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KATSAUS KIELTENHALLINTASTRATEGIOIHIN JA PARHAISIIN KÄYTÄNTÖIHIN 

EUROOPPALAISISSA PK-YRITYKSISSÄ: PIMLICO-HANKE 

 

TIIVISTELMÄ JA SUOSITUKSIA 

 

 

Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosasto käynnistää tiedotushankkeen vuonna 2011 

tarkoituksenaan edistää kieltenhallintastrategioiden käyttöä pienissä ja keskisuurissa 

eurooppalaisyrityksissä. Tämä katsaus on tulos PIMLICO-hankkeesta, ja kyseessä on hankkeen 

ensimmäinen vaihe. Hanke on saanut nimensä sanoista Promoting, Implementing, Mapping Language and 

Intercultural Communication Strategies (kieleen ja kulttuuriin liittyvien viestintästrategioiden edistäminen, 

toteuttaminen ja kartoittaminen). PIMLICO-katsaus keskittyy 40 eurooppalaisen pk-yrityksen parhaiden 

käytäntöjen tunnistamiseen ja kuvailemiseen. Yritykset on valittu niiden kaupan merkittävän kasvun 

vuoksi, joka on kieltenhallintastrategioiden muotoilun ja käytön ansiota. Raportissa perehdytään myös 27 

EU-maassa eri tasoilla toimiviin monenlaisiin kielitukea antaviin organisaatioihin ja verkostoihin: 

ylikansallisiin, kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin. Hankkeen toisessa vaiheessa perustetaan 

verkkosivusto ja oppaita yksityiskohtaisine tietoineen siitä, mistä yritykset voivat hankkia lisätietoja, 

ideoita ja neuvoja kieltenhallintastrategioiden kehittämisestä ja uusien tekniikoiden luomisesta, jotta ne 

voisivat parantaa kansainvälisiä kaupankäyntinäkymiään ulkomaanmarkkinoilla, joilla ne kohtaavat 

kielimuureja. 

 

 

AIKAISEMPIA HAVAINTOJA  

 

ELAN-tutkimuksen (2006) pk-kyselyssä, jota käsitellään kappaleessa 2, huomattiin, että Euroopassa 

menetettiin huomattava määrä liiketoimia kielitaidon puutteen vuoksi. Kauppoja oli menettänyt 

kielitaidon puuttumisen vuoksi 1 964 yrityksen otoksesta 11 prosenttia eli 195 pk-yritystä. 

Tutkimuksessa tunnistettiin tilanteita, joissa yritykset olivat tietoisia liiketoimien (mahdollisesta) 

menettämisestä kieli- ja/tai kulttuurimuurien vuoksi, mutta todellinen luku lienee suurempi. 

Kansainvälisessä kaupassa menestyneillä yrityksillä on neljä yhteistä piirrettä: kielten syntyperäisten 

puhujien palkkaaminen, valmiiksi kielitaitoisten henkilöiden palkkaaminen, ammattimaisten tulkkien ja 

kääntäjien käyttö sekä oma kieltenhallintasuunnitelma (tai strategia). Näihin neljään tekijään 

sijoittaneiden pk-yritysten vienti oli 44,5 prosenttia suurempaa kuin muiden yritysten. ELAN-tuloksia 

käytettiin perustana esimerkillisten yritysten mallien tunnistamiseen ja kehittämiseen PIMLICO-hankkeen 

tapaustutkimuksissa. 

 

HANKKEEN VAIHEET 

 

Hankkeessa on kaksi päävaihetta:  

 

• Vaihe 1: PIMLICO-hanketutkimus – tavoitteina on ollut kerätä tietoa pk-yritysten hyvistä 

käytännöistä, kielistrategioista ja tukirakenteista sekä tehdä selvityksiä hankkeen toisen vaiheen 

tiedotuskampanjan tueksi.  

 

• Vaihe 2: Tiedotuskampanja – strategisena tavoitteena on saada pk-yritykset tiedostamaan 

mahdollisuudet ja hyödyt, joita kielitaito voi tuoda niille maailmanmarkkinoilla, sekä saada pk-

yritykset käyttämään kieltenhallintastrategioita yhä enemmän strategisiin tarkoituksiin.  
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TÄRKEIMMÄT HAVAINNOT 

 
Näiden tapaustutkimusten havainnot osoittavat, että menestyvät yritykset käyttävät monenmuotoisia 

kieltenhallintastrategioita vastatakseen erilaisiin viestintätarpeisiin kansainvälisissä toiminnoissaan.  

 

Kieltenhallintastrategia, lyhyesti "kielistrategia", määritellään monenlaisten tekniikoiden suunnitelluksi 

käyttöönotoksi, joka helpottaa asiakkaiden ja alihankkijoiden kanssa käytävää viestintää" (ELAN, 2006). 

Kieltenhallintastrategia muodostuu yleensä sarjasta ennakoivia toimenpiteitä, jotka helpottavat yrityksen 

pääsyä tai laajentumista uusille kansainvälisille markkinoille, joilla ne kohtaavat kieli- ja/tai 

kulttuurimuureja.  

 

Kielistrategia voi sisältää seuraavien toimenpiteiden yhdistelmiä: 

 
• paikalliset edustajat kieliongelmien ratkaisemiseksi 

• erityiset verkkosivustot, jotka on mukautettu kulttuurin ja/tai kielen mukaan 

• kielitarkastukset 

• ammattimaiset kääntäjät/tulkit 

• markkinointiin tai myyntiin liittyvän ja/tai teknisen materiaalin kääntäminen 

• kielten ja kulttuurientuntemuksen opetus 

• verkkopohjainen kieltenopetus, työntekijöiden valintaa ja palkkaamista koskevat periaatteet  

• henkilöstön liikkuvuus 

• ulkomaisiin työtovereihin tutustuminen ja ulkomaankomennukset 

• suhteet paikallisiin yliopistoihin 

• ulkomaisten opiskelijoiden työharjoittelu 

• kielten syntyperäisten puhujien palkkaaminen 

• monikielisiä toimintoja edellyttävä verkkokauppa 

• tuotteen tai pakkauksen mukauttaminen paikallisiin makuihin ja tapoihin. 

 
Kaikissa tapaustutkimuksissa on kyetty arvioimaan kieltenhallintastrategian arvo tai mittaamaan sen 

vaikutus.  

• Valituissa 40 yrityksessä on havaittu huomattavia hyötyjä: 43 prosenttia ilmoitti kasvattaneensa 

liikevaihtoaan yli 25 prosentilla ottamalla käyttöön uusia kieliä koskevan strategian. Lisäksi 30 

prosenttia ilmoitti liikevaihtonsa kasvaneen 16–25 prosentilla.  

• 73 prosentin eli lähes kolmen neljänneksen liikevaihto oli lisääntynyt vähintään 16 prosentilla.  

• Useissa tapauksissa myynnin kasvun voidaan katsoa johtuneen yhdestä tai useammasta 

erityistoimesta, joita ovat verkkosivuston kääntäminen useille kielille, kielten syntyperäisten 

puhujien palkkaaminen tai paikallisten edustajien käyttö kieliongelmien ratkaisemisessa. Nämä 

kolme ovat myös kolme eniten mainittua kieltenhallintastrategian osa-aluetta yrityksissä, joissa 

on ilmoitettu ulkomaankaupan konkreettinen kasvuprosentti.  

 

MENESTYVIEN YRITYSTEN YHTEISIÄ PIIRTEITÄ 

 
PIMLICO-hankkeen 40 tapaustutkimuksessa havaittiin yritysten kieltenhallinnassa yhteisiä 

ominaisuuksia:  
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• Monien kielten hallinta 

Useimmissa yrityksissä ollaan sujuvia eli kyetään neuvottelemaan ainakin kolmella vieraalla kielellä, joista 

yksi on poikkeuksetta englanti. Ne tunnustavat yleisesti kuitenkin, että kilpailuetu syntyy monen kielen ja 

kulttuurin hallinnasta.  

 
• Hyvä englannin kielen taito  

Hyvää englannin kielen taitoa pidetään itsestään selvänä yritysten tapaamisissa, ja työntekijöiden 

odotetaan ylläpitävän hyvää englannin kielen taitoa.  

 
• Kyky toimia kansainvälisesti ja sopeutua vaihteleviin kielivaatimuksiin 

Eri kieliä käytetään tietyillä markkinoilla tai rinnakkain. Kolmansia kieliä käytetään kaupankäynnissä eri 

markkinoilla, joilla yrityksiltä puuttuu tarvittava kielitaito, esim. saksan kieltä Unkarissa.  

 
• Paikallisten edustajien käyttö kieli- ja kulttuuriongelmien ratkaisemisessa 

Yritykset ovat kokeneet, että kieliongelmien ratkaisuun käytettävien paikallisten edustajien ja kaupan 

määrän välillä on selvä yhteys.  

 
• Henkilöstöstrategian tukema laaja kansainvälistyminen  

Yritykset noudattavat käytännön vaiheita hyödyntäessään kielitaitoista henkilöstöään ja kehittäessään 

tästä kansainvälisesti, kulttuurisesti ja kielellisesti pätevää. Ne esimerkiksi 

 
• pitävät huolellisesti kirjaa henkilöstönsä kielitaidosta ja hyödyntävät sitä 

• palkkaavat kielten syntyperäisiä puhujia  

• antavat kieli- ja kulttuurikoulutusta 

• kehittävät syvällistä kulttuurienvälistä ymmärtämystä 

• käyttävät ammattimaisia kääntäjiä ja tulkkeja 

• mukauttavat verkkosivustonsa toisiin kulttuureihin  

• tekevät yhteistyötä paikallisten yliopistojen kanssa palkatakseen lyhyt- ja pitkäaikaista kielitukea, 

kuten ulkomaisia opiskelijoita harjoittelijoiksi.  

 
40 tapauksesta valittiin 10 huippuyritystä, jotka olivat menestyneet poikkeuksellisen hyvin 

kansainvälisillä markkinoilla kieltenhallintastrategioidensa ansiosta. Ne valittiin seuraavin perustein: 

• Niillä oli ainutlaatuinen ja innovatiivinen yhdistelmä tai valikoima erilaisia kieliin liittyviä toimia 

kieltenhallintastrategiassaan.  

• Markkinat, joilla ne menestyivät, olivat kulttuurisesti ja/tai kielellisesti monimutkaiset tai 

vaativat. 

• Niiden ulkomaankauppa oli huomattavaa ja jatkuvaa, varsinkin Euroopan ulkopuolisilla 

markkinoilla. 

• Monikielisyyden taso ja tukeminen kuuluivat yrityksen periaatteisiin.  

 

Kaikissa paitsi yhdessä erikoistapauksessa huippuyritysten vientikauppa oli suurta kokonaiskauppaan 

verrattuna, mikä voidaan laskea suoraan kieltenhallintastrategian ansioksi. Huippuyritykset vievät 

ainakin 60 prosenttia tavaroistaan tai palveluistaan ulkomaille, joissakin tapauksissa jopa 90 prosenttia. 

 

TÄRKEIMPIÄ HAVAINTOJA TUEN TARJOAMISESTA 

 

Liiketoimintaan on saatavissa monenlaista tukea, jonka avulla yritykset kykenevät kasvattamaan 

kansainvälistä kauppaansa. Tukea tarjoavat eri jäsenvaltioissa muun muassa teollisuus- ja kauppakamarit, 
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koulutuslaitokset ja valtion organisaatiot. Kielituen taso vaihtelee kuitenkin valtioiden ja eri 

välittäjäorganisaatioiden välillä.  

 

• Kaikissa 27:ssä Euroopan unionin jäsenvaltiossa on joko kauppa- tai talousministeriö tai vastaava 

elin, joka valvoo maan kauppaorganisaatioita.  

• Kansallinen kauppajärjestö voi olla maan kauppakamari, joka tarjoaa kansallisia hankkeita 

yritysten kielitarpeiden tueksi.  

• Muutama maa erottuu pk-yrityksille tarjottavan rakenteellisen tuen, kansallisen politiikan tai 

kielitukitoimien määrän perusteella: näihin kuuluvat varsinkin Itävalta, Tanska, Espanja ja 

Yhdistynyt kuningaskunta, kun taas Bulgarian, Kyproksen ja Irlannin kaltaisilla mailla ei näytä 

olevan merkittävää kansallista politiikkaa tai maanlaajuista kielitukea yrityksille.  

• Vaikka kansallisista tukirakenteista saattaa puuttua kieliohjelma, maissa on usein erityistukea 

antavia paikallisia hankkeita kauppakamarin tai alueen tasolla. 

• Kahdenväliset kauppakamarit tai tiettyjen kansallisten kamarien ulkomaiset yksiköt näyttävät 

tarjoavan tasokasta ja asiantuntevaa kieli- ja kulttuuritukea yrityksille. Niitä on yleensä maissa, 

joilla on vakiintuneet kauppayhteydet, esimerkiksi ranskalais-saksalainen kauppa- ja 

teollisuuskamari, saksalais-slovenialainen kauppa- ja teollisuuskamari sekä Espanjassa sijaitseva 

brittiläinen kauppakamari.  

 

SUOSITUKSIA 

 

Seuraavat suositukset (jos ne hyväksytään) voisivat parantaa merkittävästi yritysten näkymiä tehostaa 

toimintaansa markkinoilla, joilla kilpailu kovenee ja jotka muuttuvat yhä globaalimmiksi ja 

monikielisemmiksi. Euroopan tasolla nämä ehdotukset voisivat lisätä merkittävästi EU:n sisäistä ja 

ulkoista kaupankäyntiä.  

 

SUOSITUKSIA EUROOPAN KOMISSIOLLE 
 

• Varmistetaan PIMLICO-katsauksen ja sen havaintojen laaja jakelu tiedotushankkeella 

(teollisuudelle, oppilaitoksille ja suoraan yrityksille) sekä liikekielten foorumin kautta.  

• Edistetään eurooppalaista palkitsemisjärjestelmää ja laadukasta vertailujärjestelmää, joiden 

avulla tunnistetaan kieltenhallintastrategioiden onnistunut käyttö eurooppalaisyritysten 

kansainvälisessä kaupassa. Esimerkkinä mainittakoon kansainvälisestä viestintätaidosta 

myönnettävä palkinto (EIC). 

• Edistetään kieltenhallintastrategioiden "parhaiden käytäntöjen malleja" liiketoiminnan 

välittäjäorganisaatioissa. 

• Varmistetaan, että kieliin kohdistuvan rakenteellisen tuen parhaiden käytäntöjen malleja 

kehitetään ja kieltenhallintastrategioiden toteutusta voidaan rahoittaa asianmukaisten 

pääosastojen eurooppalaisista ohjelmista. 

• Tilataan seurantatutkimus ELAN-havaintojen päivittämiseksi, jotta voidaan varmistaa 

tiedonkeruun jatkuvuus, esimerkiksi pitkittäisanalyysilla viiden vuoden välein.  

• Toimitetaan kielten infrastruktuuria koskevat tiedot ja yhteystiedot eurooppalaisiin 

tiedotuskeskuksiin.  

• Asetetaan "kielet ja liikeviestintä" asianmukaisten EU-komissaarien ja Eurooppa-neuvostojen 

asialistoille. 
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• Varmistetaan, että kieliteknologiaa koskeva tutkimus ja sen soveltaminen kansainväliseen 

kauppaan ja diplomatiaan sisältyvät seitsemänteen puiteohjelmaan sekä muihin tutkimus- ja 

kehittämisohjelmiin. 

 

SUOSITUKSIA EU-VALTIOIDEN HALLITUKSILLE 
 

• Jatketaan työtä Barcelonan huippukokouksessa vuonna 2002 sovitun yhteisen päämäärän 

saavuttamiseksi: jokaisen kansalaisen tulee oppia kaksi kieltä oman äidinkielensä lisäksi. 

• Varmistetaan yhteys erimaalaisten yritysten kielitarpeiden ja tarjottavan rakenteellisen tuen 

välillä. 

• Harkitaan kansallisen palkitsemisjärjestelmän käyttöönottoa, jotta voidaan palkita ja edistää 

osaamista sekä pk-yrityksille annettavassa rakenteellisessa tuessa (mukaan lukien välittäjien 

tarjoama tuki) että pk-yritysten taitoa käyttää kieltenhallintastrategioita. 

• Käynnistetään kansallinen valistuskampanja. 

• Tarkistetaan ja toteutetaan monenlaisia tukihankkeita. 

• Pyritään saamaan koulut ja yliopistot ottamaan kieliasiat entistä paremmin huomioon 

opintosuunnitelmissaan. 

• Harkitaan verokannustimia, joilla rohkaistaan pk-yrityksiä laatimaan kieltenhallintastrategia 

(esimerkiksi tekemällä kielikoulutuksesta verovähennyskelpoista). 

• Perustetaan verkkosivustoja, joilla neuvotaan pk-yrityksiä maakohtaisiin tietoihin perustuvien 

kielistrategioiden käyttöönotossa ja edistetään näin kaupankäyntiä kyseisillä markkinoilla. 

• Investoidaan kieliteknologian tutkimukseen ja sen soveltamiseen kansainvälisessä kaupassa. 

 

SUOSITUKSIA LIIKETOIMINNAN VÄLITTÄJÄORGANISAATIOILLE 
 

• Tiedotetaan kieltenhallintastrategioita koskevista parhaista käytännöistä vakiintuneiden 

ylikansallisten yritysverkostojen (esimerkiksi Eurochambers, ICC, ITA ja EEN) jäsenille sekä 

viitataan ristiin suositeltaviin alihankkijoihin tai tiedotetaan kielistä yli Euroopan rajojen.  

• Tuetaan liiketoiminnan välittäjäorganisaatioita niiden järjestäessä tilaisuuksia, kampanjoita tai 

muita tiedonlevitystoimia, joilla on tarkoitus edistää kieltenhallintastrategioita ja lisätä 

ymmärtämystä niistä. 

• Tuetaan kieliteknologian käyttöönottoa edistämällä yhteistyötä yritysten ja tutkimuslaitosten 

välillä sekä lisätään ponnisteluita kieliteknologian siirtämiseksi kansainvälisiin yrityksiin. 

• Linkitetään liiketoiminnan välittäjien verkkosivut hankkeen verkkosivustoon ja lisätään näin 

ymmärtämystä parhaista käytännöistä kansainvälisten pk-yritysten keskuudessa ympäri 

Eurooppaa. 

• Vaihdetaan parhaita käytäntöjä eri tukiorganisaatioiden kesken. 

• Tarjotaan pk-yrityksille uudenlaista tukea, joka vastaa muualla havaittuja parhaita käytäntöjä.  

• Harkitaan sellaisten palveluiden tarjoamista, joita ei ole vielä saatavilla, kuten kielitarkastuksia. 

 

SUOSITUKSIA PK-YRITYKSILLE 
 

• Jäljitellään huippuyritysten parhaita käytäntöjä tarpeen mukaan. 

• Tarkistetaan kielitarpeet tietyillä markkinoilla PIMLICO-katsauksen tarkistuslistan perusteella. 

• Ryhdytään toimeen omille markkinoille sopivan kieltenhallintastrategian toteuttamiseksi. 
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• Otetaan yhteyttä ympäri Eurooppaa sijaitseviin tukiorganisaatioihin, joilta saadaan hyödyllisiä 

lisätietoja. 

• Arvioidaan, miten kustannustehokkaita ovat eri kieltenhallintatekniikat, kuten 

kulttuurintuntemuskoulutus tai ammattikääntäjät. 

• Muodostetaan muiden pienten ja keskisuurten vientiyritysten kanssa ryhmiä ja jaetaan 

resursseja. 

SUOSITUKSIA OPPILAITOKSILLE 
 

• Luodaan yhteydet pk-yrityksiin ja liiketoiminnan välittäjäorganisaatioihin sekä tarjotaan 

kielikoulutuksen kaltaisia tukipalveluita. 

• Harkitaan ulkomaalaisille opiskelijoille tarkoitetun harjoittelijapalvelun käynnistämistä, jos sitä 

ei vielä ole. 

• Otetaan yhteys paikallisiin kansainvälistyneisiin pk-yrityksiin tiedonvaihtotarkoituksissa, eli 

pyydetään niiltä tukea kansainvälisille markkinoille sopeutettujen uusien 

kieliopintosuunnitelmien kehittämiseen tai paikallisille yrityksille tarkoitetun asianmukaisen 

palvelun kehittämiseen, esimerkiksi kielitarkastajien koulutukseen.  

• Varmistetaan, että kieltenhallintastrategia ymmärretään oikein ja otetaan käyttöön MBA-

kursseilla sekä muissa johtotason koulutusohjelmissa.  

 

 

 

 


