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Yleiset taitokohtaiset arviointikriteerit  
(Perustuu eurooppalaisen kielisalkun korkeakoulutason viitekehykseen) 

  Suullinen vuorovaikutus Puheen tuottaminen Lukeminen Kirjoittaminen Kommunikointistrategiat 

A2  … selviytyy yksinkertaisista 
sosiaalisista kohtaamisista ja 
rutiininomaisista keskusteluista. 

… osaa kuvata opiskelutaustaansa 
ja ammatinvalintaansa oman 
alansa perusterminologiaa 
käyttäen. 
… osaa pyytää kuulijoilta huomiota. 
… osaa yksinkertaisia fraaseja ja 
rakenteita. 
… osaa ääntää niin, että tulee 
pääosin ymmärretyksi, mutta joutuu 
joskus toistamaan, jotta kuulija 
ymmärtäisi.  

… osaa lukea omaan alaansa 
liittyviä hyvin lyhyitä tai 
popularisoituja tekstejä ja pystyy 
sanakirjaa ja muita apuvälineitä 
käyttäen tunnistamaan tekstin 
pääkohtia. 

… osaa kirjoittaa lyhyitä ja 
yksinkertaisia viestejä ja 
kuvauksia esim. 
henkilökohtaisista 
kokemuksista 

… osaa pyytää keskustelutilanteessa 
puheenvuoroa sekä tarkennusta 
yksinkertaisella tavalla. 
… osaa myös osoittaa ymmärtävänsä 
keskustelun kulkua. 

B1 … osaa viestiä pääosin 
ymmärrettävästi opiskelun ja 
työelämän yleisissä ja alakohtaisissa 
tilanteissa. 
… osallistuu vuorovaikutukseen 
tutuissa tilanteissa osin aloitteellisesti.  
… pystyy seuraamaan hyvin 
jäsenneltyä esitystä tai esitelmää. 
… pyrkii noudattamaan yleisimpiä 
kulttuurisidonnaisen viestinnän ja 
vuorovaikutuksen sääntöjä. 

… osaa kertoa tarinan, esim. kirjan 
tai elokuvan juonen. 
… osaa pitää lyhyen esityksen 
oman mielenkiintonsa kohteesta 
oman alansa perusterminologiaa 
käyttäen 
… osaa ääntää pääosin 
ymmärrettävästi, joskin muiden 
kielten vaikutusta toisinaan 
havaittavissa. 
… käyttää perusrakenteita 
kohtalaisen hyvin, muttei aina osaa 
valita oikeaa tyyliä. 

… löytää ja ymmärtää osittain 
tekstin pääkohdat valikoidusta 
oman tieteenalansa tekstistä ja 
hallitsee oman alansa sanastoa 

… osaa tuottaa yksinkertaisia, 
pääosin yhtenäisiä ja 
ymmärrettäviä oman alansa 
tekstejä ja työelämän 
dokumentteja. 
... kirjoittaa sisällöltään 
suhteellisen tarkoituksen-
mukaista tekstiä ja osaa 
käyttää ammatissaan 
selviytymisen kannalta 
riittävää oman alansa ja 
yleiskielen sanastoa.  
... hallitsee perusrakenteet 
kohtalaisesti. 

… osaa toistamalla varmistaa 
ymmärtäneensä keskustelua ja 
pyytää täsmennystä sanottuun. 
… osaa myös käyttää kiertoilmauksia 
ja pyytää korjausta sanavalintoihinsa. 
… pystyy seuraamaan keskustelua, 
jossa ei käytetä idiomaattisia 
ilmauksia. 

B2 … osaa viestiä sujuvasti ja 
tarkoituksenmukaisesti 
vaativammissakin opiskelun ja 
työelämän tilanteissa. 
… osoittaa taitoa reagoida tilanteen 
mukaan. 
…pystyy seuraamaan laajaa, 
selkeästi jäsenneltyä esitystä ja 
argumentointia. 
…noudattaa yleisimpiä 

… osaa tiivistää omin sanoin 
uutisten, haastattelujen ja muiden 
tietolähteiden sisältöjä. 
… osaa tarkastella omaan alaansa 
liittyviä aiheita monista eri 
näkökulmista. 
...osaa pitää yksityiskohtaisen 
valmistellun esityksen omalta 
alaltaan. 
… pystyy argumentoimaan. 

… ymmärtää ja pystyy 
tiivistämään tekstin pääkohdat, 
lukee vaivattomasti oman 
tieteenalan sekä aputieteiden 
tekstiä käyttäen lukustrategioita 
ja lukutekniikoita ja osaa 
hyödyntää sanakirjoja ja muita 
apuvälineitä.  
…ymmärtää tieteenalakohtaisia 
ja kulttuurisidonnaisia tekstin 

.… osaa noudattaa oman 
alansa tiedeviestinnän 
peruskonventioita ja 
rekistereitä. 
… osaa käyttää lähteitä 
riittävän hyvin, vaikka joitakin 
puutteita voi olla. 
… osaa kirjoittaa suhteellisen 
sujuvaa ja selkeästi etenevää 
tekstiä, joka on kieliasultaan 

… osaa käyttää aikaa voittavia 
ilmauksia säilyttääkseen 
puheenvuoronsa ja muotoillakseen 
sanottavansa. 
… osaa tarkkailla omaa puhettaan ja 
huomaa yleisimmät virheensä itse 
sekä pystyy korjaamaan ne 
tarvittaessa. 
… osaa seurata keskustelua, jossa 
käytetään idiomaattisia ilmauksia, 



kulttuurisidonnaisen viestinnän ja 
vuorovaikutuksen sääntöjä. 

... rakenteiden käytössä voi esiintyä 
satunnaista epätarkkuutta. 
…ääntäminen voi hetkittäin olla 
epätarkka 

 

ominaispiirteitä.  
…erottaa faktan ja mielipiteen 
toisistaan. 

lähes normin mukaista. 
… osaa välttää plagiointia ja 
osaa käyttää sopivia 
viittaustekniikoita, joitakin 
epäjohdonmukaisuuksia 
saattaa ilmetä. 

tosin harvinaisemmat idiomit 
saattavat tuottaa vaikeuksia. 
… osaa tehdä eron eri 
muodollisuusasteiden välillä. 

C1 … osaa viestiä luontevasti ja 
täsmällisesti tieteenalakohtaisissa 
vaativissakin tilanteissa. 
… osaa argumentoida, käyttää 
alakohtaisia konventioita ja sopivaa 
tyyliä. 
…pystyy seuraamaan vaivatta kaikkia 
luentoja ja keskusteluja omalta 
tieteenalaltaan. 

… osaa referoida suullisesti pitkiä 
ja vaativia tekstejä. 
… osaa pitää hyvin jäsennellyn 
esityksen ja ilmaista sujuvasti ja 
monipuolisesti esityksen osien 
väliset siirtymät oman alan 
konventioita käyttäen. 
… pystyy tarvittaessa poikkeamaan 
suunnittelemastaan esityksestä ja 
vastaamaan spontaanisti yleisön 
esittämiin kysymyksiin. 
… osaa kertoa selkeästi ja 
yksityiskohtaisesti monimutkaisista 
omaan alaansa liittyvistä aiheista. 
…ääntäminen on selkeää ja 
luonnollista. 
… osaa käyttää rakenteita 
virheettömästi. 

… ymmärtää ja osaa tiivistää 
yksityiskohtaisesti hyvin 
laajojakin tieteellisiä tekstejä.  
…osaa lukea kriittisesti ja 
arvioida tekstin luotettavuutta.  
…ymmärtää vaivattomasti oman 
alansa erikoissanastoa. 
… osaa tunnistaa tutkimuksen 
raportoinnissa käytettyjä 
kulttuurisidonnaisia piirteitä. 

… osaa tuottaa 
asiantuntevasti erilaisia ja 
vaativiakin oman alansa 
tekstejä sekä työelämän 
dokumentteja.  
…kirjoittaa sujuvaa, 
jäsenneltyä ja kriittisesti 
perusteltua tekstiä, joka on 
sanastoltaan monipuolista ja 
rakenteeltaan virheetöntä.  
…osaa käyttää lähteitä 
asianmukaisesti. 
 …osaa jäsentää oman 
tekstinsä loogiseksi ja ehjäksi 
kokonaisuudeksi. 

 

… osaa sujuvasti käyttää vaihtelevia, 
tilanteeseen sopivia ilmauksia 
saadakseen ja säilyttääkseen 
puheenvuoron. 
… osaa taitavasti liittää 
puheenvuoronsa aiemmin sanottuun 
tilanteen vaatimalla tavalla. 
… osaa käyttää kiertoilmauksia 
unohtamiensa sanojen sijaan ilman, 
että kuulija huomaa sen. 

C2 …pystyy seuraamaan luentoja ja 
keskusteluja myös muilta 
tieteenaloilta. 
… osaa tuottaa selkeää, sujuvasti 
etenevää hyvin jäsenneltyä puhetta, 
jossa ottaa kuulijansa huomioon niin, 
että kuulija huomaa ja muistaa 
puheen tärkeimmät kohdat. 

…osaa pitää hyvin jäsennellyn 
esityksen sujuvasti ja vakuuttavasti 
niin, että ottaa huomioon kuulijansa  
… osaa käyttää rakenteita 
virheettömästi ja monipuolisesti.  
…ääntäminen ja intonaatio ovat 
luontevia, ja puhuja osaa vaihdella 
intonaatioita sekä sijoittaa 
lausepainot oikein ilmaistakseen 
merkitysvivahteita. 

 …ymmärtää vaivatta 
kaikenlaista kirjoitettua kieltä. 
…ymmärtää kielen eri vivahteita. 

… hallitsee oman alansa 
tiedeviestinnän konventiot ja 
tyylin. 
… osaa arvioida, käyttää ja 
tulkita lähteitä asianmukaisesti 
sekä yhdistää niiden 
sisältämää tietoa osaksi omaa 
tuotostaan.  
…käyttää kieltä vaihtelevalla ja 
täsmällisellä tavalla 
sujuvuuden saavuttamiseksi. 

 …hallitsee neuvottelutaidot 
vaativissa tilanteissa. 
… ymmärtää yleisimpiä kohdekielen 
variantteja. 
… hallitsee keskustelussa 
vuorottelutilanteita  

  


