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Avarra maailmaasi: opiskele kieliä ja kulttuureja, 
kehitä luovaa ajatteluasi!

LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun kielen ja 
kulttuurin asiantuntijat on koottu yhteiseen 

organisaatioon. Kielikeskus kehittää kansainvälistymisen 
edellytyksenä olevaa kielten, kulttuurien ja 

vuorovaikutuksen osaamista.

https://lab.fi/fi/koulutus/kieli-ja-viestintaopinnot

https://lab.fi/fi/koulutus/kieli-ja-viestintaopinnot


- kielen oppiminen on elinikäinen prosessi !



Kielen ja viestinnän ammatilliset 
käyttöalueet

PUHE- JA 
KUUNTELUTAIDOT

LUKU- JA 
KIRJOITUSTAIDOT

vuorovaikutus

asiakaspalvelu ja edustaminen

neuvottelut ja kokoukset

esitelmät ja konferenssit

koulutus ja ohjaus

tiedonhankinta

kirjoittaminen



1. LAB yhteiset opinnot

Asiantuntijan viestintätaidot (4 op)

English for Work (4 op)

Svenska i arbetslivet, skriftlig (1 op) +

Svenska i arbetslivet, muntlig (1 op)

(julkishallinnon kielitutkinto eli virkamiesruotsi)



Julkishallinnon kielitutkinto 
(”virkamiesruotsi”)

Amk-opinnoista annetun asetuksen mukaan opiskelijan tulee   
osoittaa saavuttaneensa: 

…”sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka valtion 
virkamieheltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain mukaan  
vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä 
virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen   
kehityksen kannalta on tarpeellinen.” 

Ammattikorkeakoulun oman alan ruotsin kielen kaikille yhteiset   
opinnot Svenska i arbetslivet, skriftlig 1 op ja Svenska i  
arbetslivet, muntlig 1 op vastaavat julkishallinnon ruotsin kielen 
tutkintoa.



Amk:n kieli- ja viestintäopintoihin 
valmentavat täydentävät opintojaksot 

Ensisijaisesti ammatillisesta oppilaitoksesta tuleville opiskelijoille tai muuten 
kertausta tarvitseville

English Prep Course 3 op (Lappeenranta) / 

Englannin perusteet 3 op (Lahti)

Prepkurs i svenska 3 op (Lappeenranta ja Lahti)

Oman lähtötasosi voit testata tasokokeella !



3. Täydentävät / vapaasti valittavat 
kieli- ja viestintäopinnot

Voit valita täydentäviin opintoihin mitä tahansa alla olevasta valikoimasta

Opinto-opas > Opetussuunnitelmat> Kieliopinnot: 

https://opinto-opas.lab.fi/fi/128247/fi/128246

venäjä

saksaranska

(LUT)

espanja

ruotsienglanti

kiina

suomi

japani

https://opinto-opas.lab.fi/fi/128247/fi/128246


Kielten ja viestinnän opetuksen 
käytänteitä

• Aiemmin suoritettuja ei-korkeakoulutasoisia kieliopintoja ei voi ”suorittaa 
uudelleen”, opettaja ohjaa sinua eteenpäin opiskelussasi.

• Aiempia korkeakoulussa suoritettuja, alle 10 vuotta vanhoja kielten 
opintojaksoja voidaan hyväksilukea. Ota yhteys tutoropettajaasi.

• Jos sinulla on työelämässä tai muualla hankittuja ammatillisia kieli- ja
viestintätaitoja, on osaaminen mahdollista osoittaa osaamisen näyttönä.
Näyttönä toimii kieliportfolio, opettajan määrittelemät tehtävät ja/tai
opintojakson koe/tentti. Näyttökokeeseen ei ole aineistoa, vaan osaamisen
on oltava aiemmin hankittua. Jos haluat yrittää näyttökoetta, ota yhteyttä
opintojakson opettajaan ennen opintojakson alkua. Näyttökoetta voi yrittää
vain kerran.

• Lähiopetuksessa ja verkkotapaamisissa on usein opettajan määrittelemä 
läsnäolovelvollisuus suullisen kielitaidon harjoittelun takia.



Vapauttaminen 
kieli- ja viestintäopinnoista

Englannin tai suomen opinnoista ei vapauteta

Ruotsin opinnoista voi anoa vapautusta 

• Vapautusta voit hakea, jos et ole opiskellut ruotsia aiemmin, tai sinulla on   

vaikea lukivaikeus (ota yhteys erityisopettajaan, juha.tiitta@lut.fi)

• Vapautusanomus (https://lab.fi/sites/default/files/2020-08/vapautusanomus-kieliopinnot-

lomake%20%281%29.pdf) toimitetaan osaamispäällikkö Johanna Marjomäelle

(johanna.marjomaki@lab.fi). Päätöksen ruotsin vapautuksesta tekee kielikeskuksen   

johtaja Merja Karppinen.

• Tutkintotodistuksesta näkyy, että henkilö ei ole suorittanut julkishallinnon  

kielitutkintoa.

mailto:juha.tiitta@lut.fi
https://lab.fi/sites/default/files/2020-08/vapautusanomus-kieliopinnot-lomake%20%281%29.pdf
https://lab.fi/sites/default/files/2020-08/vapautusanomus-kieliopinnot-lomake%20%281%29.pdf
mailto:johanna.marjomaki@lab.fi


Hyvä kieli- ja viestintätaito

• on kaiken vuorovaikutuksen perusta

• on kilpailuvaltti työtä haettaessa

• arvostetaan työelämässä

• vaaditaan monissa työtehtävissä



Lisätietoja saat..

1. https://lab.fi/fi/koulutus/kieli-ja-viestintaopinnot

2. https://opinto-opas.lab.fi/fi/128247/fi/128246

3. Kielten ja viestinnän opettajilta

4. Kielikeskuksen osaamispäälliköiltä

Johanna Marjomäki johanna.marjomaki@lab.fi

Ritva Kosonen ritva.kosonen@lab.fi

4.   Kielikeskuksen johtajalta

Merja Karppinen merja.karppinen@lab.fi

https://lab.fi/fi/koulutus/kieli-ja-viestintaopinnot
https://opinto-opas.lab.fi/fi/128247/fi/128246
mailto:johanna.marjomaki@lab.fi
mailto:ritva.kosonen@lab.fi
mailto:merja.karppinen@lab.fi


.
Lämpimästi tervetuloa 

opintojaksoillemme!

добро пожаловать



Ruotsin ja englannin tasokoe

• Katso ohjeet, miten pääset tekemään 
tasokokeen:

https://youtu.be/tpDdKnqhK_o TAI 

tinyurl.com/tasokoe-s2020 

• Linkki tasokokeeseen: 
https://moodle.lut.fi/course/view.php?id=22
90 (vaatii kirjautumisen Moodleen; 
moodle.lut.fi)

https://youtu.be/tpDdKnqhK_o
https://moodle.lut.fi/course/view.php?id=2290

