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• Tarjoaa kielten ja 
viestinnän opetusta LABin
ja LUTin opiskelijoille.

• Toimii kolmella
kampuksella

• Lahti

• Lappeenranta

• Verkkokampus.



Hyvä kieli- ja viestintätaito

• kaiken vuorovaikutuksen perusta

• tukee opintojen sujumista ja antaa valmiuksia 

kansainvälisyyteen

• kilpailuvaltti työtä haettaessa

• arvostettu työelämässä

• tarpeen kaikilla aloilla, joita korkeakoulussa opiskellaan



• tavoitteena työtehtävissä tarvittavat kieli- ja 
viestintätaidot sekä kulttuuriosaaminen

• toteutus voi olla integroituna alan opintoihin

• mahdollista opiskella

• lähiopetuksena

• monimuotona

• projektioppimisena

• kokonaan verkossa



1. Yhteiset opinnot

2. Ammatillinen ydinosaaminen

3. Täydentävä osaaminen



1. 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.” 

Svenska i arbetslivet, skriftlig 1 op ja Svenska i  
arbetslivet, muntlig 1 op vastaavat julkishallinnon ruotsin kielen 
tutkintoa.



2. Ammatillinen ydinosaaminen

Esimerkkejä:

English for Accounting and Law

Hospitality English

Professional Reading

Meetings and Presentations

Asiantuntijuuden brändäys

Joillakin aloilla on lisäksi muita tutkintoon kaikille 
kuuluvia opintojaksoja.



3. Täydentävä osaaminen

• Voit valita haluamasi kielen tai viestinnän opintojaksoja.

• Alkeista on mahdollista aloittaa kaikki muut kielet paitsi 
englanti ja ruotsi.

• Jos olet opiskellut kieltä aiemmin, syvennä 

osaamistasi ja jatka aina saavuttamaltasi tasolta!

kulttuurienvälinen
viestintä

viestintä



Esimerkkejä täydentävistä kieli- ja 
viestintäopinnoista

Chinese 1-2
Espanja 1-3
Japani 1-2
Ranska 1-3
Saksa 1-3
Venäjä 1-4

Työelämän
espanjaa 1-2

Työelämän
ranskaa 1-2

Työelämän
saksaa 1-2

Työelämän
venäjää 1-2

Skriv svenska! 
Prata svenska!

Wirtschafts-
deutsch

Venäjän
keskustelu-
kurssi

Effective 
Presentations

Esiintymistaito

Organisaatio-
viestinnän
käytännöt

Ja paljon muita opintojaksoja! 
Katso Opinto-opas ja eLab!

A1

A2

B1

B2 →

https://opinto-opas.lab.fi/fi/128247/fi/128246
https://elab.lab.fi/fi/opintojen-suorittaminen/kieli-ja-viestintaopinnot


Amk:n kieli- ja viestintäopintoihin 
valmentavat täydentävät opintojaksot 

Ensisijaisesti ammatillisesta oppilaitoksesta tuleville 
opiskelijoille tai muuten kertausta tarvitseville

English Prep Course 3 op

Prepkurs i svenska 3 op

Testaathan oman lähtötasosi tasokokeella! 
Ohjevideo tasokokeen tekemiseen

https://moodle.lut.fi/course/view.php?id=2290
https://youtu.be/SzXdNGHg6Z0


Valmentavat ja täydentävät
opintojaksot

• Kielenhuoltoa ja tukea kirjoittamiseen (3 op)

• Matalan kynnyksen kurssi, toteutus verkossa

• Kurssi sopii opiskelijoille, jotka tuntevat tarvitsevansa 
tukea ja apua kirjoitustehtävien laatimisessa.

• Kurssin aloitusinfo on 15.9.2022 klo 14–16

• Lisätietoa Annukka Salovaaralta 
(annukka.salovaara@lab.fi)

• Ilmoittautuminen Pepissä.  

mailto:annukka.salovaara@lab.fi


Kielten ja viestinnän opetuksen 
käytänteitä

• Aiemmat korkeakoulussa suoritetut, vastaavanlaajuiset alle 10 
vuotta vanhat kielten opintojaksot voidaan hyväksilukea. Ota 
yhteys tutoropettajaasi.

• Jos sinulla on työelämässä tai muualla hankittuja ammatillisia
kieli- ja viestintätaitoja, on osaaminen mahdollista osoittaa
osaamisen näyttönä. Näyttöön ei ole aineistoa. Ota yhteyttä
opintojakson opettajaan ennen opintojakson alkua.

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



Vapauttaminen 
kieli- ja viestintäopinnoista

• Voit hakea vapautusta toisen kotimaisen kielen opinnoista, jos et 
ole opiskellut ruotsia aiemmin tai sinulla on vaikea lukivaikeus. Jos 
epäilet lukivaikeutta, ota yhteys pedagogiseen erityisasiantuntijaan 
Juha Tiittaan (juha.tiitta@lut.fi).

• Toimita vapautusanomus osaamispäällikkö Johanna 
Marjomäelle (johanna.marjomaki@lab.fi). Päätöksen 
vapautuksesta tekee kielikeskuksen johtaja.

• Tutkintotodistuksesta näkyy, että henkilö ei ole suorittanut 
julkishallinnon kielitutkintoa. Tämä voi rajata 
työnsaantimahdollisuuksia.

https://lab.fi/sites/default/files/2020-08/vapautusanomus-kieliopinnot-lomake%20%281%29.pdf


Lisätietoja

1. eLab

2. Opinto-opas

3. Kielten ja viestinnän opettajilta

(etunimi.sukunimi@lab.fi)

4. Kielikeskuksen osaamispäälliköiltä

Johanna Marjomäki johanna.marjomaki@lab.fi

(suomi, ruotsi)

Ritva Kosonen ritva.kosonen@lab.fi

(englanti, venäjä, kiina, japani, saksa, ranska ja espanja ja 
kulttuurienvälinen viestintä)

Esityksen kuvat: © Teemu Leinonen, LUT
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.
Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan 

kieliä ja viestintää!

добро пожаловать


