Monipuolinen kielitaito on koko Suomen kilpailuetu
Elinkeinoelämän kommenttipuheenvuoro
Yrittäjäneuvos ja hallituksen puheenjohtaja Eero Kotkasaari, Joutsen Finland Oy
Suomen kielivarannon tilaa koskevan selvityksen julkistustilaisuus 13.12.2017

Joutsen Finland Oy
• Höyhenjalostus ja untuvapeitteiden ja tyynyjen valmistus
• Maahanmuuttajan perustama 1936. Kotipaikka Helsinki,
tehdas Riihimäellä.
• Tytäryhtiöt
– Joutsen OÜ Märjamaa, Viro. Höyhenjalostus ja untuvaasujen valmistus. Tallinnassa oma myymälä.
– OOO Joutsen Pietari, Venäjä. Maahantuonti, varastointi ja
Pietarissa kaksi omaa myymälää.

• Liikevaihto n 10 milj. €, henkilöstö 110 henkeä
• Viennin osuus liikevaihdosta n 60 % .
– Tärkeimmät vientimaat Venäjä, Etelä-Korea, Taiwan,
Japani ja Saksa.
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Kielet,
joiden tarve
Käytetyimmät
kieletyritysten arvion
mukaan
suurimmassa 2014
kasvussa
EK:n jäsenyrityksissä
Venäjä

Suomi kansainvälistyy

70%

Kiina

• Aiempaa monipuolisempaa kielitaitoa tarvitaan
myös kotimarkkinayrityksissä ja pk-sektorilla,
käytännössä lähes kaikissa tehtävissä.

58%

Viro

40%

Italia

38%

Englanti

• Lähes 80 % yrityksistä käyttää englantia
työkielenä.

35%

Saksa

29%

Espanja

28%

Ruotsi

16%

Ranska

16%

Portugali

– usein kv-konsernien virallinen kieli
– yleistyy palvelukielenä pk-seudulla mm.
ravintola-alalla
• Englannin rinnalla erityisesti venäjän ja kiinan,
mutta myös saksan, ranskan, espanjan ja
harvinaisempienkin kielten tarve lisääntyy.

13%

Suomi

• Myös ruotsin kieltä tarvitaan edelleen.

6%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

EK 2014

13.12.2017

3

Teorian opiskelusta käytännön
kieli- ja kulttuuritaitoihin
• Kielten opiskelu on aloitettava varhain ja
siihen on panostettava läpi koko
koulutusketjun, opettajankoulutus mukaan
lukien.
• Työelämän painopiste on rohkeudessa
käyttää kieltä sekä kulttuurin
tuntemuksessa.
• Opiskelu kytkettävä työelämän palvelu- ja
ammattitilanteisiin (mm. myynti- ja
markkinointitaidot).
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Maahanmuuttajien kielitaito
on voimavara
• Kotimaisen kielen tarve vaihtelee
merkittävästikin eri aloilla ja tehtävissä.
– erityisesti työvoimapula-aloilla
maahanmuuttajien kielitaidosta ei saa
rakentaa liian suurta muuria – parhaiten
kielitaito syvenee työtä tehdessä.
– toisaalta tietyissä ammateissa tarvitaan mm.
turvallisuusvaatimukset edellyttää hyvää
suomen kielen taitoa

• Maahanmuuttajien omat äidinkielen ja
kulttuuritaidot tulee hyödyntää työelämässä,
mm. asiakaspalvelussa.
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Rakennetaan kielitaidosta vetovoimatekijä ja kilpailuetu, kun
Suomeen houkutellaan lisää kansainvälistä osaamista, yrityksiä
ja investointeja.

