja muuta kompetenssia ei voida irrottaa toisistaan: ne ovat saman kokonaisuuden toisiinsa 
kiinteästi kytköksissä olevia osia, eikä pelkkä kieli sellaisenaan riitä kommunikointiin. Ihmisen 
kielellinen kompetenssi nähdään kokonaisuudeksi siten, että äidinkielen hallintaa ei eroteta 
jyrkästi siitä, mihin vieraiden kielten osaamisessa pyritään. Äidinkielen viestintätaidot ovat 
vieraiden kielten käyttötaidon yhtenä perustana. 
 
Hyvän lähtökohdan nykypäivän kielikoulutuksen suunnittelulle antaa Euroopan neuvoston 
viitekehykseen sisältyvä määritelmä kielenkäyttäjän monikielisyydestä eli 
plurilingvaalisuudesta. Sen mukaan monikielisellä ihmisellä on sosiaalisena toimijana 
vaihtelevan tasoinen kielitaito useissa kielissä ja kokemusta useista kulttuureista. Kielitaito voi 
olla hyvin erilainen eri kielissä ja kielen käytön eri alueilla, suullisesti ja kirjallisesti. Ihmisen 
monikulttuurinen profiili voi ratkaisevasti poiketa hänen monikielisestä profiilistaan. 
 

Suomalaisten kielivaranto on nopeasti kaventumassa 
 
Englanti on lähes poikkeuksetta oppilaiden ensimmäinen vieras kieli, joko siksi, että he ovat sen 
itse valinneet, tai siksi, että vaihtoehtoja ei ole tarjolla tai muita kieliä kuin englannin valinneita 



oppilaita ei ole opetusryhmäksi asti. Viidenneltä luokalta alkavaa vapaaehtoista pitkää kieltä 
opiskelee enää vain vajaat 30 prosenttia peruskoulujen oppilaista. Tämän kielen lisäämisestä 
koulujen ohjelmaan hyötyi aluksi erityisesti saksa, jota enimmillään 1990-luvun puolivälissä 
opiskeli 16 prosenttia ikäluokan oppilaista. Saksan opiskelu on nyt siitä supistunut jo puoleen.  
 
Lisäkielen hyöty on sittemmin tullut lähinnä ruotsin hyväksi. Tätä ruotsin opiskelun 
mahdollisuutta käyttää hyväkseen vajaat 10 prosenttia ikäluokasta. Muutoin ruotsin opiskeluun 
käytetty aika on ollut ratkaisevasti supistumassa. Peruskoulun päättöluokan arvioinnit ja 
ylioppilaskirjoitusten tulokset osoittavat, etteivät oppimistulokset ole kovin hyviä. Lukion 
aloittavista oppilaista vain yksi seitsemästä on opiskellut ruotsia enemmän kuin kolme vuotta 
peruskoulun ylimmillä luokilla. Ylioppilaskirjoituksissa jättää nyt noin neljännes kokelaista 
ruotsin kielen kirjoittamatta, mikä vaikuttaa kielen opiskelun tuloksellisuuteen lukiossa. 
 
Huolestuttava on myös ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeessa havaittavissa oleva äidinkielen 
taidon rapistuminen. Toisin kuin julkisuudessa on joskus esitetty, koulutettujen ihmisten 
äidinkielen kirjalliset taidot ovat nykymaailmassa aiempaa tärkeämmät. 
 
Kielikoulutuksen kysyntä on siirtymässä korkeakouluihin ja aikuiskoulutukseen 
 
Kun kielitaidon tarve on kuitenkin kasvamassa kansainvälisten yhteyksien lisääntymisen ja 
koulutustason nousun seurauksena, kielikoulutuksen kysyntä on siirtymässä perus- ja 
lukiokoulutuksen ulkopuolelle, esimerkiksi korkeakouluihin ja aikuiskoulutukseen. 
Koulutuksessa on yhä tärkeämmäksi myös tulossa työelämän vaatimusten huomioon ottaminen. 
 
Kielten opiskelun kaventuminen ei johdu pelkästään opiskelijoiden haluttomuudesta ottaa kieliä 
ohjelmaansa, vaan opiskelua ovat rajoittaneet myös kuntien säästöpäätökset ja opetushallinnon 
toteuttamat tuntijakoratkaisut. Oma vaikutuksensa on ollut myös sillä, että halutaan varata aikaa 
ylioppilaskokeisiin valmistautumiseen. 
 
Kielikoulutuksen jatkumo ei toimi kunnolla 
 
Ongelmallinen on myös kysymys eri tasoilla annettavan kielikoulutuksen niveltymisestä 
toisiinsa. Peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen nivelkohta on ollut kohtalaisen hyvin 
hallinnassa, ja mahdolliset ongelmat saataneen korjatuksi opetussuunnitelmien 
kielitaitotavoitteiden tultua sidotuksi eurooppalaiseen viitekehykseen.  
 
Korkeakouluun siirryttäessä tilanne on huomattavasti ongelmallisempi, erityisesti siksi, etteivät 
korkeakoulujen kielenopetukseen käytettävissä olevat resurssit riitä kouluopetuksen jättämien 
aukkojen paikkaamiseen. Korkeakouluissa kielikoulutuksen kysyntä ylittää huomattavasti 
tarjonnan. Aikuiskoulutuksessa on osittain otettu käyttöön eurooppalainen viitekehys, mutta 
suurelta osin opetus näyttäisi rakentuvan oletuksiin osanottajien kielitaitotarpeista. 
Ammatillisessa koulutuksessa on jonkinasteisena ongelmana alan pirstoutuminen suureen 
määrään hyvinkin erilaisia ammatillisen toiminnan alueita. 
 
Työelämän kielikoulutuksesta ei ole käytettävissä systemaattista tutkimustietoa. Tuoreista 
selvityksistä näyttäisi ilmenevän, että riippuen yrityksen toimialasta ja luonteesta henkilöstölle 
tarjotaan mahdollisuuksia kielikoulutukseen, joka yleensä liittyy tavalla tai toisella yrityksen 
toimialaan. 
 
 



Miten osoittaa hallitsevansa kieli- ja viestintätaitoja? 
 
Yhteinen eurooppalainen viitekehys on muuttamassa ratkaisevasti näkemyksiä kielitaidon 
arvioinnista. Perinteinen virheisiin perustuva formalistinen näkökulma kieleen ja myöhempi 
kommunikointitaidoista virikkeensä saanut funktionalistinen ajattelutapa eivät ole tarjonneet 
luontevaa lähtökohtaa kielitaidon kehittymisen tavoitteelliseen luokitteluun. Virheiden 
tarkastelu on merkityksellistä vain siinä määrin kuin kielen muodollinen hallinta on tavoitteena, 
mutta se ei kerro kovinkaan paljon kommunikoinnin onnistumisesta. Kommunikatiivisten 
seikkojen luokittelu taas kielitaidon edistymisen mukaisesti on käytännössä jokseenkin 
mahdotonta. 
 
Tutkimustietoa työelämän kielitaidon tarpeesta kaivataan lisää 
 
Elinkeinoelämän keskusliiton vuonna 2005 julkaisemassa katsauksessa Osaavaa henkilöstöä 
yrityksiin todetaan, että kielitaidon merkitys korostuu työelämän osaamistarpeita ennakoivissa 
sekä pitkän tähtäimen että lyhyemmän aikavälin tutkimuksissa. ”Jos Suomi aikoo selviytyä 
voittajana globaalissa kilpailussa työpaikoista ja hyvinvoinnista, suomalaisissa kouluissa on 
ylläpidettävä monipuolista kielikoulutusta.” 
 
Noin 80 % EK:n kyselyyn vastanneista painottaa englannin merkitystä rekrytoinnissa, noin 65 
% painottaa ruotsia ja noin 40 % saksaa ja venäjää, jonka merkitys näyttää kasvaneen edellisestä 
kyselystä. Ruotsin kielen merkityksen ilmoitetaan myös kasvaneen aiemmasta. Ranskan, 
espanjan, italian ja kiinan tarve on noussut selvästi verrattuna aiempiin selvityksiin. Eniten 
kielitaitoa vaativia aloja ovat teknologiateollisuus, kauppa, liikenne ja kemianteollisuus. 
 
Hyvä englannin taito nousee esille välttämättömänä taitona kaikissa viimeaikaisissa 
tutkimuksissa. Se näkyy keskeisenä jo vuoden 1999 Prolang-tutkimuksessa, jossa myös 
esitetään korostetusti muiden kielten kuin englannin, ruotsin ja saksan osaamistason nostamista. 
Helsingin yliopiston kielikeskuksen tutkimuksessa vuodelta 2005 ilmenee, että akateemisen 
tutkinnon suorittaneista yli 70 % joutuu käyttämään englantia useamman kerran kuukaudessa, 
mutta ruotsin vastaava käyttäjämäärä oli vain 30 % ja puolet ei oikeastaan joutunut ruotsin 
kanssa ollenkaan tekemisiin. Muiden kielten käyttötarve osoittautui hyvin pieneksi, mikä saattaa 
ainakin osaksi johtua kielitaidon riittämättömästä tasosta. 
 
Svenska handelshögskolanissa maaliskuussa 2006 valmistuneessa tutkimuksessa, joka koski 
ruotsin käyttöä keskisuurissa yrityksissä Suomessa ja suomen tarvetta Pohjanmaalla, ilmeni, että 
kaikissa yrityksissä käytetään suomea päivittäin sekä yrityksen sisällä että ulkoisiin 
kontakteihin. Ruotsia käytettiin päivittäin kolmanneksessa yrityksistä. Vahvasti ruotsinkielisellä 
Pohjanmaalla suomen katsottiin yrityksissä olevan merkitykseltään yhtä tärkeä kuin muualla 
Suomessa.  
 
Työelämä ja kieli- ja viestintäkoulutus: missä ne kohtaavat? 
 
Työelämän tarpeiden huomioon ottaminen kielikoulutuksessa edellyttää paneutumista työssä 
toimivien ihmisten todellisiin viestintätarpeisiin. Jotta tämä onnistuisi, tarvitaan jatkuvaa 
vuorovaikutusta koulutusta antavien yksiköiden ja työnantajien välillä. Näin voidaan 
koulutussisällöt suunnitella riittävän monipuolisen kielitaidon saavuttamista varten ja 
koulutuksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta voidaan tarkastella luotettavasti. Hedelmällinen 
vuorovaikutus vaatii, että molemmat osapuolet ymmärtävät toistensa toimintaan vaikuttavat 
näkökohdat, ja tarjolla on kummaltakin puolelta luotettavaa ja hyvin jäsentynyttä tietoa. 



Koulutusta suunniteltaessa on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota äidinkielen käyttötaitojen 
kehittymiseen, koska ne ovat laajalti perustana vieraiden kielten vastaaville taidoille. Tämä 
koskee erityisesti kirjoittamista ja suullista esitystä. 
 
Kielikoulutuksen tulisi mukautua vaativuudeltaan ja sisällöiltään erilaisiin vaatimuksiin 
koulutustasolta tai koulutuksen alueelta toiselle siirryttäessä.  
 
Ammatissa selviytyminen vaatii monipuolisia kieli- ja viestintätaitoja äidinkielessä ja yhdessä 
tai useammassa vieraassa kielessä. Tällaisten taitojen kehittäminen edellyttää perehtymistä 
toisaalta erilaisissa ympäristöissä vaadittaviin vuorovaikutustaitoihin ja toisaalta ammatin 
harjoittamisen kannalta tarpeellisiin viestinnän erityistaitoihin.   
 
Ammattialaan sidoksissa oleva kielen hallinta on suoraan sidoksissa muuhun ammatilliseen 
kompetenssiin. On mahdotonta ajatella, että kielenkäyttäjä selviytyisi tavoitteellisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti jonkin alan kielellisistä vaatimuksista ilman että hänellä olisi 
asianomaiseen tehtävään vaadittua alan hallintaa. 
 
Ammatillisiin taitoihin kuuluu nykyisin usein myös hyvä perehtyneisyys tietotekniikan 
tarjoamiin viestinnän välineisiin. Tämän perehtyneisyyden hankkiminen voi luontevasti tapahtua 
osana kieli- ja viestintätaitojen oppimista. 
 
Perinteiset pedagogiset käytänteet eivät riitä kaikkeen työelämän vaatimaan kielikoulutukseen. 
Koulutukseen kaivataan joustavia menettelyjä ja erilaisia ratkaisuja koulutuksen jakamiseksi 
mielekkäisiin ja toimiviin kokonaisuuksiin.  
 
Luokassa tapahtuva koulutus ei koskaan voi vastata täysin sitä, mitä todellisissa 
viestintätilanteissa tapahtuu. Hyvä viestinnän taito äidinkielellä tai muilla kielillä voi kehittyä 
ainoastaan todellisissa viestintätilanteissa. Luokkaopetus voi tarjota siihen kuitenkin hyvät 
perusvalmiudet. Monet (työ)elämän tilanteet välttämättä edellyttävät sosiaalistumista siihen 
ympäristöön, jossa ne kohdataan, ennen kuin edellytykset luontevalle vuorovaikutukselle ovat 
olemassa. Työelämän kielikoulutus edellyttää siksi yhteistyötä kielikouluttajien ja työelämää 
edustavien tahojen kesken. 
 
Vuorovaikutusviestinnässä saattavat ratkaiseviksi muodostua erilaiset sosiaaliset taidot. Ne 
voivat korvata kielitaidossa olevia aukkoja. 
 
Kieli- ja viestintätaitojen peruskoulutus ei voi yleensä tapahtua tarkkarajaisten ammattien 
tarpeiden mukaisesti. Peruskoulutukseen tarvitaan selviä kuvauksia siitä, millaisia ydintaitoja 
olisi työelämää varten edellytettävä kaikilta koulutukseen osallistuvilta. 
 
Kehittyvä työelämän kieli- ja viestintätaito perustuu laajalti elinikäisen oppimisen periaatteiden 
mukaisesti itsenäiseen opiskeluun ja oppimiseen. Kyseessä on jatkuva prosessi, jolla ei 
varsinaisesti ole loppukohtaa. Opiskelutaitoihin ja oppimaan oppimiseen ohjaaminen on siksi 
tärkeä osa työelämän viestintään valmentamista. 
 
Kieli- ja viestintätaitojen arviointia varten on oltava kouluttajien, opiskelijoiden ja työnantajien 
yhteinen näkemys siitä, millaisia kieli- ja viestintätaitoja määrällisesti ja laadullisesti työelämän 
tarpeisiin edellytetään. Tähän tarvitaan välineitä, esimerkiksi viestinnässä selviytymistä 
kuvaavia ns. ’can do’ –lausumia, joiden avulla kieli- ja viestintätaidot mitoitetaan. Kieli- ja 



viestintätaidon osoittaminen tulee olla mahdollista erilaisten kielitutkintojen, esim. yleiset 
kielitutkinnot, ja kielisalkun avulla. 
 
Jatkuva vuoropuhelu kouluttajien ja työelämän välillä vaatii eri koulutusalojen kielikouluttajien, 
sekä työnantajien ja työntekijöiden edustajien säännöllisiä tapaamisia. Aika ajoin kokoontuva 
yhteistyöelin saattaisi olla toimiva ratkaisu. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kielikoulutuspoliittinen projekti KIEPO                                                      
Työelämäseminaari 17.5.2006 
 
Kysymyksiä pohdittavaksi  
 
 
Teemaseminaarissa keskitytään neljään keskeiseen kysymykseen, joiden yhteydessä 
voidaan keskustella useista osakysymyksistä. Seuraavassa esitetään näiden neljän 
kysymyksen alla joukko osakysymyksiä, jotka ovat ainoastaan viitteellisiä tulevan 
keskustelun kannalta. Niihin kaikkiin ei suinkaan ole tarkoitus hakea vastausta 
seminaarissa, eikä keskustelua ole tarpeen rahoittaa vain näihin. Seminaari jakautuu 
osaksi aikaa työryhmiin, jotka käsittelevät yhtä alla olevista aiheista kukin.  
 
 
AIHE 1. Mitä kieliä on tarpeen opiskella ja miksi? 
 

- Miksi kieliä kannattaa opiskella?  
- Onko koko ikäluokan monikielisyys mielekäs tavoite? 
- Missä määrin kielitaidon tarpeesta esitetyt ajatukset perustuvat todelliseen tarpeeseen ja 

missä määrin vain oletuksiin? Miten saadaan tietoa todellisesta tarpeesta? 
- Miksi englannin merkitys on tullut niin hallitsevaksi kuin se on? Onko siitä haittaa? 
- Missä määrin työelämässä on todellista tarvetta muiden kuin englannin ja ruotsin 

taitajista?  
- Missä määrin on tarvetta kouluttaa Euroopan ulkopuolisten kielten taitajia työelämän 

tarpeisiin (kiina, japani, arabia, perehtyminen intialaisten puhumaan englantiin)? 
- Miten työelämän puolelta voidaan lisätä kiinnostusta saksan, ranskan ja erityisesti 

venäjän opiskeluun?  
- Missä määrin harvinaisempien kielten tarve on korvattavissa käännös- ja 

tulkkauspalveluilla? 
- Miten kielitaidon tarve on kehittynyt julkishallinnossa ja yksityisellä sektorilla Euroopan 

unioniin liittymisen ja maahanmuuton vaikutuksesta? 
- Miten työperäisen maahanmuuton edistäminen vaikuttaa kielikoulutustarpeisiin? 
- Mikä merkitys on hyvällä äidinkielen taidolla? Millä kielitaidon alueilla on puutteita? 
- Onko välttämätöntä, että kaikki korkeakoulututkinnon suorittavat osoittavat omaavansa 

virkamiehiltä kaksikielisellä alueella vaaditun toisen kotimaisen kielen taidon? 
 
 
AIHE 2. Kieli- ja viestintätaidon merkitys osana ammatillista osaamista? 
 

- Miten työelämän puolelta esitetyt kielitaitovaatimukset saadaan muunnetuksi 
täsmällisiksi oppimistavoitteiksi? 

- Mitä muita viestintätaitoja ja muita taitoja tulisi kytkeä mukaan kielikoulutukseen (esim. 
kulttuurintuntemus, ATK, yhteisöviestintä)? 

- Miten voidaan kielitaidon kehittyminen suhteuttaa ammatilliseen kehittymiseen? 
- Mitä keinoja on olemassa, jotta tarjolla oleva kielikoulutus saadaan paremmin 

seuraamaan työelämän alueella tapahtuvia muutoksia?  
- Missä määrin kielikoulutustarvetta esiintyy suoritustason ammateissa, joilla ei ole 

korkeakoulutustaustaa? 



- Jos kieltä ei voida irrottaa muista ammattiin liittyvistä kompetensseista erilliseksi 
ammattikieleksi, miten voidaan mielekkäästi järjestää valmentautuminen ammatin 
vaatimiin kielen taitoihin? 

- Miten kieliopinnot saadaan sovitetuksi yhteen oman erityisalan opinnoissa edistymisen 
kanssa? Miten kieliopinnot saadaan sopusointuun tutkintotason – alempi, ylempi, jatko – 
kanssa? 

- Miten kielikoulutus voitaisiin ulottaa jatkumaan koko opintojen ajan? 
- Onko kieli- ja viestintäkoulutuksessa tarpeeksi aineksia, jotta opiskelijoiden kulttuurinen 

sensitiivisyys nousee tarpeelliselle tasolle? 
- Kuka kouluttaa työelämän kieli- ja viestintäkouluttajat?  Miten voitaisiin järjestää 

työelämän kieli- ja viestintäkouluttajien koulutus? Mitä se vaatisi kieliaineiden ja muilta 
laitoksilta? Millainen sisältö tällaisessa koulutuksessa pitäisi olla? Onko kieliaineiden 
yliopistokoulutus sosiaalisesti riittävän relevanttia? 

- Missä määrin esiintyy tarvetta kielten ja jonkin muun alan yhdistävään 
(poikkitieteelliseen) koulutukseen? Mitä se vaatisi kieliaineiden ja muilta laitoksilta? 
Millainen sisältö tällaisessa koulutuksessa pitäisi olla? Onko kieliaineiden 
yliopistokoulutus sosiaalisesti riittävän relevanttia? 

 
 
AIHE 3. Miten olisi järjestettävä kielikoulutuksen jatkumo elinikäisen oppimisen 
               tarpeisiin? 
 

- Miten koulutuskäytänteitä tulisi uudistaa, jotta työelämän tarpeet tulisivat paremmin 
huomioon otetuiksi? 

- Miten voidaan parantaa kytköksiä koulutuksen eri tasojen välillä? 
- Miten aikuiskoulutukseen saadaan enemmän tavoitteellista tarjontaa? 
- Missä määrin vastuuta kielitaidon kehittämisestä voidaan siirtää ihmisille itselleen 

kehittämällä välineitä etä- ja itseopiskeluun? 
- Miten kieliopinnoille saadaan tarpeeksi tilaa koulutuksen eri vaiheissa? 
- Miten kielikoulutuksen suunnittelijat, kielikoulutuksen toteuttajat ja työelämän edustajat 

saadaan jatkuvaan vuorovaikutukseen keskenään keskinäisen tiedonkulun 
parantamiseksi? 

- Millaista säännöllinen yhteistyö voisi olla? 
- Olisiko työharjoittelusta saatavissa tukea ammattisuuntautuneeseen kielenopiskeluun? 

Voisiko se toimia yhtenä kanavana tiedonkulussa kouluttajien ja työelämän välillä? 
 
 
AIHE 4. Miten todennetaan hyvä kieli- ja viestintätaito? Miten lisätään todistusten 
               painoarvoa? 
 

- Mikä merkitys kielitaidolla on rekrytoinnissa? Miten työnantajat testaavat kielitaitoa 
hakumenettelyn yhteydessä? Onko tarvetta todentaa jollakin tavalla kielitaitoa? 

- Miksi hakuilmoituksissa ei voi olla selkokielistä kielitaitovaatimusta? 
- Kuka on pätevä arvioimaan työelämässä tarvittavaa kielitaitoa? Riittääkö siihen 

kielikouluttaja? 
- Olisiko tarvetta 1990-luvun alussa kehitetyn työelämän kielidiplomin henkiin 

herättämiseen? 
- Olisiko yleisten kielitutkintojen kaltainen tutkintojärjestelmä ylipäätään sovelias 

työelämän tarpeisiin? 



- Miksi olemassa olevat kielitaidon mittarit eivät kelpaa? Miksi niitä pidetään 
epäluotettavina? Mitä muita mahdollisuuksia kielitaidon mittaamiseen olisi olemassa? 

- Voitaisiinko kielikoulutuksen tulosten arviointia kehittää siten, että opiskelijat voisivat 
saada yksilöidymmän todistuksen kuin pelkästään jonkintasoisen arvolausekkeen? 
Millaisia muutoksia tämä edellyttäisi? Voitaisiinko yhteisestä eurooppalaisesta 
viitekehyksestä tuottaa väline työelämän tarpeisiin? 

- Miten otetaan huomioon kielitaito, josta ei ole olemassa todistuksia? Miten arvioidaan 
kulttuuriosaamisen taso? Miten arvioidaan suullista kielitaitoa?  

- Miten ja missä laajuudessa arvioidaan kieli- ja viestintäosaamisen ja muun ammatillisen 
osaamisen kytkökset? 

- Voidaanko maahanmuuttajiin soveltaa samoja kielitaitovaatimuksia kuin syntyperältään 
suomalaisiin? 

  
  
  
  
 


