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TASO KUULLUN YMMÄRTÄMINEN PUHUMINEN LUETUN YMMÄRTÄMINEN KIRJOITTAMINEN 
A1.1. Ymmärtää joitakin sanoja ja fraaseja. Osaa vastata itseään koskeviin 

kysymyksiin 
Tunnistaa joitakin itselleen tuttuja sanoja. Osaa kirjoittaa joitakin tuttuja sanoja. 

A1.2. Ymmärtää joitakin lyhyitä lauseita ja 
ilmauksia. 

Osaa kysyä ja vastata suppeasti itseä 
koskeviin kysymyksiin ja kysyä jotakin. 

Löytää erittäin lyhyestä tekstistä yksittäisiä 
tietoja. 

Osaa kirjoittaa joitakin lyhyitä lauseita. 

A1.3.  Ymmärtää joitakin lyhyitä 
rutiininomaisia keskusteluja. 

Osaa kertoa itsestään ja lähipiiristään ja  
toimia kaikkein yksinkertaisimmista  
puhetilanteista 

Ymmärtää pääasian lyhyestä ja 
yksinkertaisesta arkisesta viestistä tai 
ohjeesta. 

Osaa viestiä tutussa arkitilanteessa 
kirjoittamalla muutaman yksinkertaisen lauseen. 

A2.1 Ymmärtää yksinkertaista puhetta 
sekä lyhyitä viestejä jokapäiväisistä 
asioista. 

Selviytyy tavallisista ja helpoista 
jokapäiväisistä puhe- ja palvelutilanteista. 

Ymmärtää jokapäiväistä sanastoa sisältäviä 
yksinkertaisia tekstejä. 

Osaa kirjoittaa lyhyitä tekstejä ja luettelomaisia 
kuvauksia tutuista asioista ja tapahtumista. 

A2.2. Ymmärtää helppoa ja selkeää 
asiapuhetta ja keskustelua tutuista  
aiheista. 

Osaa kuvata lyhyesti tuttuja asioita ja 
tapahtumia ja pystyy osallistumaan 
rutiininomaisiin keskusteluihin, joissa 
vaihdetaan tietoa. 

Ymmärtää tavallisia jokapäiväiseen 
elämään liittyviä tekstejä ja pystyy 
hankkimaan uutta tietoa lyhyestä ja 
selkeästä tekstistä, mikäli aihe on tuttu. 

Selviytyy kirjoittamalla tavanomaisissa 
arkitilanteissa ja osaa kirjoittaa yksinkertaisen 
kuvauksen menneistä tapahtumista. 

B1.1. Ymmärtää selkeää yleiskielistä 
puhetta ja kerrontaa yleisistä  
aiheista. 

Selviää tavallisimmista arkielämän 
puhetilanteista ja epävirallisista 
keskusteluista. 

Pystyy ymmärtämään pääajatukset ja 
tärkeimmät yksityiskohdat muutaman 
sivun mittaisista käytännönläheisistä 
teksteistä. 

Osaa kirjoittaa lyhyen ja yhtenäisen tekstin ja 
välittää kirjallisesti tietoa yleisistä aiheista. 

B1.2. Ymmärtää tavallista asiapuhetta ja 
keskusteluja erilaisissa vapaa-ajan ja 
työelämän tilanteissa. 

Osaa viestiä suullisesti useimmissa vapaa-
ajan ja työelämän tilanteissa. 

Ymmärtää ja pystyy yhdistelemään 
perustietoja erilaisia aiheita käsittelevistä 
selkeistä teksteistä. 

Osaa kirjoittaa lyhyitä, selkeitä ja ymmärrettäviä 
tekstejä erilaisista aiheista. 

B2.1. Ymmärtää erilaisia aiheita ja omaa 
erikoisalaansa koskevaa  
yksityiskohtaista puhetta ja 
keskustelua. 

Pystyy osallistumaan aktiivisesti 
useimpiin sosiaalisiin tilanteisiin ja melko 
muodollisiin keskusteluihin. 

Ymmärtää erilaisia tekstejä sekä yleisistä 
että oman alansa aiheista ja pystyy 
tunnistamaan kirjoittajan ja tekstin 
tarkoituksen. 

Osaa kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisia 
tekstejä erilaisista itseään kiinnostavista aiheista. 
 

B2.2. Ymmärtää sekä epämuodollista että  
muodollista puhetta ja keskustelua 
lähes kaikissa tilanteissa. 

Pystyy osallistumaan aktiivisesti 
useimpiin sosiaalisiin tilanteisiin ja melko 
muodollisiin keskusteluihin. 

Ymmärtää eri tarkoituksiin laadittuja 
monimutkaisia tekstejä ja osaa tiivistää 
tekstin pääkohdat. 

Osaa kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisia sekä 
muodollisia että epämuodollisia tekstejä 
erilaisista aiheista. 

C1.1. Ymmärtää kaikenlaista sekä 
epämuodollista että virallista puhetta 
erilaisista yleisistä aiheista jokseenkin 
vaivattomasti. 

Osaa viestiä sujuvasti, spontaanisti ja 
lähes vaivattomasti erilaisissa sosiaali-
sissa vuorovaikutustilanteissa ja vaih-
della ilmaisuaan asian ja tilanteen mukaan 

Ymmärtää yksityiskohtaisesti kaikenlaisia 
monimutkaisiakin tekstejä erilaisista 
yleisistä aiheista. 

Pystyy kirjoittamaan erilaisia tekstejä 
monimutkaisistakin aiheista selkeästi ja 
yksityiskohtaisesti ja ottamaan huomioon 
vastaanottajan. 

C1.2. Toimiva taitava kielitaito 
C2.1.- 
C2.2. 

Äidinkielen kaltainen kielitaito 

 


