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Satu Selkälä

lehtori 

Germaaninen filologia 

Oulun yliopisto 



Yhteinen haaste, punainen lanka?

 Opiskelijarekrytointi lukiossa ja yliopistossa

 Mikä vaikuttaa valintoihin? 

 Ulkoiset motiivit

 Sisäiset motiivit 

 Miten markkinoida? 

 Myyntiargumentit? 



Selvityksiä
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 Kauhanen, Anni 2014: Zu Bedeutung und Bedarf von Sprach- und 
Kulturkenntnissen in nordfinnischen Kleinst- und KM-Unternehmen. Pro-Gradu-
Arbeit. (Suomenkielinen, julkaisematon raportti: Selvitys kielitaidon ja 
kulttuurintuntemuksen arvostuksesta sekä tarpeesta Pohjois-Suomen yrityksissä 
elokuussa 2013) Gradu luettavissa Oulun yliopiston Jultika-tietokannassa 

 Lage und Perspektiven deutscher Unternehmen in Finnland 2015/2016. 
Ergebnisse der Umfrage durchgeführt von der Deutsch-Finnischen
Handelskammer im April 2016. http://www.dfhk.fi/fi/julkaisut/yrityskysely/
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Kauhanen 2014

 Millaista kansainvälistä yhteistyötä yrityksillä on?

 Mikä on kieli-, kulttuuri- ja viestintätaitojen merkitys kv. yhteistyössä?

 Miten nämä otetaan huomioon yrityksen käytännöissä? 

 Kv. yhteistyötä 74%:lla yrityksistä: ICT/IT-, matkailu- ja metalliteollisuuden alalla, mutta 

myös energia-, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ja hyvinvointiteknologian alalla 

 Yhteistyömuodot: Vienti, tuonti, lisenssitoiminta ja tytäryhtiöt 

 Yhteistyömaat: Saksa 46%, (Alankomaat 34%, Belgia 24%,) Itävalta 19%, Sveitsi 18% 

 Yhteistyötä myös haluttiin laajentaa, Saksaan 35%, Itävaltaan 9%, Sveitsiin 7%, 

(Alankomaihin 19%, Belgiaan 11%)

 Miksi ei haluta laajentaa?

 Ei tarvittavaa osaamista kv. yhteistyöhön ja kielitaidon puute 33% 



 ”Kielitaito on osa ammattitaitoa.” 68% 

 ”Palkkaamme mieluummin henkilön, jolla on kielitaitoa entuudestaan, kuin 

kielitaidottoman, jolle järjestämme palkkauksen jälkeen kielikoulutusta.” 89% 

 ”Yrityksellemme on tärkeää, että puhumme yhteistyömaan kieltä.” 69%

 ”Hyödymme siitä, että osaamme yhteistyömaan kieltä.” 86% 

 Lisäksi: englannin ohella myös muu yrityksissä tarvittava kielitaito oltava yhtä 

korkealla tasolla 

 Itä-Euroopan maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä saksan taito korostuu 

englantiin nähden 



Breckle & Rinne

 Mikä on kielten merkitys yrityksissä ja mitä kieliä yrityksissä käytetään? 

 Millaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa yritykset käyttävät saksaa 

ja kuinka usein?

 Missä määrin saksankielinen viestintä tuottaa henkilöstölle hankaluuksia? 



 Englannin jälkeen saksan kielen merkitys kasvaa 

 67% on sitä mieltä, että saksan kielen taidot voivat parantaa työnsaantimahdollisuuksia 
(toimiala tärkeä Saksassa, liikesuhteet, saksankielistä henkilökuntaa vaikea rekrytoida)

 Työkielet englanti ja saksa

 Kirjalliset tekstit

 Sähköpostit 

 Tuote- ja yritysesitteet

 Käyttö- ym. ohjeet 

 Sopimukset 

 Pöytäkirjat, muistiot 

 Nettisivut 

 Näitä luetaan enemmän kuin kirjoitetaan 



 Suullinen viestintä 

 10% enemmän kuin kirjallista viestintää 

 Messut

 Epäviralliset tapaamiset 

 Puhelut

 Tuote-esittelyt 

 Yritysesittelyt 

 Viestintätilanteissa hankalammaksi koetaan tuottaminen (kirjoittaminen ja 
puhuminen) kuin vastaanottaminen (lukeminen ja kuunteleminen)

 Hankalimpia osa-alueita ovat sanasto, kielioppi, tyyli, monimutkaiset
lauseet, vaikeat tekstilajit (esim. sopimukset), murteet ja puhenopeus 



EK:n selvitys

 ”Kielitaito on ammatillista perusosaamista.” 

 ”Johtajat käyttävät eniten englantia, ruotsia ja saksaa.” 

 ”Verkostot rakennetaan kielitaidolla.” 

 ”Asiantuntijoilta ja asiakaspalvelijoilta edellytetään kieliosaamista.” 

 ”Jäsenyrityksissä käytössä olevien kielten osaamistarpeen kasvu lähivuosina: 

saksa 29%.” 



DFHK

 Kysely Suomessa toimiville saksalaisyrityksille

 Yritysten nykytila ja tulevaisuuden näkymät

 Toimialat: teollisuus, logistiikka, palvelusektori, kauppa 

 Vähintään puolet yrityksistä tarvitsevat saksan kielen taitoista henkilökuntaa, 

palvelusektorilla jopa 2/3

 Näistä yrityksistä 69%:lla on vaikeuksia löytää saksaa osaavia työntekijöitä, 

kaupan alalla jopa 76%:lla



Also?

 Voisiko näistä tiedoista koostaa raflaavia myyntiargumentteja kohderyhmät 

huomioon ottaen?

 Millaista yhteistyötä voisimme tehdä? 



Valmistuneiden germanistien 

ammattinimikkeitä aineenopettajan lisäksi

 Viestintäpäällikkö

 Product manager

 kongressiassistentti

 HR and Quality Project Coordinator

 Markkinointisuunnittelija

 Education Manager

 Client Administrator

 assistentti

 projektikoordinaattori

 Specialist, Learning and Development

 konsulivirkailija

 Marketing Designer

 Communications manager

 Marketing Manager

 myyntipäällikkö



Kiitos 


