
Tasotestauksen tulokset ilmoitetaan yleiseurooppalaisen kuusiportaisen taitotasoasteikon mu-
kaan (ks. lyhyet kuvaukset alla):  
 

YLIN TASO  
(selviytyminen vaativissa kielenkäyttötilanteissa) 

Taso 6 (C2) 
 - ymmärtää vaikeuksitta vaativaa puhuttua ja kirjoitettua 
kieltä 
- puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen sopival-
la tyylillä 
- kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa 
tilanteissa 

Taso 5 (C1)  
- ymmärtää normaalitempoista puhetta vaativammistakin 
aiheista 
- ymmärtää kielellisesti monimutkaisia tekstejä 
- puhuu ja kirjoittaa selkeästi ja sujuvasti 
- hallitsee kieliopin ja sanaston hyvin ja monipuolisesti 
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KESKITASO 
Taso 4 (B2) (selviytyminen sääännölllisessä kanssa-
käymisessä syntyperäisen kanssa) 
*ymmärtää normaalitempoista puhetta ja selviää vie-
raammissa puhetilanteissa 
*ymmärtää vaivatta yleisiä ja työhön liittyviä tekstejä 
*pystyy kirjoittamaan sekä yksityisiä että puolivirallisia 
tekstejä 

Taso 3 (B1)  (selviytyminen arkielämässä) 
*ymmärtää tavallisia ja työhön liittyviä tekstejä 
*pystyy osallistumaan arkipäiväisiin ja työhön liittyviin 
keskusteluihin 
*pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä 
 

PERUSTASO 
Taso 2 (A2.2)  (Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen 
perustarpeet ja lyhyt kerronta) 
*Ymmärtää tarpeeksi kyetäkseen tyydyttämään konkreetit 
tarpeensa. Pystyy seuraamaan hyvin summittaisesti selvä-
piirteisen asiapuheen pääkohtia. 
*Osaa esittää pienen, luettelomaisen kuvauksen lähipiiris-
tään ja sen jokapäiväisistä puolista. Pystyy  osallistumaan 
rutiininomaisiin keskusteluihin omista tai itselleen tärkeis-
tä asioista. Voi tarvita apua keskustelussa ja vältellä joita-
kin aihepiirejä. 
*Ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia muutaman 
kappaleen pituisista  viesteistä  jonkin verran vaativissa 
arkisissa yhteyksissä (mainokset, kirjeet,  ruokalistat, aika-
taulut) sekä faktatekstejä (käyttöohjeet, pikku-uutiset). 

*Selviytyy kirjoittamalla tavanomaisissa arkitilanteissa. 
*Osaa kirjoittaa hyvin lyhyen, yksinkertaisen kuvauksen 
tapahtumista, menneistä toimista ja henkilökohtaisista 
kokemuksista tai  elinympäristönsä arkipäiväisistä puolis-
ta (lyhyet kirjeet, muistilaput, hakemukset, puhelinviestit).  
 

Taso 1 (A2.1)  (Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen 
perustarpeet ja lyhyt kerronta) 
*Pystyy ymmärtämään yksinkertaista puhetta ja seuraa-
maan keskustelua aiheista, jotka ovat hänelle välittömästi 
tärkeitä 
*Osaa kuvailla lähipiiriään muutamin lyhyin lausein. Sel-
viytyy yksikertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavalli-
simmista palvelutilanteista. Osaa aloittaa ja lopettaa lyhy-
en vuoropuhelun, mutta kykenee harvoin ylläpitämään 
pitempiä keskusteluja 
*Ymmärtää  yksinkertaisia ja kaikkein tavanomaisinta 
sanastoa sisältäviä tekstejä (yksityiskirjeitä, pikku-uutisia, 
arkisimpia käyttöohjeita). 
*Selviytyy  kirjoittamalla kaikkein rutiininomaisimmista 
arkitilanteista. 
 

Taso 1 (A1.3) (Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa 
tilanteissa) 
*Ymmärtää yksinkertaisia lausumia (henkilökohtaisia 
kysymyksiä ja jokapäiväisiä ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja) 
rutiinimaisissa keskusteluissa tilanneyhteyden tukemana. 
*Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään. Selviytyy 
kaikkein yksinkertaisimmista vuoropuheluista ja palveluti-
lanteista. Tarvitsee joskus puhekumppanin apua. 
*Pystyy lukemaan tuttuja ja joitakin tuntemattomia sano-
ja. Ymmärtää hyvin lyhyitä viestejä, joissa käsitellään 
arkielämää ja rutiinitapahtumia tai annetaan yksinkertaisia 
ohjeita. 
*Selviytyy kirjoittamalla kaikkein tutuimmissa, helposti 
ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä 
tilanteissa. 
 
 

Taso 1 (A1.2) (Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa 
tilanteissa) 
*Ymmärtää rajallisen määrän sanoja, lyhyitä lauseita, 
kysymyksiä ja kehotuksia, jotka liittyvät henkilökohtaisiin 
asioihin tai välittömään tilanteeseen. 
*Osaa viestiä suppeasti joitakin välittömiä tarpeita ja 
kysyä ja vastata henkilökohtaisia perustietoja käsittelevis-
sä vuoropuheluissa. Tarvitsee usein puhekumppanin 
apua. 
*Ymmärtää nimiä, kylttejä ja muita hyvin lyhyitä ja yksin-
kertaisia tekstejä, jotka liittyvät välittömiin tarpeisiin. 
*Osaa viestiä välittömiä tarpeita lyhyin lausein. 
*Osaa kirjoittaa muutamia lauseita ja fraaseja itsestään ja 
lähipiiristään (esim. vastauksia kysymyksiin tai muistilap-
puja). 
* Osaa joitakin perussanoja ja sanontoja ja pystyy kirjoit-
tamaan hyvin yksinkertaisia päälauseita.  
 
 

 


