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Kieli ja viestintä työelämässä?

Tarvekartoitusten pitkä perinne:
– eri kielten tarve, erilaisten tilanteiden ja tekstilajien tarkastelu, 

keskittyminen vieraisiin kieliin, työtehtävittäin, 
ammattinimikkeittäin…

Yksilön vs. työyhteisön näkökulma

Työelämän muutostrendit > yhä vaikeampi ennustaa

Mistä puhumme, kun puhumme kielitaidosta?







Irti rutiineista ja pysyvistä työnkuvista

Työn tarkat nuotit puuttuvat, työ on 
ongelmanratkaisua

Työn sisällöt ja käytänteet määritellään itse

Tietoa tarjolla yhä enemmän
ja monessa muodossa

Töitä tehdään yhdessä - tiimityö

Pois siiloista - verkostoituminen

Työtä voi tehdä monella eri tavalla

Teknologia ja monimediaiset toimintaympäristöt arkipäivää

Monikulttuuriset ja –kieliset työyhteisöt

Tulevaisuuden työn kuvaukset



Alasta riippumattomat avaintaidot

Kriittinen ajattelu ja päätöksentekotaito

Sosiaalinen älykkyys, tiimitaidot

Kulttuurienvälinen osaaminen
Kyky toimia monialaisissa ryhmissä 
ja viestiä ymmärrettävästi

Ongelmien ratkaisutaidot

Tiedon hallinnan ja käytön taidot

Mediataidot

Taito toimia monimediaisissa
ympäristöissä, virtuaalitiimeissä





Tiedonalakohtaiset kieli- ja 
tekstitaidot

Ei kieltä ilman sisältöä, ei  
sisältöä ilman kieltä.

Eri tiedonalat rakentavat, 
tuottavat ja käyttävät tietoa eri 
tavoin ”Diciplinary literacies”. > 
useita kieliä

Keskiössä ei ole esimerkiksi 
”erityisalan sanasto” vaan 
kunkin alan tekstikäytänteet –
ajattelutavat ja tekstien kanssa 
toimimisen tavat



Monimediainen viestintäosaaminen eri kielillä?

Erilaisten välineiden käyttö
Tiedon ja sisällön jakaminen verkostoissa

Eettiset pelisäännöt, 
netiketti

Tiedon ja viestintätavan 
muokkaaminen eri yleisöille 
ja tilanteisiin

Julkisen ja yksityisen 
rajan ymmärrys

Verkkoidentiteetin 
rakentamien ja 
hallinta

Eri tekstilajien ja 
diskurssien hallinta

Viestintäosaamiseen ei riitä enää rakenteiden 
hallinta, puhuminen, kuunteleminen, 

lukeminen, kasvokkaisviestintä

Mediaympäristöjen
logiikan ymmärtäminen



Suomalainen koulutus tuottaa korkeatasoisia yksilösuorittajia >> ei riitä enää

”Born global” - yhteistyökumppanit eivät löydy naapurista

Minä luen, kirjoitan, ajattelen, opin >> 
me luemme, kirjoitamme, ajattelemme, opimme

Tarvekyselyistä eteenpäin: 
Avainkysymys on ennemminkin miten kuin mitä >> 

Kieli- ja viestintäopintojen pedagoginen muutos?



Irti rutiineista ja pysyvistä opettajan ja opiskelijan rooleista.

Opiskelun tarkat nuotit puuttuvat, työ on 
ongelmanratkaisua

Opiskelun sisällöt ja käytänteet määritellään itse

Tietoa tarjolla yhä enemmän
ja monessa muodossa

Opetusta ja opiskelua tehdään yhdessä - tiimityö

Pois siiloista - verkostoituminen

Opiskella voi monella eri tavalla

Teknologia ja monimediaiset toimintaympäristöt arkipäivää

Monikulttuuriset ja –kieliset oppimisympäristöt

Tulevaisuuden työn kuvaukset >> opetuksen käytänteet



Tavoitteena akateeminen kieli- ja 
tekstitietoinen osaaja, joka

on ennakkoluuloton on valmis oppimaan uusia käytänteitä

reflektoi omia 
ja toisten käytänteitä hallitsee erilaisia 

käytänteitä ja osaa
valita sopivat

osaa toimia 
monimuotoisten tekstien
kanssa hyödyntäjän 
että tuottajan roolissa

toimii sujuvasti 
eri konteksteissa 

on kielen ja monilukutaitojen 
elinikäinen oppija 

tarvitsee tuekseen tietoa, tajua ja toimintatapoja.


