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REHToRIN pÄÄrÖs
Asia: jyväskylän yliopiston henkilöstön kieli-, viestintä- ia kulttuuritaitoien
vaatimus- ja tavoitetasot

Jyväskylän yliopiston hallituksen 22.4.2015 hyväksymässä kielipolitiikassa yliopisto
asettaa tavoitteeksi, että henkilöstö työskentelee ammattitaitoisesti ja osaamistaan
jatkuvasti kehittäen yliopiston kansainvälisessä, monikielisessä ja - kulttuurisessa
työyhteisössä. Rehtorin22.4.2015 päättämässä kielipolitiikan toimenpideohjelmassa
määritellääry että edellä mainitun tavoitteen saavuttamiseksi toimenpidekaudella 20L5201,6 yliopisto laatii ja ottaa käyttöön linjaukset opetus-, tutkimus- ja muun henkilöstön
kieli-, viestintä- ja kulttuuritaitojen vaatimus- ja tavoitetasoista sekä päätökset näiden
linj austen soveltamisesta.
TänäÈin tekemällään päätöksellä

rehtori linjaa yliopiston henkilöstön kieli-, viestintä- ja

kulttuuritaidoista seuraavasti:

Muulla kuin suomen kielellä opettavilta ja ohiaavilta edellytetään opetettavan
kielen tai opetuksessa käytettävän kielen edistyneen tason (EVK: CL) kielitaitoa.
1.

Soveltaminen:

Rekrytoinnissa edellytetään opetettavan kielen tai opetuksessa käytettävän kielen
taidon todentamista hakijan oman arvion sijaan joko kielitestillä tai mahdollisen
opetusnäytteen yhteydessä tehtävällä kielitaidon arvioinnilla. Mikäli kielitaitoa ei ole
varmistettu rekrytoinnin yhteydessä, tulee se kuitenkin tehdä ennen opetustyön
aloittamista. Mikäli kielitaito ei ole rekrytointivafüeessa rüttävällä tasolla, tulee
henkilön saavuttaa edellytetty taso kahden vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta.
Linjaus koskee henkilöitä, jotka opettavat 50 % tai enemmän muulla kuin suomen
kielella.
Kehityskeskusteluprosessissa kiinnitetään huomiota yksiköiden nykyisten ja tulevien
opetustehtävien edellyttämiin kielikoulutustarpeisiin. Työsuunnitelmia tehtäessä
varmistetaan opettavan ja ohjaavan henkilökunnan riittävät kielitaidon kehittämisen
mahdollisuudet.

Ulkomaisen henkilökunnan osalta edellytetään pääsääntöisesti vähintään
kehittyvää suomen kielen perustaitoa (EVK:A.2.2) kolmen vuoden sisällä
työsuhteen alkamisesta.
2.

Soveltaminen:

Pysyviin työsuhteisiin valittava ulkomainen henkilökunta, jolla ei ole suomen kielen
taitoa, ohjataan heti alkuorientaatiovafüeessa suomi toisena kielenä -perusmoduuliin
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työtehtävistä riippumatta. Työsuunnitelmien tulee mahdollistaa aktüvinen suomen
kielen taidon kehittäminen. Lisäksi esimiesten sekä laitoksen henkilökunnan tulee
tukea ulkomaisen henkilökunnan suomen kielen taidon kehittymistä käyttämällä
suomen kielta joustavasti ja mahdollisuuksien mukaan työkielenä.

3. Opetus- ja

tutkimushenkilökunnalta edellytetään monikielisten ja -kulttuuristen
ryhmien opetus- ia ohiaustaitoia.
Soveltaminen:

Monikielisiä ja monikulttuurisia opiskelijaryhmiä opettavat ja ohjaavat ohjataan
kehityskeskusteluissa osallistumaan kieli- ja kulttuuritaitoja ja osaamista kehittava¿in
koulutukseen. Kehityskeskusteluprosessissa kiinnitetään huomiota olemassa olevien
taitoj en tunnistamiseen j a tunnustamiseen. Työsuunnitelmia tehtäessä varmistetaan
riittävät mahdollisuudet osaaminen kehittämiseen.

Hallinto- ia tukipalvelutehtävissä toimivilta vaaditaan työtehtävien edellyttämää
englannin kielen taitoa.

4.

Soveltaminen:
Ennen rekrytointiprosessin käynnistämistä yksikön ja esimiehen tulee määritellä
avattavan tehtäv¿in kieli-, viestintä- ja monikulttuurisuustaitojen tarpeet työn sisä1lön
mukaisesti ja sopia kielitaidon todentamisesta ja arvioinnista rekrytointiprosessissa.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää tehtäviirç joissa toimitaan yhteistyOssä tai tarjotaan
palveluita kansainväliselle henkilökunnalle, opiskelijoille tai muille yliopiston
kansainvälisille yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille. Kehityskeskusteluprosessissa
kiinnitetään huomiota jo työsuhteessa olevan henkilökunnan taitojen kehittämiseen
työtehtävien mukaisesti.
Nämä linjaukset on valmisteltu yliopiston kielipoliittisessa toimikunnassa ja
yhteistyossä yliopiston henkilöstOn kehittamistoimikururan kanssa. Yliopiston
henkilöstöpalvelut on vienyt linjaukset yhteistoimintamenettelyyn, iossa niihin ei tullut
muutoksia. Linjausten edellyttämät muutokset johtosääntöön ja rekrytointi- sekä
kehityskeskusteluohjeisiin on tehty.
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Matti Manninen
rehtori

Lisätietoja:
johtaja Peppi Taalas, Kielikeskus, kielipoliittisen toimikunnan puheenjohtaja
kansainvälistymispäällikkö Anna Grönlund, strateginen kehittäminen,
yliopistopalvelut, kielipoliittisen toimikunnan sihteeri
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Kielitaitotasot eurooppalaisessa viitekehyksessä (EVK) :
Common European Framework of Reference for Language
http : / / www.coe.int / t/ d 94 / linguistic / Source/ Framework EN. pdf
https:/ /kielikeskusjyu.filopetus/englanti/proficiency-level-descriptionsL /assessmentcriteria

jakelu:
Dekaanit
Laitosjohtajat
Pedagogiset johtajat
Opintoasiainpäälliköt
Hallintopäälliköt
Yliopistopalveluiden vastuualueiden johtaj at

