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Perustuslakivaliokunnan lausuntopyyntö 16.10.2003 
 
 
 

LAKIALOITE 94/2003 VP LAIKSI KANSALAISUUSLAIN 17 §:N MUUTTAMISESTA 
 
 
 
 
 
 
Kielitaidon arvioiminen on vaativa tehtävä. Jotta yhdenvertaisuutta 
kansalaisuuden hakijoiden välillä koskien kielitaitoedellytyksen täyttämistä 
voidaan edistää, on uuteen kansalaisuuslakiin otettu säännökset kielitaidon 
edellytyksistä ja siitä kuka suorittaa kielitaidon arvioinnin. Valmisteilla olevassa 
kansalaisuusasetuksessa on lisäksi tarkoituksena täsmentää mm. sitä, mitä 
käytännössä tarkoitetaan kansalaisuuslain 17 §:ssä muulla koulusivistyksellä tai 
muulla tavalla osoitetulla kielitaidolla, jonka arvioi valtion kielitutkinnon 
tutkintotodistuksen antaja. 
 
 

Uutta kansalaisuuslakia valmisteltaessa huomioitiin se, että yleisissä 
kielitutkinnoissa siirryttiin vuoden 2002 alussa käyttämään uutta 
taitotasoasteikkoa. Kansalaisuuslain valmistelussa on kielitaidon osoittamista 
koskevassa 17 §:ssä lähdetty siitä, että säännöksellä edellytetään tyydyttävää 
suomen tai ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Lain perusteluissa on 
todettu, että kielitaitoedellytyksen täyttäminen voidaan osoittaa suorittamalla 
yleinen kielitutkinto yleistasolla kolme tai valtion kielitutkinto tyydyttävin 
taidoin. Kielitaito voidaan osoittaa myös koulusivistyksellä, jolloin valtion 
kielitutkinnon antaja arvioi kielitaidon tason. Kielitaitoedellytyksen täyttyminen 
voidaan osoittaa myös muulla tavalla kuin kielitutkinnolla tai 
koulusivistyksellä, jolloin suoritetaan myös kielitaidon tason arviointi. Kaikki 
edellä mainittu huomioon ottaen lain valmistelun tarkoituksena oli edellytys 
siitä, että hakijan kielitaito on keskitasoa. Lain valmistelussa on katsottu, että 
keskitason kielitaito riittää siihen, että henkilö selviää tavallisimmista suullisista 
ja kirjallisista tilanteista ja aiheista. Lakia valmisteltaessa mm. 
kielitaitotasoedellytyksen kohdalla katsottiin, että puutteellinen suomen tai 
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ruotsin kielen taito ei takaa kansalaistetulle kykyä ja valmiuksia selviytyä ja 
toimia aktiivisesti suomalaisessa yhteiskunnassa. 
 
 
 
 
 
 
Osastopäällikkö ' Pentti Visanen 
 
 
 
 

Ylitarkastaja Marjasina Kousa 
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Lakialoite 94/2003 vp laiksi kansalaisuuslain 17 §:n muuttamisesta 
 
 
 

Valiokunnan pyynnöstä sisäasiainministeriö täydentää otsikossa mainitusta lakialoitteesta 
perustuslakivaliokunnalle antamaansa lausuntoa (SM-2003-03252/Si-l 1). 
 
Lakialoitteessa 94/2003 vp on esitetty, että lain valmistelussa tapahtui sellainen virhe, ettei 
muuttunutta kielitaitotasoasteikkoa huomioituja siksi lain 17 § perusteluineen olisi kirjoitettu 
vanhaa kielitaitotasoasteikkoa hyväksi käyttäen. Lakialoitteesta ei ilmene, mihin käsitys 
valmistelussa tapahtuneesta virheestä perustuu. Kuten sisäasiainministeriö on 7.11.03 
antamassaan lausunnossa todennut, lakia valmisteltaessa otettiin huomioon 
kielitaitotasoasteikon muutos. Lain 17 §:n perusteluissa viitataan yleisistä kielitutkinnoista 
säädettyyn asetukseen. Asetus on edelleen voimassa, kun taas kielitaitoasteikko muuttui 
vuoden 2002 alusta. Kielitaitoasteikon muuttumista ei katsottu tarpeelliseksi erikseen todeta, 
koska on luonnollista, että valmistelun perusteena on käytetty voimassa olevaa, ei 
vanhentunutta asteikkoa. 
 
On myös huomattava, että kansalaisuuslain 17 §:ssä säädetään, että kielitaito voidaan osoittaa 
myös valtion kielitutkinnon tyydyttävällä taidolla. Tämän on katsottu vastaavan yleisen 
kielitutkinnon kielitaitotaso 3. Tämä rinnastus on täysin sopusoinnussa sen kanssa, mitä on 
säädetty valtioneuvoston asetuksessa suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa (481/2003). Siinä todetaan, että yleisessä kielitutkinnossa osoitettu taitotaso 
3 vastaa valtionhallinnon kielitutkintojen tyydyttävää ymmärtämisen tasoa. 
 
Samaan aikaan kun kansalaisuuslakia valmisteltiin, pohdittiin myös kielitaidon lisäämistä nk. 
inkeriläisten paluumuuttajien oleskeluluvan edellytykseksi. Heidän osaltaan on päädytty 
kielitaitotasoon 2, jota koskeva ulkomaalaislain muutos tuli voimaan 1.10.2003. 
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Lakialoite 94/2003 vp laiksi kansalaisuuslain 17 §:n muuttamisesta 

- Uutta kansalaisuuslakia valmisteltaessa huomioitiin myös se, että yleisissä kielitutkinnoissa 
siirryttiin vuoden 2002 alussa käyttämään uutta taitotasoasteikkoa. 

- Kansalaisuuslain valmistelussa kielitaidon osoittamista koskevassa 17 §:ssä lähdettiin siitä, 
että säännöksellä edellytetään tyydyttävää suomen tai ruotsin kielen suullista ja kirjallista 
taitoa. Lain perusteluissa on todettu, että kielitaitoedellytyksen täyttäminen voidaan osoittaa 
suorittamalla yleinen kielitutkinto yleistasolla kolme tai valtion kielitutkinto tyydyttävin 
taidoin. Lain valmistelussa katsottiin, että tyydyttävä kielitaito riittää siihen, että henkilö 
selviää tavallisimmista suullisista ja kirjallisista tilanteista ja aiheista. 

- yleisessä kielitutkinnossa osoitettu taitotaso 3 vastaa valtionhallinnon kielitutkintojen 
tyydyttävää tasoa. Rinnastus on täysin sopusoinnussa sen kanssa, mitä on säädetty 
valtioneuvoston asetuksessa suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 
(481/2003) 13 §:ssä. Siinä todetaan, että yleisessä kielitutkinnossa osoitettu taitotaso 3 vastaa 
valtionhallinnon kielitutkintojen tyydyttävää suullista ja kirjallista tasoa. 

- Samaan aikaan kun kansalaisuuslakia valmisteltiin, pohdittiin myös kielitaidon lisäämistä nk. 
inkeriläisten paluumuuttajien oleskeluluvan edellytykseksi. Heidän osaltaan on päädytty 
kielitaitotasoon 2, jota koskeva ulkomaalaislain muutos tuli voimaan 1.10.2003. 
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Lakialoite nro 94/2003 vp laiksi kansalaisuuslain 17 §:n muuttamisesta 
 
 

Lakialoitteessa esitetään kansalaisuuslain 17 §:n muuttamista siten, että kielitaitoedellytyksen 
täyttäminen voidaan osoittaa suorittamalla yleinen kielitutkinto yleistaitotasolla kaksi. 
Lakialoitteen mukaan kansalaisuuslain valmistelussa ei huomioitu vuoden 2002 alusta 
voimaantulleita yleisten kielitutkintojen taitotasoasteikon muutoksia. Lakialoitteessa katsotaan, 
että kielitaitovaatimus on liian korkea, että yleinen kielitutkinto ei ole kaikille maahanmuuttajille 
sopiva kielitaidon osoittamistapa ja että yleinen kielitutkintojärjestelmä on kankea ja hidas sekä 
lisäksi kallis. 
 
Yleistä 
 
Kansalaisuuslaissa säädetty kielitaitoedellytys ja sen osoittamistavat ovat selkeyttäneet kansalai-
suutta hakevien ulkomaalaisten kielitaidon arviointikäytäntöjä. Kielitaidon arviointi perustuu 
nykyisin yksinomaan kielitaidon arvioinnin asiantuntijoiden antamiin todistuksiin. On kuitenkin 
todettava, että yleinen kielitutkintojärjestelmä ja valtionhallinnon kielitutkintojärjestelmä ovat 
erilaisia ja niiden soveltuvuus kansalaisuuslaissa säädetyn kielitaitoedellytyksen arviointiin 
vaihtelee. 
 
Kielitaidon taso 
 
Sekä yleisen kielitutkinnon yleistaitotaso kolme että valtionhallinnon kielitutkinnon tyydyttävä 
suullinen ja kirjallinen taito vastaavat ns. alemman keskitason kielitaitoa. Suomen ja ruotsin 
kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003) 13 
§:n mukaan yleisessä kielitutkinnossa osoitettu taitotaso kolme vastaa valtionhallinnon 
kielitutkinnossa osoitettua tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Vaatimustaso on sama kuin 
valtionhallinnon henkilöstöltä vaadittava toisen kotimaisen kielen taito tehtävässä, jonka 
kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto. 
 
Kielitutkintojen sisältö 
 
Yleinen kielitutkinto pitää sisällään viisi osakoetta, jotka ovat puheen ymmärtäminen, tekstin 
ymmärtäminen, puhuminen, kirjoittaminen sekä rakenteet ja sanasto. Yleisessä kielitutkinnossa 
mitataan aikuisten toiminnallista kielitaitoa, ns. yleiskielitaitoa. 
 
Valtionhallinnon kielitutkinto, joka koskee suullista taitoa, koostuu puheen ymmärtämisen ja pu-
humisen osakokeista. Kirjallista taitoa koskeva kielitutkinto pitää sisällään kirjoittamisen ja 
tekstin ymmärtämisen osa-alueet. Valtionhallinnon kielitutkinnoissa mitataan yleiskielitaitoa 
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ottaen kuitenkin huomioon valtionhallinnon erityispiirteet. Valtionhallinnon kielitutkinnot on 
tarkoitettu lähinnä valtionhallinnon henkilöstön kielitaidon arvioimiseen. Valtionhallinnon 
kielitutkintojen tehtävien avulla arvioidaan sellaista kielitaidon hallintaa, jota valtionhallinnon 
työtehtävät tyypillisesti edellyttävät. 

P 
 
Tutkinnon suorittaminen 
 
Yleiset kielitutkinnot järjestetään pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. 
Kunkin kielen testit ovat yhtä aikaa koko maassa. Tutkinnon voi suorittaa osallistumalla 
kielitestiin jossakin yli 100 yleisiä kielitutkintoja järjestävästä testipaikasta. Testipaikkoina 
toimivat erilaiset aikuisoppilaitokset j a korkeakoulut. 
 
Valtionhallinnon kielitutkintoja, jotka koskevat tyydyttävää kielitaitoa, ottavat vastaan 
tutkintotodistuksen tarvitsevan pyynnöstä opetushallituksen määräämät tutkintosuoritusten 
vastaanottajat. Tutkintosuoritusten vastaanottajia on eri puolilla maata ja tutkintoja voi suorittaa 
ympäri vuoden. 
 
Tutkintomaksut 
 
Yleisten kielitutkintojen keskitason tutkintoon osallistuminen maksaa 67 euroa. 
 
Osallistuminen valtionhallinnon kielitutkintoon, joka koskee tyydyttävää suullista ja kirjallista 
taitoa, maksaa yhteensä 72 euroa. Tutkinnot, jotka koskevat suullista ja kirjallista taitoa, voi 
myös suorittaa erikseen, jolloin tutkintokohtainen osallistumismaksu on 36 euroa. 
 
Lopuksi 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että kummassakin kielitutkintojärjestelmässä kielitaidon arviointi 
perustuu yleiseurooppalaiseen taitotasoasteikkoon. Yleiset kielitutkinnot soveltuvat kuitenkin 
sisällöltään huomattavasti paremmin kansalaisuuslaissa säädetyn kielitaitoedellytyksen 
arvioimiseen. Toisaalta valtionhallinnon kielitutkintojärjestelmä on järjestämistavaltaan 
joustavampi. 
 
Kansalaisuuslain kielitaitoedellytyksen osoittamisesta on saatu kokemuksia vasta varsin lyhyeltä 
ajalta. Tärkeää olisi seurata ja arvioida sekä yleisten että valtionhallinnon kielitutkintojen järjestä-
mistä ulkomaalaisten suorittamien tutkintojen näkökulmasta. Kielitutkintojärjestelmien 
toimivuudesta kansalaisuuslain kielitaitoedellytyksen arvioimisessa tulisi tehdä johtopäätökset, 
kun on saatavilla kokemuksia pitemmän ajalta. 



 

 

 

 
 
 
 
 
LAUSUNTO LAKIALOITTEESTA 94/2003 VP LAIKSI KANSALAISUUSLAIN 17 §:N 
MUUTTAMISESTA 

 
 

Opetushallitus esittää lausuntonaan yllä mainitusta lakialoitteesta seuraavaa: 
 
1. Tilanne 
 
Valtionhallinnon IdeHtotkintojärjestelmä siirrettiin Opetushallituksen yhteyteen vuoden 
2002 alusta alkaen. KleHtutkintojärjestelmää koskeva säädöspohja on uudistettu (424/2003; 
laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta sekä 481/2003; 
valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa), 
ja rakenteellisesti ja sisällöllisesti uudistettu kielitut-kintojärjestelmä otettiin käyttöön 
vuoden 2004 alusta alkaen. Uusi kansalaisuuslaki (359/2003) on ollut voimassa kesäkuusta 
2003 alkaen. Tästä lähtien Suomen kansalaisuutta hakevien henkilöiden 
kielitaitovaatimukset ja kielitaidon osoittaminen ovat kuormittaneet merkittävästi 
Opetushallituksen kiehmtkintopalveluja. 
 
2. Kokemukset 
 
Opetushallitus pitää tärkeänä tuoda esille, että valtionhallinnon kielitutkintojänes-telmä 
on suunniteltu julldshallinnon henkilöstön toisen kotimaisen kielen taidon osoittamiseen. 
Valtionhallinnon kieHmtltinnoissa tutkinnon suorittajalta edellytetään sellaista 
yleiskielitaitoa, jota tarvitaan julkishallinnon työtehtävissä. Tutkintoon osallistuneilta 
maahanmuuttajilta, valtion Hektatidntokutalninrjilta, valtionhallinnon kielitutkintojen 
vastaanottajilta sekä maahanmuuttajien opettajilta saamaansa palautteeseen perustuen 
Opetushallitus toteaa, että valtionhallinnon kielitutkintojen sisältö soveltuu huonosti 
Suomen kansalaisuutta hakevien maahanmuuttajien kielitaidon testaamiseen. 
 
Opetushallituksen yhteydessä toimivan toisen kansallisen kiehtutkintojärjestel-män, 
yleisten kielitutkintojen, todistuksia voidaan myös käyttää kansalaisuuslaissa edellytetyn 
suomen tai ruotsin kielen taidon hallinnan osoittamiseen. Yleisissä kie-kratkinnoissa 
mitataan aikuisten toiminnallista ja viestinnällistä kielitaitoa. Yleisten ItieKtutJtintojen 
järjestelmä soveltuu sisältönsä puolesta hyvin maahanmuuttaja-asiakkaiden kielitaidon 
testaamiseen, ja siitä tähän asti saadut kokemukset ovat olleet pääosin myönteisiä. 
Järjestelmän hankaluutena ovat harvat mahdollisuudet suorittaa tutkintoja, koska 
pääsääntöisesti 9 eri kielen tutkintoja järjestetään 2 kertaa vuodessa. Opetushallitus on 
kuitenkin suuresta Suomen kansalaisuutta hakevi- 
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en henkilöiden tarpeesta johtuen järjestänyt tammikuussa 2004 ylimääräisen suomen 
kielen testikerran, jossa olikin ennätysmäärä osallistujia. Opetushallitus korostaa, että 
vaikka yleiset kielitutkinnot sisältönsä puolesta soveltuvat hyvin Suomen 
kansalaisuutta hakevien henkilöiden kielitaidon mittaamiseen, osallistujille pitäisi 
pystyä tarjoamaan enemmän tutkinnon suorittamismahdollisuuksia kuin vain 2 — 3 
kertaa vuodessa. Tutkintojärjestelmään tehtävien mahdollisten muutosten ja 
uudistusten toteuttaminen edellyttäisi mahdollisesti ainakin osittaista järjestelmän 
uudelleen organisointia sekä huolehtimista siitä, että järjestelmän käytössä on riit-
tävästi sekä rahallisia että henkilöresursseja. 
 
 

3. Taitotasot 
 
Lakialoitteessa todetaan kansalaisuuden saamiseen edellytettävän yleisten kielitut-
kintojen taitotason 3 olevan liian korkea. Opetushallitus muistuttaa, että vaadittavaa 
tasoa päätettäessä asiaa on syytä pohtia monelta taholta. Peruskysymys lienee, 
halutaanko korostaa sitä, että Suomen kansalaisuuden saavilla henkilöillä on kyky 
toimia kielellisesti mahdollisimman itsenäisesti yhteiskunnan jäseninä. Mikäli tätä 
halutaan korostaa, voi olla paikallaan säilyttää kansalaisuuden saamiseen vaadittavana 
kielitaidon tasona yleisten kielitutkintojen taso 3, joka Euroopan neuvoston asteikolla 
vastaa nk. kynnystasoa ja edustaa itsenäisen kielenkäyttäjän alempaa tasoa. Toisaalta 
tulee muistaa, että mitä korkeammalle asetetaan kansalaisuuden saamisen 
edellytyksenä oleva kielitaitovaatimus, sitä perustellumpaa on olettaa, että järjestetään 
systemaattista tutkinnon suorittamiseen tähtäävää kielenopetusta. Jos taas lähdetään 
liikkeelle siitä, että nykyisin vaadittava taitotaso 3 on liian korkea, voidaan kysyä, 
voisiko tason 2 perustason kielenkäyttäjän kielitaito kuiterikin olla riittävä todellisen 
elämän kielenkäyttötilanteissa toimirniseen. On lisäksi hyvä muistaa, että Suomessa 
on jo olemassa inkerinsuomalaisille paluumuuttajille suunnattu kielitesti, jonka 
tasovaatimuksena on Euroopan neuvoston taso A2 (= yleisten Idelitutkintojen taso 2). 
Kielitestissä osoitettava suomen tai ruotsin kielen taito on maahantulon yhtenä 
edellytyksenä. Kyseisessä testissä on painotettu suullisen kommunikaation tärkeyttä, 
ja tästä johtuen testin hyväksytty suorittaminen edellyttää puhumisen ja yhden toisen 
osakokeen hyväksyttyä suorittamista. 
 
Opetushallitus haluaa Idinnittää huomiota myös siihen, että saman taitotasovaati-
muksen asettaminen eri osakokeille voi helposti muodostua tutkinnossa onnistumisen 
esteeksi. Suomen kansalaisuutta hakevien maahanmuuttajien joukossa voi olla 
henkilöitä, joilla saattaa olla vaikeuksia kirjallisen osuuden läpäisemisessä johtuen 
esim. oman kielensä erilaisesta kirjoitusjärjestelmästä. Silti nämä henkilöt saattavat 
joissakin tapauksissa selviytyä kielellisesti hyvin suullisissa kielenkäyttötilanteissa. 
Lisäksi maahanmuuttajissa voi olla luku- ja kirjoitustaidottomia, joiden mahdollisuus 
läpäistä vaadittu kielitaitokoe kokonaisuudessaan tasolla 3 voi olla jokseenkin 
mahdoton tehtävä. Kansalaisuuden saamiseksi edellytettävän kielitaidon tason 
päättämisessä on siis kysymys ennen kaikkea siitä, mitä asioita halutaan painottaa. 
 
4. Ehdotuksia 
 
Yhteenvetona Opetushallitus toteaa, että kansalaisuuslaissa mainitut kielitutkinto-
järjestelmät ja niiden käyttäminen kansalaisuuden saamiseen edellytettävän kieli-
taidon osoittamiseen ovat selkeyttäneet ennen melko hajanaista käytäntöä annet 

tujen kielitaitotodistusten osalta. On muistettava myös, että molemmat kansalliset 
ldeHtatkmtojärjestelmät, valtionhallinnon Mektatkinnot ja yleiset kielitutkinnot, on 
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ankkuroitu Euroopan neuvoston suositusten mukaisesti vieraita kieliä koskevaan 
yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen taitotasoihin. Molempia järjestelmiä 
kehitetään jatkuvasti ottaen huomioon nykyiseen kielitaidon arviomain liittyvät 
eettiset ja muut laatukriteerit ja -vaatimukset. Opetashallitus ei siten pidä suo-
siteltavana sitä, että palattaisiin entisenkaltaiseen järjestelmään, jossa kielitodistuk-sia 
voisivat antaa jotkut muut auktorisoidut kielitaidon testaajat kuin virallisten 
HeHtatldntojärjestelmien palveluksessa toimivat koulutetut kielitaidon arvioijat. 
Opetushallitus ei myöskään näe tarkoituksenmukaisena si|ä, että kehitettäisiin jo 
olemassa olevien järjestelmien rinnalle uusi järjestelmä, johV Suomen kansalaisuuden 
hakijat voisivat kielitaitonsa osoittaa. Pikerrmiinkin olisi lähdettävä siitä, että 
kehitettäisiin jo asemansa vakiinnuttanutta yleisten Mehmtkintojen järjestelmää siten, 
että osoitettaisiin sen käyttöön riittävästi resursseja, jotta se pystyisi palvelemaan 
entistä parernmin myös Suomen kansalaisuutta hakevien yhä kasvavaa joukkoa. 

Pääjohtaja Kirsi Lindroos 
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Perustuslakivaliokunta 
 
 

Lakialoite 94/2003 vp laiksi kansalaisuuslain 17 §:n muuttamisesta 
 

Valiokunnan pyynnöstä sisäasiainministeriö antaa seuraavan selvityksen. 

Kielitaito kansalaistamisen edellytyksenä 

Kansalaistamisen tarkoituksena voidaan pitää sitä, että kansalaisuuden myöntäessään valtio 
hyväksyy ulkomaalaisen yhteiskuntansa täysivaltaiseksi jäseneksi kaikkine oikeuksineen ja 
velvollisuuksineen. Vastineeksi ulkomaalaiselta yleensä edellytetään, että hän on ennen 
kansalaistamista osoittanut pystyvänsä elämään yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhteiskunnassa 
tärkeinä pidettyjen laillisuusarvojen mukaisesti. Jotta ulkomaalainen täyttäisi nämä edel-
lytykset, hänen yleensä pitää asua riittävän pitkä aika valtiossa totuttautuakseen aikaisempaan 
kotivaltioonsa verrattuna mahdollisesti täysin erilaiseen yhteiskuntaan. Tästä syystä 
kansalaistamiseen liittyy lähes aina edellytys asua määrätynpituinen aika siinä valtiossa, jonka 
kansalaisuuden hakija toivoo saavansa. Monet valtiot edellyttävät myös, että kansalaisuuden 
saava hallitsee ainakin jossain määrin asianomaisen valtion kielen. Kielitaitoedelly-tyksestä on 
voitu antaa oma säännöksensä tai se saattaa ilmetä pisimpien asumisaikaedelly-tysten 
taustalla. Se saattaa myös sisältyä lainsäädännössä edellytettyyn, kansalaistamisen 
kotoutumisedellytykseen. Kielitaidon arvioinnista ja sen osoittamisen muodosta on säädelty 
vaihtelevasti. Valtio saattaa edellyttää erityisen kielikokeen suorittamista taikka kielitaidon voi 
arvioida hakemuksen vastaanottava viranomainen. Laissa nimenomaisesti säädetty kieli-
taitoedellytys tehostaa todennäköisesti halukkuutta kielen oppimiseen ja kielitaitoedellytyksen 
voidaan näin ollen katsoa edistävän ulkomaalaisen kotoutumista, hänen työllistymistään ja 
yleisesti hänen elämänsä helpottumista uudessa kotivaltiossa. 
 
Lakialoitteessa esitetään kansalaisuuslain 17 §:n muuttamista siten, että kielitaitoedellytyksen 
täyttäminen voidaan osoittaa suorittamalla yleinen kielitutkinto yleistaitotasolla tyydyttävä. 
Yleisten kielitutkintojen taitotasokuvauksiin ei kuitenkaan sisälly tasoa tyydyttävä vaan tasot 
ovat perustaso, keskitasoja ylin taso. Vanha 9-portainen taitotasoasteikko korvattiin vuoden 
2002 alusta 6-portaisella asteikolla. Muutos oli tiedossa laadittaessa hallituksen esitystä 
(235/2002) kansalaisuuslaiksi. Alkuperäisessä 9-portaisessa taitotasoasteikossa taso 4 vastasi 
nykyisen 6-portaisen asteikon tasoa 3. Hallituksen esityksen 17 §:n yksityiskohtaiset perustelut 
eivät ole ristiriidassa kansalaisuuslain 17 §:n kanssa, koska lain 13 §:ssä edellytetty tyydyttävä 
kielitaito vastaa yleisten kielitutkintojen 6-portaisen taitotasoasteikon tasoja 3 - 4 (keskitaso) 
eikä tasoja 1 - 2 (perustaso). Vastaavuus tarkistettiin opetusministeriöstä hallituksen esitystä 
laadittaessa. 
 
Hallituksen esityksen yleisperusteluista ilmenee, missä Suomeen lähinnä verrattavissa olevien 
valtioiden lainsäädännöissä on erikseen säädetty kielitaitoedellytyksestä. Näitä maita 
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ovat Tanska, Alankomaat, Espanja, Portugali, Ranska, Saksan liittotasavalta, Sveitsi, Yhdis-
tynyt kuningaskunta, Amerikan yhdysvallat, Kanada, Australia. Lisäksi mainittakoon, että 
uusista Euroopan unionin jäsenvaltioista ainakin Virossa on säädetty kielitaitoedellytykses-tä. 
Kansalaisuuslain kokonaisuudistus on vireillä Norjassa, ja tässä yhteydessä otettaneen kantaa 
myös kielitaitoedellytykseen. Islannissa kielitaitoedellytys olisi saadun tiedon mukaan tulossa 
Islannin ulkomaalaislakiin pysyvän oleskeluluvan edellytykseksi. Viime vuosina yleisenä 
suuntauksena valtioiden kansalaisuuslainsäädännöissä on kielitaitoedellytyksen yhteydessä 
myös edellyttää tietoja asianomaisen valtion yhteiskunnasta ja historiasta (esimerkiksi 
Tanskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa). 
 
Kansalaisuuslaki (359/2003) on ollut voimassa vajaan vuoden, ja sen tultua voimaan vireille 
tulleiden kansalaisuushakemusten määrä on kasvanut. Hakemusten vireilletulotarkastuksen 
perusteella näyttää siltä, että suurin osa hakijoista täyttää kielitaitoedellytyksen. Samoin 
Opetushallituksesta saadun tiedon mukaan hakijat olivat menestynee! hyvin tämän vuoden 
alussa pidetyssä keskitason yleisessä kielitutkinnossa. Saatujen kokemusten perusteella näyttää 
siltä, että lain edellyttämä kielitaitoedellytys ei ole liian ankara. 
 
On totta, että osa kansalaisuuden hakijoista ei kykene saavuttamaan lain edellyttämää suomen 
tai ruotsin kielen suullista ja/tai kirjallista taitoa. Näitä henkilöitä voivat olla esimerkiksi 
vanhukset, sairaat, vammaiset sekä luku-ja kirjoitustaidottomat aikuiset. Kansalaisuuslain 18 
§:n poikkeussäännöksissä asia on otettu huomioon. Säännöksen mukaan kielitaitoedelly-
tyksestä voidaan poiketa, jos hakija on täyttänyt 65 vuotta (18 §:n 1 momentin 2 kohdan h 
alakohta). Säännöksen mukaan kielitaitoedellytyksestä voidaan poiketa myös muulloin pai-
navasta syystä (18 §:n 1 momentin 2 kohdan d alakohta). Lain 18 §:n 2 momentin mukaan 
kielitaitoedellytyksestä voidaan poiketa, jos hakija ei pysty terveydentilansa taikka aisti- tai 
puhevammansa takia täyttämään edellytystä. 
 

Kielitaidon arvioiminen 
 
Yleisillä kielitutkinnoilla testataan viestinnällistä kielitaitoa tehtävissä, joita voi kohdata 
henkilökohtaisissa, julkisissa, koulutukseen ja työhön liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. 
Tutkinnoissa mitataan aikuisen henkilön toiminnallista kielen osaamista sellaisissa käytännön 
tilanteissa, joissa hän joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan vierasta 
kieltä. Tutkinnossa painottuu ihmisten välinen kielellinen vuorovaikutus ja kielitaidon 
katsotaan ilmenevän kykynä ymmärtää ja tuottaa kieltä. Yleiset kielitutkinnot eivät edellytä 
minkään alan erityiskielitaitoa ja niihin voi osallistua kuka tahansa. Suomen kielen testit on 
tarkoitettu maahanmuuttajille tai ulkomaalaisille. 
 
Yleisten kielitutkintojen kansainvälisen vertailtavuuden ja tutkintojen kansainvälisen hyväk-
synnän edistämiseksi niiden laadinnassa on käytetty pohjana kansainvälistä testaustietämys-tä. 
Erityisesti on pyritty varmistamaan yhteismitallisuus Euroopan Neuvoston kehittämän 
eurooppalaisen viitekehyksen kanssa. Testien arvioinnissa käytetään Euroopan Neuvoston 
suositusten mukaista 6-portaista kielitaidon tasoasteikkoa. Kielitaito jaetaan siis taitotasoihin, 
aivan alkeista lähes täydelliseen kielen hallintaan. 
 
Yleiset kielitutkinnot ovat kansallisia ja virallisia kielitutkintoja, joiden tutkintotoimintaa 
säätelevät Yleisistä kielitutkinnoista annettu laki (668/94) ja asetus (669/94). Tutkintojen 
kehittämistyöstä vastaavat Opetushallitus sekä Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentut-
kimuksen keskus. 
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Yleisissä kielitutkinnoissa on mahdollista suorittaa perus-, keski- tai ylimmän tason testi. 
Perustason testi on kohdistettu taitotasoasteikon tasoille 1 - 2. Se sopii kielenoppimisen al-
kuvaiheessa oleville aikuisille, jotka ehkä vierailevat maassa, jossa heidän oppimaansa kieltä 
puhutaan tai ovat muuten silloin tällöin yhteydessä ihmisiin, jotka puhuvat kyseistä kieltä. 
Keskitason testi on kohdistettu taitotasoasteikon tasoille 3 - 4. Se sopii aikuisille, jotka käyttävät 
oppimaansa kieltä jonkin verran niin vapaa-aikana kuin työssäkin, mutta eivät pysty vielä 
esiintymään asiantuntijoina tai muissa vastuutehtävissä vieraalla kielellä. Heidän kie-
lentuntemuksensa ja kielitaitonsa on silti jo melko monipuolinen. Ylimmän tason testi on 
kohdistettu taitotasoasteikon tasoille 5 - 6. Se sopii aikuisille, jotka käyttävät paljon testattavaa 
kieltä työssään ja jotka kielitaitonsa puolesta voivat esiintyä esimerkiksi työpaikkansa edustaj 
ina asiantunti] atehtävissä. 
 
Kaikissa yleisten kielitutkintojen testeissä on viisi osakoetta: Tekstin ymmärtäminen, kir-
joittaminen, rakenteet ja sanasto, puheen ymmärtäminen ja puhuminen. Osakokeisiin sisältyy 
tekstin ymmärtämisen osakoe, jossa on 3 - 4 eri pituista ja eri aihetta käsittelevää tekstiä. 
Kokeessa arvioidaan pääasioiden ja tärkeiden yksityiskohtien ymmärtämistä. Kirjoittamisen 
osakokeessa on 2 - 3 erityyppistä, eripituista ja eri aiheita käsittelevää tekstiä, ja kokeessa 
arvioidaan viestin sisällön luontevaa ja tehokasta välittymistä sekä kykyä käyttää kieltä tar-
koituksenmukaisesti ja suhteellisen tarkasti. Rakenteiden ja sanaston osakokeessa on 4 - 6 
tehtävää, ja kokeessa arvioidaan kyseisellä testitasolla vaadittavien rakenteiden ja sanaston 
hallintaa sekä kykyä ymmärtää ja käyttää sanastoa. Puheen ymmärtämisen osakokeessa, joka 
järjestetään yleensä kielistudiossa, on 5 - 8 erimuotoista, -pituista ja eri aiheita käsittelevää 
puhekatkelmaa. Kokeessa testataan pääasioiden ymmärtämistä ja monologien että dialogien 
ymmärtämistä. Puhumisen osakoe järjestetään yleensä kielistudiossa. Kokeessa on 3 - 5 
tehtävää, joissa arvioidaan viestin välittymistä ja ymmärrettävyyttä (perus- ja keskitaso) sekä 
ääntämistä, sujuvuutta sekä sanaston ja rakenteiden hallintaa (ylin taso). 
 
Taitotasoasteikkoa voidaan soveltaa myös muihin kuin tutkintoon suoranaisesti liittyviin tar-
koituksiin. Esimerkiksi työnantaja voi käyttää asteikkoa määritellessään, millaista kielitaito-
tasoa eri työtehtävät vaativat. Koulutuksen suunnittelijat voivat käyttää asteikkoa laatiessaan 
kurssisuunnitelmia. Myös oppija voi asettaa omat tavoitteensa asteikon mukaisesti. 
Testisuoritusten arvostelijoiksi on koulutettu eri puolilla Suomea asuvia kieltenopettajia. 
Yleiset kielitutkinnot järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Testipaikkoina toimivat järjestä-
misluvan saaneet aikuisoppilaitokset, joita on yli 100, ja eräät korkeakoulut. 
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1    YLEISTÄ 
 
1.1 Kielitutkintojen rakenne ja sisältö 
 
Yleisissä kielitutkinnoissa arvioidaan monipuolisesti erilaisissa kielenkäyttö tilan teissä tar-
vittavaa suullista ja kirjallista kielitaitoa. Tehtävien aihepnrit liittyvät jokapäiväiseen elämään, 
kuten vapaa-aikaan, koulutukseen ja tavallisimpiin työtilanteisiin. Tutkintoja järjestetään 
englannin, espanjan, italian, ranskan, ruotsin, saamen, saksan, suomen ja venäjän kielessä. 
Kielitutkinnon voi suorittaa kolmella eri tasolla: perustasolla, keskitasolla ja ylimmällä tasolla. 
Italian kielessä tutkinnon voi suorittaa kuitenkin vain perus-ja keskitasolla. Keväästä 2004 
alkaen on mahdollista suorittaa myös yksikielinen ruotsin kielen perus- ja keskitason tutkinto. 



 

 

Kukin testi koostuu viidestä osakokeesta: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, 
rakenteet ja sanasto, puheen yrmiiärtäminen ja puhuminen. Valittu testi suoritetaan ko-
konaisuutena siten, että kaikki testin osakokeet edustavat samaa tasoa. Testiä ei siis voi suorittaa 
niin, että valitsisi esimerkiksi puhumisen osakokeesta keskitason ja muista osakokeista 
ylimmän tason. 

Perustaso, keskitaso ja ylin taso perustuvat 6-portaiseen asteikkoon, jossa perustaso 
koostuu taitotasoista 1 ja 2, keskitaso taitotasoista 3 ja 4 sekä ylin taso taitotasoista 5 ja 6. Esitteen 
lopussa on liitteenä taitotasoasteikko, jossa kuvataan tarkemmin kutakin taitotasoa. Testiin 
osallistuva valitsee, haluaako hän suorittaa perustason, keskitason vai ylimmän tason testin. 
 

1.2 Kielitutkintojen arviointi ja todistus 
 
Yleisten kielitutkintojen todistus on luotettava näyttö testiin osallistujan kielitaidon tasosta. 
Jokainen testi arvioidaan taitotasokuvausten ja kriteereiden avulla; testisuorituksia ei siis 
arvioida vertaamalla niitä keskenään. Koulutetut arviointioikeuden saaneet arvioijat arvioivat 
testisuoritukset. 

Perustasolla suoritukset arvioidaan asteikolla alle 1, 1 tai 2, keskitasolla alle 3, 3 tai 4 
ja ylimmällä tasolla alle 5, 5 tai 6. Arviot alle 1, alle 3 ja alle 5 tarkoittavat, että osallistuja ei 
ole suorittanut hyväksytysti kyseisen tason testiä tai jotakin sen osakoetta. Osakokeita ei voi 
uusia erikseen, vaan koko testi on uusittava. Tutkinnosta voi saada todistuksen vain siltä tasolta, 
jonka testiin on osallistunut. 

Osallistujalle lähetetään todistus viimeistään kahden kuukauden kuluttua testipäivästä. 
 

1.3 Oikean tason valitseminen 
 
Testiin osallistuja päättää itse, minkä tason testiin hän osallistuu. Testiesitteen tehtävä-esimerkit 
ja liitteenä oleva taitotasoasteikko auttavat osallistujaa valitsemaan sopivan tason testin. 

\\ Huomaa, että testiesitteen tehtävät ovat lyhennettyjä 
esimerkkejä mahdollisista testitehtävistä. 

1,4 Testiin ilmoittautuminen 
 
Yleisiä kielitutkintoja järjestetään keväisin ja syksyisin Opetushallitukselta luvan saaneissa 
oppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Kielitutkintojen järjestämisestä ilmoitetaan suurimmissa 
sanomalehdissä. Kevään kieUtutkmtöiliin ilmoittaudutaan helmikuussa ja syksyn tutkintoihin 
syyskuussa. Kunkin tutkintokerran päivät ja kielet ilmoitetaan myös www-osoit-teissa 
http://Www.oph.fi ja http://www.solki.jyu.fi. Tutkintoon ilmoittaudutaan lomakkeella, jonka 
saa järjestävästä oppilaitoksesta ja Opetushallituksen www-osoitteesta. 

Tarkempaa tietoa testien kestosta, testijärjestelyistä ja hinnoista antaa järjestävä oppilaitos. 

• Valitse kielitaitoasi parhaiten vastaavan tason testi (perustaso, keskitaso tai ylin taso). Tässä 
sinua auttaa liitteenä oleva iaitotasoasfeikko. 

• Varmista järjestävä oppilaitos sekä testipäivä ja -aika. 
• Ilmoittaudu testiin määräpäivään mennessä. 
 
 

1.5 Erityistukea tarvitsevien kieientestaus 
 
Yleisiin kieliftitkintoilun voivat osallistua myös erityistukea tarvitsevat. Testiä suoritettaessa ja 
sitä arvioitaessa voidaan tapauksittain ottaa huomioon esimerkiksi kuulo-, näkö- tai 

http://www.oph.fi/
http://www.solki.jyu.fi/


 

 

lukivaikeudet. Ilmoittautumisen yhteydessä henkilön tulee esittää asianmukainen 
lääkärintodistus. Todistuksen lukihäiriöstä voi antaa myös erityisopettaja tai psykologi. 
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2   PERUSTASON TESTI 
 
2.1 Tekstin ymmärtäminen 
 
 
MILLAINEN      - kestää 50 minuuttia 
TESTI? - sisältää 3-6 tehtävää 

- sisältää erilaisia tekstejä, esim. kirjeitä, viestejä, ilmoituksia, mainoksia, 
uutisia, artikkeleita ja kertomuksia 

- osan teksteistä voi lukea nopeasti; osa teksteistä täytyy hikeä tarkasti 

MITÄ 
ARVIOIDAAN
? 

 

aihepiirin tai pääasian ymmärtämistä 
taitoa päätellä sanojen merkityksiä tekstin perusteella 
joidenkin yksityiskohtien ymmärtämistä 

Sinun ei tarvitse ymmärtää tekstien jokaista sanaa. Lue tehtävien ohjeet huolellisesti 
ja toimi niiden mukaisesti. 

TEHTÄVÄTYYPIT 
 
 

Tehtävätyyppi 1.      Monivalintatehtävät 

Tehtävät sisältävät kysymyksen ja 3-4 vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. 
Kysymysten määrä vaihtelee tekstin pituuden mukaan. 

 
 
Esimerkki:       Lue vaihtoehdot ja teksti. Valitse sitten oikea vaihtoehto. Laita rasti (X) oikean vaihtoehdon 

(A, B tai Q kirjaimen päälle. 
 

Ml  Ilmoituksessa etsitään A) päiväkodin opettajaa. 
B) osa-aikaista työntekijää. 
C) siivoojaa. 

M2  Työaika   A) on joka päivä sama. 
B) vaihtelee päivittäin. 

http://www.oph.fi/
http://www.solki.jyu.fi/


 

Vastaukset:     Ml B M2B 

C) ei ole viikonloppuna. 
 
 
PÄIVÄHOITOA HALUTAAN 
 
Palkataan reipas ja vastuuntuntoinen iltapäivähoitoja 9-v. pojalle Taka-
Töölöön. Työaika vähintään 10 tuntia viikossa mo-pe vaihtelevasti klo 13-
17 välillä ja joskus myös viikonloppuisin. Tehtäviin sisältyy kodinhoitoa 
3-5 tuntia viikossa. P 040 1234567. 

 
 

Tässä tehtävätyypissä on pääteltävä, ovatko tekstiin perustuvat väittämät 
oikein vai väärin. Väittämien määrä vaihtelee tekstin pituuden mukaan. 

 
 

Esimerkki: Asut viikon ystäväsi Tiinan ja Karin asunnossa. He ovat jättäneet sinulle viestin keittiön 
pöydälle. Alla on osa viestistä. Lue kysymykset ja viesti. Vastaa sen jälkeen, ovatko 
kysymykset oikein vai väärin. Laita rasti (X) ruutuun. 

Oikein    Väärin 
Ml Tiina ja Kari pitävät siivoamisesta. O        
M2 Tiina ja Kari kirjoittivat kirjeen yhdessä.         
M3 Asunnossa voi käydä varkaita, jos et ole varovainen. O        

 
 

He/7 

... ja tervetuloa! Toivottavasti viihdyt kodissamme, vaikka täällä ei 
maailman siisteintä olekaan! Me kun olemme tällaisia 
siivousnarkomaaneja, heh-heh... 

Lähtökiireessä (Kari odottaa jo autossa) kirjoitan pari riviä, sillä pyytäisin 
sinua pitämään huolta muutamasta asiasta: 
 
Ensinnäkin kastelisitko kukat, jos niiden multa on kuivaa. Ulko-ovi 
kannattaa panna tavallisen lukon lisäksi turvalukkoon silloin, kun et ole 
kotona. Samoin kadun puolen ikkunat täytyy sulkea ulos lähtiessä, koska 
muuten joku voi kiivetä kadulta sisään. 

Vastaukset: MIV M2V M3 0 

 



Tehtävätyyppi 3.      Avoimet kysymykset 

 

 

Tässä tehtävätyypissä vastataan tekstistä tehtymm kysymyksiin. Osaan 
kysymyksistä voi vastata lyhyesti, ja osaan täytyy vastata vähän enemmän. 

 
 
 
Esimerkki:       Lue teksti ja vastaa kysymyksiin. 

 
1.  Minkä ikäisille ihmisille perhepuisto on tarkoitettu? 

 
 
 
 
2.  Mitä puistossa ei saa tehdä? 

 
 
 
 
 
 
MATTILANNIEMEN PERHEPUISTO 
 
Mattilanniemen perhepuiston tarkoituksena on tarjota alueen 
asukkaille turvallinen ja virikkeellinen oleskelu- ja toiminta-
ympäristö aamusta iltaan. Tavoitteemme ja toimintatapamme on 
ennaltaehkäisevää yhdyskuntatyötä, joka pyrkii tarjoamaan jo-
kaiselle jotakin. Epäsäännölliseen hoidontarpeeseen puisto tarjoaa 
apua ma-pe klo 7-17. Vanhuksille, vammaisille, ulkomaalaisille, 
nuorille, aikuisille, lapsille jä perheille on omat kerhonsa ja 
toimintonsa. Perhepuiston alue on julistettu savuttomaksi alu-
eeksi — tupakat pois ja piiput piiloon. Tervetuloa vauvasta van-
huksiin - tullaan tutuiksi! 
 
Mattilanniemen perhepuisto 
Mattilankatu 5 
Mikkeli 

 
 

Vastaukset:     1. Kaikenikäisille. 
2. (Siellä ei saa) polttaa tupakkaa/tupakoida. 



 

 

2.2 Kirjoittaminen 
 
 
MILLAINEN       - kestää 50 minuuttia 
TESTI? - sisältää 3 erityyppistä tehtävää 

- tehtävät ovat lyhyitä, esim. kortti, viesti, tai vähän pidempiä, esim. kirje, mielipide 
- osa tehtävistä saattaa sisältää oheismateriaalia 

MITÄ - kykyä tuottaa lyhyt ja ymmärrettävä annetun ohjeen 
ARVIOIDAAN?       mukainen teksti 

Kirjoita rmduummin liian paljon kuin liian vähän, koska suoritustasi on helpompi 
arvioida, jos tekstiä on riittävästi. Älä kuitenkaan turhaan pitkitä kirjoitustasi. 

TEHTÄVÄTYYPIT 
 
 
Tehtävätyyppi 1.      Ohjatut tehtävät 
 
Tämä on yleisin kirjoittamisen osakokeen tehtävätyyppi. Tehtävän ohjeessa 
kerrotaan, kenelle kirjoitetaan ja millaisessa tilanteessa. Tehtävässä voi olla 
kirjoitelman sisältöä koskevia ohjeita. 

 

Esimerkki 1:    Olet kadottanut jotakin. Kirjoita automarketin ilmoitustaululle "Kadonnut°-ilmoitus, jossa 
kerrot 

• mitä olet kadottanut 
• missä olet sen kadottanut 
• miten sinuun voi ottaa yhteyttä. 
 
Kirjoita selvällä käsialalla. 

 
 
Esimerkki 2:     Ystäväsi on mennyt naimisiin juhlimatta (ilman hääjuhlia). Kirjoita 

ystävällesi onnittelukirje ja kerro samalla lyhyesti, mitä sinulle kuuluu. Muista 
aloittaa ja lopettaa kirje sopivalla tavalla. Kirjoita selvällä käsialalla. 
Tässä tehtävätyypissä annetaan muutama otsikko tai väittämä. Niistä valitaan yksi, 
josta kirjoitetaan. 

 

Esimerkki:       Valitse aiheista yksi ja kirjoita, mitä ajattelet aiheesta. 
 

1. Mitkä ovat TV:n hyvät ja huonot puolet? 
2. Onko eläminen Suomessa liian kallista? 
3. Miksi vapaa-aika on tärkeää? 
 
Kirjoita selvällä käsialalla. 

2.3 Rakenteet ja sanasto 
 
 
MILLAINEN      - kestää 50 minuuttia 
TESTI? - sisältää 4-6 tehtävää 

- sisältää monivalintatehtäviä, täydennystehtäviä ja lauseen-muodostustehtäviä 

MITÄ - tavallisimpien perusrakenteiden käyttötaitoa 
ARVIOIDAAN? - perussanaston tuntemusta 
 
 

 

 



 

 

TEHTÄVÄTYYPIT 
 
 

Tehtävätyyppi 1.      Monivalintatehtävät 

Monivalintatehtävillä arvioidaan rakenteiden ja sanaston hallintaa. Tehtävissä 
on 3-4 vaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. 
 
 
 
Esimerkki sanastotehtävästä: 

 
Mikä sana EI kuulu joukkoon? Jokaisessa ryhmässä on yksi väärä sana. Laita 
rasti (X) väärän sanan (A, B, C tai D) kirjaimen päälle. 

Ml A) lasi B) haarukka     C) lautanen     D) kukka 
M2 A) myyjä B) opettaja       C) vuori D) lääkäri 
M3 A) aurinko       B) koru Q kuu D) tähti 

 
Vastaukset:     Ml D M2C M3 B 
 
 
Esimerkki sanastotehtävästä: 

 
Valitse  sana,  joka  sopii  lauseeseen.  Laita  rasti  (X)  sopivan  sanan  (A,  B  tai  C)  
kirjaimen päälle. 
 
Ml Pullo suljetaan A) kaulakorulla. 

B) korkilla. 
C) kirjalla. 

 
M2 Tiistai on A) arkipäivä. 

B) pyhäpäivä. 
C) juhlapäivä. 

Esimerkki rakennetehtävästä: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastaukset: 

Valitse sana, joka sopu lauseeseen. Laita rasti (X) sopivan sanan (A, B tai C) 
kirjaimen päälle. 

Ml  Käyn täällä A) syödä       joka päivä. 
B) syömässä 
C) syön 

 
M2   A) Meidän täytyy lähteä. 

B) Meillä 
C) Meitä 

M3  Teillä on A) kaunista kotia. 
B) kaunis kotia. 
C) kaunis koti. 

 
M1B M2A M3C 
 
 
 
Tehtävätyyppi 2.      Täydennystehtävät 
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Täydennystehtävillä arvioidaan rakenteiden ja sanaston hallintaa. Näissä 
tehtävissä on yhtenäisestä tekstistä tai yksittäisistä lauseista jätetty pois sanoja, 
sanojen osia tai päätteitä. Aukko täydennetään sitä koskevan vihjeen tai 
lauseyhteyden perusteella. 

 
 
Esimerkki rakennetehtävästä: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastaukset: 

Kirjoita sulkeissa oleva sana viivalle oikeaan muotoon. 

Liisa:    (1) ___________ (minä) pääni on kipeä. 

Pekka:  Ikävää, oletko ottanut (2) ______________ (lääke)? 

Liisa:   Minä en (3)_____________(uskoa), että se auttaa. 

Pekka:  Miten (4) _________ (voida) tietää, jos et kokeile? 

1. Minun 
2. lääkettä 
3. usko 
4. voit 



 

 

Esimerkki rakenne- ja sanastotehtävästä: 
 

Valitse tekstiin sopiva sana. Kirjoita se viivalle oikeaan muotoon. 

Meillä on neljä (1)_ 
 
(2) _______________ 
 
kesälomaa, (3) ____ 
 
matkustamme usein lomalla. 

 

(1)    lasi laatu 
lapsi 

 
ottaa 

odottaa 
lähteä 

 
(3)   jos koska 

sitten 
Vastaukset: 1. 2. 3. lasta 

odottavat 
koska 

 
 

Tehtävätyyppi 3.      Lauseenmuodostustehtävät 
 
Lauseenmuodostustehtävissä arvioidaan rakenteiden ja sanaston hallintaa. 
Näissä tehtävissä kirjoitetaan lauseita annettujen ohjeiden mukaan. 

 
 
Esimerkki rakennetehtävästä: 

 
Tee sanoista lause. Käytä kaikkia sanoja. Älä muuta sanajärjestystä. 

 
 
1.  Nieminen, perhe, muuttaa, viime, viikko, Helsinki 
 
 
 
 
2.  Perhe, isä, saada, uusi, työpaikka 

 
 
 
 
Esimerkki vastauksista: 

1. Niemisen perhe muutti viime viikolla Helsinkiin. 
2. Perheen isä sai uuden työpaikan. 

Esimerkki rakenne-ja sanastotehtävästä: 

Tee kysymykset vastauksiin. 

1. ____________________   : ; ; _________________________ 

- En, koska se oli Inari pitkä ja tylsä. 

' 2.  ______________________ .    "    "     ' - :      '        ' 

- Olen tulossa uimahallista. 
 

Esimerkkejä vastauksista: 

(2) 

. He 

aina innokkaasti 

 



 

 

1. Piditkö siitä elokuvasta? / Luitko kirjan kokonaan? 
2. Mistä sinä olet tulossa? / Miksi tukkasi on märkä? 

2.4 Puheen ymmärtäminen 

- kestää noin 30 minuuttia 
- sisältää 3-5 tehtävää 

 

- sisältää keskusteluja, haastatteluja, viestejä, ilmoituksia, kuulutuksia, uutisia, 
tiedotuksia tai mainoksia eri aiheista 

- osa puhekatkelmista kuunnellaan kerran, osa kahdesti 

MITÄ - aihepiirin tai pääasian ymmärtämistä 
ARVIOIDAAN? - kykyä päätellä sanojen merkityksiä kuullun perusteella 

- joidenkin yksityiskohtien ymmärtämistä 

Älä hätäänny, jos et ymmärrä jokaista sanaa, vaan keskity kuuntelemiseen. 

TEHTÄVÄTYYPIT 
Kuulet kaikki puheen ymmärtämisen esimerkit CD:ltä tai nauhalta. 

 
 
 
Tehtävätyyppi 1.      Monivalintatehtävät 
 
Tehtävät sisältävät kysymyksen ja 3-4 vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on 
oikein. 

 
Esimerkki (CD:n raita 1): 

Kuulet keskustelun kaksi kertaa. Valitse sen jälkeen oikea vaihtoehto. Laita rasti (X) 
oikean vaihtoehdon (A, B tai C) kirjaimen päälle. Vastausaika on sulkeissa. 
 
(Vastausaika 30 sek) 
 
Ml  Mikä naisen paikkalipun numero on? 

A) 32 
B) 14 
C) 34 

M2  Miksi miehen täytyy odottaa vähän aikaa? 
A) Nainen pukee lapsen. 
B) Nainen juo kahvia. 
C) Nainen laittaa kengät jalkaan. 

 
M3  Mitä naiselta putosi? 

A) Kaulaliina. 
B) Toinen hansikas. 
C) Kaulakoru. 

 
 

MILLAINE
N TESTI? 

 

 



Tehtävätyyppi 2.      Oikein-väärin-tehtävät 

 

 

Tässä tehtävätyypissä on pääteltävä kuullun perusteella, ovatko väittämät 
oikein vai väärin. 

 
 
 
Esimerkki (CD:n raita 2): 

 
Kuulet uutisen kaksi kertaa. Vastaa sen jälkeen; ovatko kysymykset oikein vai 
väärin. Vastausaika on sulkeissa. Laita rasti (X) ruutuun. 

 
 
 
 
 
 
Vastaukset: 

(Vastausaika 20 sek) 
 
Ml  Poliisi otti ajajan kiinni noin klo 24. M2  Auto 
oli sininen. M3  Ajaja oli humalassa. 
 
Ml O M2V M3 0 

Oikein Väärin 

  
 o 

 
 
 
Tehtävätyyppi 3.      Avoimet kysymykset 
 
Tässä tehtävätyypissä vastataan kuullun perusteella kysymyksiin. Osaan 
kysymyksistä voi vastata lyhyesti, ja osaan täytyy vastata vähän enemmän. 

 
 
 
Esimerkki (CD:n raita 3): 

 
Kuulet kuulutuksen kaksi kertaa. Vastaa sen jälkeen kysymyksiin. Vastausaika on 
sulkeissa. 
 
(Vastausaika 45 sek) 
 
1.     Mitä tapahtuu viiden minuutin kuluttua? 
 
 
 
2.     Mitä pääovesta sanotaan? 

 
 
 
 
Vastaukset:     1.    Liike suljetaan. / Se menee Idinni. 

2.     Asiakkaiden täytyy mennä ulos siitä. 

 

2.5 Puhuminen 
 
 

 



 

 

MILLAINEN       - keskustelua kasvokkain haastattelijan kanssa 
TESTI? - kestää noin 15 minuuttia 

- sisältää 3 tehtävää 
- suoritus tallennetaan arviointia varten 

MITÄ - kykyä viestiä ymmärrettävästi ohjeiden mukaan 
ARVIOIDAAN?    - kykyä puhua arkipäiväisistä asioista 

- kykyä puhua lyhyen valmistelun jälkeen tutusta aiheesta 
 
TEHTÄVÄTYYPIT 
 
 

Tehtävätyyppi 1.       Esittelytehtävä 

Esittelytehtävässä testin suorittaja esittelee itsensä haastattelijalle ohjeiden 
mukaan. 

 
 
 
Esimerkki:       Kerro haastattelijalle itsestäsi. Kerro esimerkiksi: 

 
• Kuka olet ja mistä olet kotoisin? 

• Miten kauan olet asunut Suomessa? 
• Mikä testissä on ollut vaikeaa ja mikä helppoa? 

 
 

Tehtävätyyppi 2.      Kertomistehtävät 

Kertomistehtävässä puhutaan annetusta aiheesta tai valitaan yksi aihe, josta 
puhutaan haastattelijan kanssa ohjeiden mukaan. 
 
 

Esimerkki:       Mitä teet kesällä? 
 

• Mitä suunnitelmia sinulla on? 
• Oletko työssä vai opiskeletko? 

• Milloin vietät lomaa? 
• Miten kesä vaikuttaa sinuun? 

• Millaiset asiat tekevät kesästä hyvän tai huonon? 
 

Miehpidetehtävissä kerrotaan oma mielipide annetusta aiheesta tai valitaan yksi aihe, josta 
kerrotaan mielipide ohjeiden mukaan. 

 
 

Esimerkki:  Tutustu tehtävään. Valitse yksi aihe. Voit ensin miettiä pari minuuttia, jos haluat Voit 
kirjoittaa samalla tärkeitä sanoja muistiin. Kerro sitten haastattelijalle mielipiteesi. 
 
1.   Pitääkö kauppojen olla auki sunnuntaina vai ei? 

• Mitä hyviä ja huonoja puolia sunnuntain aukiolossa mielestäsi on? 
• Käytkö itse kaupassa sunnuntama? Minkälaisissa kaupoissa? 
• Millaisissa kaupoissa haluaisit käydä sunnuntaina (esim. ruokakaupat, 

vaatekaupat, huonekalukaupat)? 
 
2.   Onko kännyköitä (= matkapuhelimia) liikaa? 

 
• Onko sinulla kännykkä? 

 

 

 

 



Tehtävätyyppi 3.      Mielipidetehtävät 
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• Mitä hyviä ja huonoja puolia kännyköissä on? 
• Missä kännykkää saa ja ei saa käyttää (esim. junassa, ravintolassa, koulussa 

oppitunnilla, kokouksessa)? 
• Häiritsevätkö kännykkään puhuvat muita ihmisiä? 

3    KESKITASON TESTI 
 
3.1 Tekstin ymmärtäminen 
 
MILLAINEN       - kestää 55 minuuttia 
TESTI? - sisältää 3-6 tehtävää 

- sisältää eripituisia sekä nopeasti silmäiltäviä että tarkkaan luettavia tekstejä, esim. 
kirjeitä, viestejä, ilmoituksia, mainoksia, uutisia, artikkeleita ja kertomuksia 

- monivalinta- ja oikein-väärin-tehtävien vastaukset merkitään optiseen 
lomakkeeseen, muut tehtävävihkoon 

MITÄ - aihepiirin tai pääasian ymmärtämistä 
ARVIOIDAAN?   - kykyä havaita kirjoittajan asenne tai tavoite 

- joidenkin yksityiskohtien ymmärtämistä 
- kykyä päätellä sanojen merkityksiä tekstin perusteella 

Sinun ei tarvitse ymmärtää tekstien jokaista sanaa. Lue tehtävän ohjeet huolellisesti 
ja toimi niiden mukaisesti. 

 
TEHTÄVÄTYYPIT 

 
 
Tehtävätyyppi 1.      Monivalintatehtävät 
 
Tehtävät sisältävät kysymyksen ja 3-4 vastausvaihtoehtoa, joista vain yks; on 
oikein. Kysymysten määrä vaihtelee tekstin pituuden mukaan. 

 
 
Esimerkki:       Lue teksti ja siihen liittyvät kysymykset. Valitse oikea vaihtoehto (A, B tai Q. Rastita (ES) 

sitä vastaava kirjain optisen lomakkeen kohtiin M1-M2. 
 
Ml   A) Sari ja Ulia riitelevät usein tavatessaan. 

B) Sarilla ja Ullalla oli ensimmäinen iso riita Brysselissä. 
C) Sarilla ja Ullalla oli pieni erimielisyys Brysselissä. 

M2   A)  Ulla oli työssä Brysselissä. 
B) Sari oli työssä Brysselissä. 
C) Sari ja Ulla olivat molemmat työssä Brysselissä. 

NAISTENVÄUSESTÄ YSTÄVYYDESTÄ Sari 

kertoo: 

Ulla (a minä olemme olleet ystäviä jo yli kymmenen vuotta. 
Riitelimme ensimmäisen kerran oikein olan takaa viime keväänä 
Brysselissä. Olin kaupungissa vierailulla työkomennuksella olevan 
ystäväni luona ja olimme viettäneet viimeistä iltaa keskustan pubis- 
sa. Kahden aikaan yöllä aloin ehdotella kotiinlähtöä. Ulla pyysi 
jäämään: eräs mies kiinnosti häntä, mutta keskusteluyhteys oli 
luomatta.----- 

Tehtävätyyppi 2.      Oikein-väärin-tehlävät 
 
Tässä tehtävätyypissä on pääteltävä, ovatko tekstiin perustuvat väittämät oikein vai 
väärin. Väittämien määrä vaihtelee tekstinpituuden mukaan. 
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Esimerkki:       Lue teksti ja siihen liittyvät väittämät. Rastita (SI) A, jos väittämä on oikein, ja B, jos väittämä on 
väärin. Vastaa optisen lomakkeen kohtiin M1-M2. 

Oikein Väärin A        B 
Ml  Matkojen tarjonta internetissä on Suomessa ö         

hyvin kehittynyttä M2  Internetin kautta varataan eniten lomamatkoja.    ö         
 
 
 
VAIN HARVA OSTAA MATKAN INTERNETISTÄ 
Matkapalveluiden kauppa on vielä lapsenkengissä 

Matkoja varataan tai maksetaan internetin kautta harvoin. Kaksi prosenttia 
Suomen matkatoimistoalan liiton tuoreeseen tutkimukseen osallistuneista oli 
varannut matkan internetissä. Eniten internetiä käytetään vapaa-ajan 
ulkomaanlentojen varaamiseen. Niitä oli varannut kahdeksan prosenttia 
vastanneista. 

Vastaukset: MlB   M2A 



 

 

Tehtävätyyppi 3.      Avoimet kysymykset 
 
Tässä tehtävätyypissä vastataan tekstistä tehtyihin kysymyksiin. Osa 
kysymyksistä vaatii pidempää vastausta, osaan voi vastata hyvinkin lyhyesti. 
Vastauksen tulee mahtua sille varattuun tilaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 *Z 

Esimerkki:       Lue teksti ja vastaa kysymyksiin. 
 
 

1. Miksi poliisi ajoi takaa nuorisojoukkoa? (2 syytä) 
 
 
 
 
 
 
2. Miksi nuorisojoukon auto pysähtyi? 

 
 
 
 
 
POLUSI AJOI TAKAA RELLESTÄVÄÄ NUORISOJOUKKOA Oulu, STT 

Neljä nuorta hurjasteli varastetulla autolla Oulusta Pudasjärvelle 
uudenvuodenyönä. Kahden pojan ja kahden tytön joukko varasti 
auton Oulun keskustasta, mutta sai poliisipartion peräänsä 
hetimmiten. 

Joukko kiihdytti vauhdin kaupungissa sataan kilometriin tun-
nissa ja meno hurjistui Kuusamontiellä. Poliisin kulkua estettiin 
heittämällä tavaroita autosta. 

Takaa-ajoa riitti Pudasjärvelle saakka melkein sata kilo-
metriä. Siellä matka päättyi lumihankeen. Nuoret olivat 17-19-
vuotiaita. 

 

Vastaukset:     1.  Koska auto oli varastettu ja koska nuoret ajoivat liian lujaa. 2.  Se ajoi lumeen, 
lumihankeen tms. 

 
 

 

 



Tehtävätyyppi 4.      Täydennystehtävät 

 

Tekstin täydentäminen on tehtävätyyppi, jossa tekstistä on jätetty pois joitakin 
esimerkiksi sisällön kannalta keskeisiä pääkohtia. Aukot täydennetään tekstin 
perusteella. 

 
 

Esimerkki:       Alla on kaksi sisällöltään samanlaista tekstiä. Täydennä jälkimmäisen tekstin aukot 
yhdellä tai parilla sanalla ensimmäisen tekstin perusteella. 

 
 

1. TEKSTI 
 
Kahden ihmisen ei tarvitse harrastaa samoja asioita ja olla kaikesta 
yhtä mieltä, ennen kuin he voivat olla ystäviä. Mikä olisikaan 
ikävämpää, tylsempää ja yksipuolisempaa kuin jutella peilikuvansa 
kanssa; keskustelu muistuttaisi yksinä puhelua pikemmin kuin 
dialogia. Ystävät, jotka eivät muistuta itseä, avaavat uusia ikkunoita 
maailmaan. 
 
 
2.TEKSTI 

Ystävien ei tarvitse olla 1) ollakseen ystäviä. 
Itse asiassa 2) ____ tekee ystävyydestä mielenkiintoi- 
sempaa ja elävämpää, ja siksi ystävien avulla oma elämä 
3)_______________________ 

 
 

Esimerkkejä vastauksista: 
1. samanlaisia, samankaltaisia, samantyyppisiä 
2. erilaisuus, erot 
3. rikastuu, tulee rikkaammaksi/ värikkäämmäksi tms., uudistuu 
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3.2 Kirjoittaminen 
 
 
MILLAINEN      - kestää 50 minuuttia 
TESTI? - sisältää 3 erityyppistä tehtävää 

- tehtävät ovat lyhyitä, esim. kortti, viesti, tai vähän pidempiä, esim. kirje, mielipide 
- osa tehtävistä saattaa sisältää oheismateriaalia 

MITÄ 
ARVIOIDAAN
? 

 

- kykyä tuottaa ymmärrettävää tekstiä tuttavallisiin tai puolivirallisiin tarkoituksiin 
- kykyä kirjoittaa myös abstrakteista aiheista 

Kirjoita mieluummin liian paljon kuin liian vähän, koska suoritustasi on helpompi 
arvioida, jos tekstiä on riittävästi. Älä kuitenkaan turhaan pitkitä tekstiä. 

 
TEHTÄVÄTYYPIT 

 
 
Tehtävätyyppi 1.      Ohjatut tehtävät 
 
Tämä on yleisin kirjoittamisen osakokeen tehtävätyyppi. Tehtävän ohjeessa 
kerrotaan, kenelle kirjoitetaan ja millaisessa tilanteessa. Tehtävässä saattaa olla 
kirjoitelman sisältöä koskevia ohjeita, tai siihen voi liittyä lyhyehkö teksti, jonka 
pohjalta laaditaan kirjoitelma. 

 
 
 
Esimerkki 1:    Olet ollut juhlissa, joihin myös ystäväsi oli kutsuttu. Ystäväsi ei kuitenkaan voinut tulla 

juhliin. Kirjoitat hänelle kirjeen, jossa kerrot 

• millaiset juhlat olivat 
• keitä siellä oli 
• mitä juhlissa tapahtui. 
 
Voit itse päättää, millaisista juhlista kerrot (esimerkiksi häistä, hautajaisista, 
syntymäpäivistä). Muista aloittaa ja lopettaa kirje sopivalla tavalla. Kirjoita selvällä 
käsialalla. 

 



 

 

Esimerkki 2:    Lue alla oleva yleisönosastokirjoitus ja pohdi siiliä esitettyjä näkökohtia. 
Kirjoita sitten asiasta oma mielipiteesi ja perustele se. Kirjoita selvällä käsialalla. 

 
 

JO RIITTÄÄ TERVEYSTERRORI! 
 
Kyllä tuo terveysvouhotus on jo mennyt liian pitkälle, kun 
ravintolassakaan ei saa enää polttaa. Meikäläinen tupakoija saa tuntea 
itsensä toisen luokan kansalaiseksi. Kyllä tehtaiden savupiiput ja 
liikenne saastuttavat enemmän kuin minun piippuni. 

 
"Ei piiputonta päivää 30 vuoteen" 

 
 
 
 
 
Tehtävätyyppi 2.      Otsikkopohjaiset tehtävät 
 
Tässä tehtävätyypissä annetaan muutama otsikko tai väittämä, joista valitaan yksi, 
ja laaditaan siitä kirjoitelma. 

 
 

Esimerkki:       Valitse aiheista yksi ja kirjoita siitä mielipiteesi yleisönosastoon. Perustele mielipiteesi. 

1. Televisiossa on liikaa väkivaltaa. 
2. Nykymuoti on mautonta. 
3. Erilaisuus on rikkautta. 
 
Kirjoita selvällä käsialalla. 

3.3 Rakenteet ja sanasto 
 
 
MILLAINEN      - kestää 55 
minuuttia 
TESTI? - sisältää 4-6 
tehtävää 

- sisältää monivalintatehtäviä, täydennystehtäviä ja lauseen-
muodostustehtäviä 

- monivalintatehtävien vastaukset merkitään optiseen lomakkeeseen, 
muut tehtävävihkoon 

MITÄ - perusrakenteiden hallintaa 
ARVIOIDAAN?  - perussanaston käyttötaitoa 
 
TEHTÄVÄTYYPIT 

 
 

Tehtävätyyppi 1.      Monivalintatehtävät 
 
Monivalintatehtävillä arvioidaan rakenteiden ja sanaston hallintaa. Tehtävissä 
on 3-4 vaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. 

 

Esimerkki sanastotehtävästä: 
 
Valitse paras vaihtoehto (A, B tai C). Rastita (IS) sitä vastaava kirjain 

«4«wl optisen lomakkeen kohtiin M1-M3. 

 

 



 

Vastaukset:     Ml B M2 A 
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Ml Tulla kypsäksi uunissa tai   A) paistua B) pilaantua C) pahentua 
l/> pannulla. 

M2 Liikkua ylös ja alas. A) luistella B) pomppia C) karata 
M 3 Mielipide siitä, mitä jonkun A) vitsi      B) riita        C) neuvo kannattaa tehdä. 

 
Vastaukset:      MIA M2B M3C 
 
 
Esimerkki rakennetehtävästä: 

 
Valitse paras vaihtoehto (A, B tai C). Rastita (IS) sitä vastaava kirjain optisen 
lomakkeen kohtiin M1-M2. 

Hannu katsoi   Ml jalkapalloa televisiosta. 
A) innostunut 
B) innostuneena 
C) innostumassa 

 
Marja sai  M2 isosta yrityksestä. 

A) työpaikan 
B) työpaikkaa 
C) työpaikasta 

 
Esimerkki rakenne- ja sanastotehtävästä: 

 
Valitse paras vaihtoehto (A, B tai G). Rastita (El) sitä vastaava kirjain optisen 
lomakkeen kohtiin M1-M4. 

 

Juhlapyhinä Ml paljon aikaa M2 Ml A) vietetään 
kanssa. Monet viettävät yhdessä ai-  B) viettävät 
kaa M3 suosikkiohjelmia televisios-  C) viettämään 
ta. Televisiokanavat tarjoavatkin esi-    
merkiksi sekä M4 sopivia elokuvia M2 .A) perheessä 
pyhien aikaan.  B) perheen 

  C) perheet 

 M3 A) katsomalla 

  B) katsoessa 

  C) katsomassa 

 M4 A) lasten että aikuisten 

  B) lapsia että aikuisia 

  C) lapsille että aikuisille 
 
Vastaukset:     MIA M2B M3 A M4C 

 
 
 
Tehtävätyyppi 2.      Täydennystehtävät 

Täydennystehtävillä arvioidaan rakenteiden ja sanaston hallintaa. Näissä 
tehtävissä on yhtenäisestä tekstistä tai yksittäisistä lauseista jätetty pois sanoja, 



 

 

sanojen osia tai päätteitä. Aukko täydennetään sitä koskevan vihjeen tai 
lauseyhteyden perusteella. 

 
 

Esimerkki rakenne- ja sanastotehtävästä: 

Täydennä aukot lisäämällä puuttuva pääte. Kirjoita pääte viivalle. 

Suomessa (1) lähe_______________kännykällä (2) aina _______________ 

miljoona tekstiviestiä (3) vuo _______________ . Lapset ja nuoret lähettävät 

(4) en ____________ "tekstareita" kuin aikuiset. 

He ovat (5) kehit ______________ oman mielenkiintoisen kulttuurinsa. 

Vastaukset:      1. -tetään 
2. -kin 
3. -dessa/-sittain 
4. -emmän 
5. -täneet 

 

Lauseenmuodostustehtävissä arvioidaan rakenteiden ja sanaston hallintaa. Näissä 
tehtävissä muodostetaan lause annettujen ohjeiden mukaan. 
 
 

Esimerkki rakenne- ja sanastotehtävästä: 
 
Tee 1-2 lausetta, jotka vastaavat annettuun kysymykseen ja joissa käytät molempia 
annettuja sanoja. Pane sanat lauseeseen sopivaan muotoon. 

 
 

1.  Kuulin, että olette muuttaneet. Miten viihdytte uudessa paikassa? 
 
 
vieras - palvelut 

 
 
2.   Millaisia naapureita teillä on? 
 
 
tutustua - vanhus 

 
 
Esimerkki vastauksista: 

1. Ihan hyvin, vaikka kaikki on vierasta ja palvelut kaukana. 
2. Pääasiassa vanhuksia, joihin on kyllä helppo tutustua. 

 

 



 

MIC M2C M3A Vastaukset: 

3.4 Puheen ymmärtäminen 
 

kestää noin 30 minuuttia sisältää 3-5 
tehtävää 

sisältää aihepiiriltään vaihtelevia puhekatkelmia, esim. keskusteluja, haastatteluja, 
viestejä, ilmoituksia, kuulutuksia/ uutisia, tiedotuksia tai mainoksia 
osa puhekatkelmista kuunnellaan kerran, osa kahdesti monivalinta- ja oikein-
väärin-tehtävien vastaukset merkitään tehtävävihkoon ja siirretään studiokokeen 
jälkeen optiseen lomakkeeseen 

aihepiirin tai pääasian ymmärtämistä kykyä havaita puhujan asenne tai tavoite 
joidenkin yksityiskohtien ymmärtämistä kykyä päätellä sanojen merkityksiä kuullun 

perusteella 

Älä hätäänny, jos et ymmärrä jokaista sanaa, vaan keskity kuuntelemiseen. 
 
TEHTÄVÄTYYPIT 

Kuulet kaikki puheen ymmärtämisen esimerkit CD:ltä tai nauhalta. 
 

Tehtävätyyppi 1.      Monivalintatehtävät 

Tehtävät sisältävät kysymyksen ja 3-4 vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi 
on oikein. 

 
Esimerkki (CD:n raita 4): 

 
Kuulet katkelman keskustelusta kaksi kertaa. Vastaa toisen kuuntelukerran jälkeen 
kysymyksiin ympyröimällä tehtävävihkoon paras vaihtoehto (A, B tai Q. Näet 
vastausajan sulkeissa. 
 
(Vastausaika 30 sek) 
 
Ml Jokelan valokuvat ovat hänen mielestään 

A) ennen kaikkea taidetta. 
B) sekä journalismia että taidetta. 
C) journalismia. 

M2 Jokela kritisoi lehdistöä, koska se ei 
A) kiinnitä huomiota kuvien laatuun. 
B) arvosta tarpeeksi valokuvausta. 
C) kuvaa riittävästi tavallista elämää. 

 
M3 Jokelaa kiinnostavat 

A) tavalliset ihmiset. 
B) ahdistuneet ihmiset 
C) missien ja poliitikkojen arkielämä. 

 
 
Tässä tehtävätyypissä on pääteltävä kuullun perusteella, ovatko väittämät 
oikein vai väärin. 

 
 
Esimerkki (CD:n raita 5): 

Kuulet katkelman lasten puhelintoivekonsertista kaksi kertaa. Vastaa toisen 
kuuntelukerran jälkeen, ovatko väittämät oikein vai väärin. Rastita A, jos väittämä on 

oikein, ja B, jos väittämä on väärin. Näet vastausajan sulkeissa. 

MILLAINE
N TESTI? 

MITA 
ARVIOIDAAN

 



Tehtävätyyppi 2.      Oikein-väärin-tehtävät 
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(Vastausaika 15 sek) Oikein   Väärin 
A B 

Ml Ritva-Liina on seitsemän vuotta vanha.   
M2 Ritva-Liinalla on vanhempi veli.  O 
M3 Ritva-Liina on nähnyt Leijonakuningas-elokuvan  O 

kerran. 

Vastaukset: MlB M2A M3B 
 
 
Tehtävätyyppi 3.      Avoimet kysymykset 
 
Tässä tehtävätyypissä vastataan kuullun perusteella kysymyksiin. Osa 
kysymyksistä vaatii pidempää vastausta, osaan voi vastata hyvinkin lyhyesti. 
Vastauksen tulee mahtua sille varattuun tilaan. 

 

„ ^VT     Esimerkki (CD:n raita 6): 

Kuulet lyhyen keskustelun kaksi kertaa. Vastaa toisen kuuntelukerran jälkeen 
kysymyksiin. Näet vastausajan sulkeissa. 
 
(Vastausaika 1 min) 
 
1.  Mikä kahvinkeittimessä on vikana? 
 
 
 
2.  Kuinka kauan takuu on voimassa? 

1 
 
3.  Miksi myyjä ei vaihda kahvinkeitintä heti uuteen? 

Vastaukset: 
 

1. Se ei saa virtaa / ei mene päälle / valo ei syty / se ei toimi. 
2. Puoli vuotta/kuusi kuukautta. 
3. Koska vanhaa yritetään ensin korjata. / Sähkömies katsoo sitä ensin. 

 
 

Täydentäminen on tehtävätyyppi, jossa kuullusta tekstistä on jätetty pois joitakin 
esimerkiksi sisällön kannalta keskeisiä pääkohtia. Aukko täydennetään 
sanatarkasti kuullun perusteella  ̂

 
Esimerkki (CD:n raita 7): 

 
Kuulet katkelman kaksi kertaa. Täydennä aukot kuullun perusteella. Voit täydentää 
jo ensimmäisellä kuuntelukerralla. Toisen kuuntelukerran jälkeen sinulla on vielä 
15 sekuntia aikaa viimeistellä täydentä-määsi. 

 



Tehtävätyyppi 4.      Täydennystehtävät 

 

Suurin osa suomalaisvanhemmista käy ansiotyössä kodin ulkopuolella 

ja kamppailee (1) _______________________________________kanssa - 

jollei joka päivä niin ainakin ajoittain. Lapsiperheiden arkea määrittää jatkuva ajan 

kanssa pelaaminen. Vanhemmilla on hyvin yleisesti 

(2)_________________________________ , että pitäisi olla kahdessa 

paikassa yhtä aikaa. 
 

Vastaukset:     1. aikapulan ja väsymyksen 2. sellaisia 
tunteita 
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3.5 Puhuminen 
 

Keskitason puhumisen osakoe on studiokoe.  ̂  
 
MILLAINEN      - kestää noin 20 minuuttia 
TESTI? - sisältää 4 eripituista tehtävää 

- suoritus tallennetaan arviointia varten 

MITÄ - kykyä viestiä ymmärrettävästi ohjeiden mukaan 
ARVIOIDAAN? - kykyä puhua jokapäiväisissä keskustelu- ja asioimistilanteissa tilanteen 

edellyttämällä tavalla 
- joidenkin yksityiskohtien ymmärtämistä 

- kykyä ilmaista mielipiteitä ja perustella niitä 

TEHTÄVÄTYYPIT 
Puhumisen kaikissa tehtävissä puhutaan nauhalle kielistudiossa. 

 
 
Tehtävätyyppi 1.      Tilannetehtävät 
 
Tilannetehtävissä tulee reagoida melko nopeasti tehtävän mukaan. Tilanteita on 
yleensä 6-8, ja niiden aiheet vaihtelevat. Puhumisaika on merkitty tehtävävihkoon. 

 
 
Esimerkki (CD:n raita 8): 

 
Alla on kuvattu kaksi tilannetta, joissa voisit joutua puhumaan suomea. Tilanteet 
käydään läpi yksi kerrallaan. 

Jokaisessa tilanteessa: 
- Kuulet nauhalta tilanteen numeron, esimerkiksi "Tutustu tilanteeseen 1". 
- Tutustu kyseiseen tilanteeseen. 
- Kuulet nauhalte kehotuksen: "Sano, mitä sanoisit tällaisessa tilanteessa". 
- Tämän jälkeen nauhalla on tauko. 
- Tauon aikana sanot suomeksi sen, mitä sinua pyydetään sanomaan kuvatussa 

tilanteessa. 

Sitten kuulet nauhalta kehotuksen tutustua seuraavaan tilanteeseen. Puhumisaikasi 
on merkitty sulkeisiin. 
 
Mitä siis sanoisit suomeksi seuraavissa tilanteissa: 
 
Tilanne 1. Jätät viestin ystäväsi puhelinvastaajaan. Kerro, kuka olet ja pahoittele, että 
et voi tulla sovittuun tapaamiseen (keksi mihin). Kerro syy ja pyydä häntä soittamaan 
matkapuhelimeesi. (15 sek) 

Tilanne 2. Olet äskettäin muuttanut uuteen asuntoon. Selitä ystävillesi ajoreitti 
asunnollesi ja kerro, mihin he voivat pysäköidä autonsa. (20 sek) 

 



Tehtävätyyppi 2.      Keskustelutehtävät 

 

 
Keskustelutehtävissä reagoidaan nauhalta tuleviin puheenvuoroihin 
tehtävävihkossa olevien vihjeiden mukaan. Kussakin keskustelussa on 3-6 
puheenvuoroa. Puhumisaika on merkitty tehtävävihkoon. 

 
 

Esimerkki (CD:n raita 9): 
 
Alla on kuvattu yksi keskustelutilanne. Ennen tilannetta sinulla on aikaa tutustua 
siihen. Näet sulkeissa vihjeen siitä, mitä sinun pitää sanoa suomeksi. Kuulet 
keskustelun toisen osapuolen puheenvuorot nauhalta, ja ne on merkitty 
tehtävävihkoon tähdillä (esim. Puhuja: *****). Vastaa toisen osapuolen 
puheenvuoroihin omilla, mahdollisimman luontevilla puheenvuoroillasi. 
Puhumisaika on merkitty sulkeisiin. 

Kävelet kotikaupunkisi kadulla. Katso kartasta, missä olet (•). Vastaan tulee mies, 
joka alkaa puhua sinulle. Vastaa hänen kysymyksiinsä. 

Mies: 
SINÄ: 
Mies: 
SINÄ: 
Mies: 
SINÄ: 
Mies: 
SINÄ: 
Mies: 
SINÄ: 

 
[Vastaa kysymykseen. Keksi itse, mitä vastaat] (10 sek) ***** 

[Katso karttaa ja kerro hänelle.] (20 sek) ***** 
[Kerro hänelle.] (15 sek) 
***** 
[Kerro, millaisia ravintoloita on lähellä.] (20 sek) ***** 

[Vastaa.] (10 sek) 

m at m m 
1 

 
Kirkkokat
u 

• OLET 

TÄSSÄ 
 

 
33 mm 

 

 

(posti) 

Koulukatu 



Tehtävätyyppi 3.      Kertomistehtävät 
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Kertomistehtävässä puhutaan tehtävävihkossa annetusta aiheesta 2-3 minuuttia. 
Puheenvuoron valmisteluun on aikaa 2-3 minuuttia. 

 

Esimerkki 1: Kerro lyhyesti itsestäsi ja tyypillisestä päivästäsi. Lue ensin alla olevat kysymykset Sinulla on 
minuutti aikaa miettiä, mitä kerrot Voit tehdä valmisteluaikana muistiinpanoja, jos 
haluat. Aloita puhuminen vasta sitten, kun kuulet nauhalta: "Aloita puhuminen nyt". 
Sinulla on 2 minuuttia aikaa puhua. Yritä puhua koko ajan! 
 
Valmisteluaika: 1 minuutti 
Puhumisaika:    2 minuuttia 

• Kuka olet ja mistä olet kotoisin? 
• Mikä on koulutuksesi ja ammattisi? 
• Miten aloitat päiväsi? Mitä teet seuraavaksi? 
• Millainen on mielestäsi hyvä päivä? 
• Mikä tekee päivästäsi huonon? 

Seuraavassa on kaksi aihetta. Valitse niistä yksi ja kerro siitä mielipiteesi. Lue ensin alla 
olevat kysymykset Sinulla on 2 minuuttia aikaa miettiä, mitä kerrot Voit tehdä 
valmisteluaikana muistiinpanoja, jos haluat Aloita puhuminen vasta sitten, kun 
kuulet nauhalta* "Aloita puhuminen nyt". Sinulla on 2 minuuttia aikaa puhua. Yritä 
puhua koko ajan! 

Valmisteluaika: 2 minuuttia 
Puhumisaika:    2 minuuttia 
 
1. Juhlien merkitys 
 
Kerro esimerkiksi: 
• Millaiset asiat ovat mielestäsi hyviä juhlanaiheita? Miten juhlit niitä? 
• Juhlitaanko Suomessa mielestäsi tarpeeksi vai liian vähän? Miksi? 
• Millaiset juhlat eivät ole tärkeitä? 
• Mikä tekee juhlasta hyvän? Entä huonon? 
• Mikä on juhlan merkitys yksityisille ihmisille? Entä yhteisöille ja kokonaisille 

maille? 
• Juhlitaanko Suomessa eri tavalla kuin muissa maissa? Miten? 
 
2. Lääkkeiden mainonta ja käyttö 
 
Kerro esimerkiksi: 
• Käyttävätkö ihmiset mielestäsi liikaa lääkkeitä? Miksi? Miten se näkyy? 
• Onko lääkkeiden mainostaminen hyvä vai huono asia? Miksi? 
• Millaisiin vaivoihin lääkkeitä ei mielestäsi tarvitsisi käyttää? «  Mitä lääkkeitä 
pitäisi mielestäsi saada ilman lääkärin määräystä? 

Miksi? 
• Mitä ajattelet lääkkeiden hinnoista Suomessa? 

 

Esimerkki 2: 

 

 



 

 

4   YLIMMÄN TASON 

TESTI 4.1 Tekstin 

ymmärtäminen 

MILLAINEN      - kestää 60 minuuttia 
TESTI? - sisältää 3-6 tehtävää 

- sisältää eripituisia sekä nopeasti silmäiltäviä että tarkkaan luettavia tekstejä, esim. 
uutisia ja artikkeleita 

- monivalintatehtävien ja oikem-väärin-tehtävien vastaukset merkitään optiseen 
lomakkeeseen, muut tehtävävihkoon 

MITÄ - pääasioiden ymmärtämistä 
ARVIOIDAAN? - kykyä erottaa tärkeät tekstinosat vähemmän tärkeistä 

- kykyä ymmärtää tekstin osien väliset yhteydet 
- kykyä esittää tekstistä lyhyt, asianmukainen tiivistelmä 
- kykyä havaita kirjoittajan asenne tai tavoite 
- kykyä haratita myös sellaisia merkityksiä, joita ei sanota tekstissä suoraan, esim. 

ironia tai huumori 

Sinun ei tarvitse ymmärtää tekstien jokaista sanaa. Lue tehtävän ohjeet huolellisesti 
ja toimi niiden mukaisesti. 

 
TEHTÄVÄTYYPIT 

 
 
Tehtävätyyppi 1.      Monivalintatehtävät 

Tehtävät sisältävät kysymyksen ja 3-4 vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. 
Kysymysten määrä vaihtelee tekstin pituuden mukaan. 

 
 

Esimerkki:       Lue teksti ja siihen liittyvät kysymykset. Valitse oikea vaihtoehto (A, B tai C). Rastita (ED) 
sitä vastaava kirjain optisen lomakkeen kohtiin M1-M2. 

Ml  Vanheneminen vaikuttaa etenkin 
A) tunnistuskykyyn. 
B) reaktionopeuteen. 
C) sosiaalisiin kykyihin. 

 
M2  Aikaviive tarkoittaa 

A) reaktion myöhästymistä. 
B) kyvyttömyyttä tunnistaa ihmisiä. 
C) ajantajun heikkenemistä. 

 
jatkuu 

ELAMA El ALA NELIKYMPPISENA - MUTTA El LOPUKAAN 
 
Jotkut väittävät, että elämä alkaa nelikymppisenä, jotkut taas sa-
novat, että se loppuu. Tuore tutkimus kuitenkin osoittaa, että 
useimmat meistä ainoastaan hidastavat tahtia. Luovuttaa ei siis 
kannata! 

Brittiläisten psykologien tutkimuksen mukaan reaktio-
aikamme, keskittymiskykymme ja muistin tehokkuutemme alkaa 
heikentyä merkittävästi 40-45-vuotiaasta eteenpäin. - Elämä on 
melko mukavaa, kunnes täytät 40, sanoo psykologian kunnia-
professori Keith VVesnes Northumbian yliopistosta vähemmän roh-



li 
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kaisevasti. -Tämän jälkeen edellä mainitut taidot heikentyvät ta-
saisesti aina 80 ikävuoteen asti. 

Y/esnesin johtopäätökset perustuvat kognitiiviseen tutkimuk-
seen, johon osallistui lähes 2 300 tervettä 18-87'-vuotiasta ihmistä. 
Tulosten mukaan kykymme muistaa asioita ja tunnistaa sanoja, 
kuvia ja numeroita ei vähentynyt merkittävästi reilun 60 ikävuoden 
jälkeen. Nopeutemme sen sijaan hidastuu jo paljon aiemmin. 

- Keski-ikään saavuttaessa reaktionopeutemme saattaa olla 
10-15 prosenttia hitaampi kuin se oli 20-kymppisenä. Jokapäi-
väisessä elämässä tämä näkyy vaikka vaikeutena muistaa nopeasti 
ihmisten nimiä. Aikaviive saattaa tuntua harmilliselta ja nololta 
sosiaalisissa tilanteissa, esimerkiksi työpaikalla tai juhlissa, kun et 
pysty muistamaan kuka keskustelukumppanisi on tai missä olet 
nähnyt hänet aikaisemmin, VVesnes sanoo. 

Vastaukset: Ml B M2A 
 
 
 
 
 
 
 

h 
 
 
 

Ml 
/   < 

 
 
 
 
 
 
I 

f   i 
 

Tässä tehtävätyypissä on pääteltävä, ovatko tekstiin perustuvat väittämät oikein vai 
väärin. Väittämien määrä vaihtelee tekstin pituuden mukaan. 

 
 
 
Esimerkki:       Lue teksti ja siihen liittyvät väittämät. Rastita (CE1) A, jos väittämä on oikein, ja B, jos väittämä on 

väärin. Vastaa optisen lomakkeen kohtiin M1-M3. 
 
 
Ml  Vuonna 1980 maataloudessa työskenteli 

noin 250 000 henkilöä vähemmän kuin 
vuonna 1950. M2 1950-luvulla maatiloilla 

työskenteli usein 

m
uitakin 
kuin 
perheenj
äseniä. 
M3 
Työntekij

ämäärän 
vähenem
inen 

m
aat
alo
ud

 



Tehtävätyyppi 2.      Oikem-väärin-tehtävät 
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essa aiheutti ylituotantoa. Oikein A 

a 
 

 
Väärin B 

 
 

SUOMEN MAATALOUSVÄESTÖN MUUTOS 
 
Maatalousväestön määrä putosi Suomessa vuoden 1950 noin 900 
000:sta hieman yli neljännesmiljoonaan ammatissa toimivaan jo 
vuoteen 1980 mennessä. Vähetessään maatalousväestö 
samankaltaistui myös sisäisesti: ylivoimainen enemmistö maata-
loudesta elävistä oli perheviljelijöitä, ja perheen ulkopuolinen työ-
voiman käyttö kävi harvinaiseksi. Toinen muutos oli se, eitä maa-
tilan tuotannosta meni entistä suurempi osa myyntiin. Maanviljeli-
jät olivat näin jatkuvasti lähestyneet muita yrittäjiä. 

Tuotantomääriin ei maatalouden työntekijämäärän vähen-
tyminen juuri vaikuttanut. Ongelmaksi tuli pikemminkin ylituotan-
to. Ensiksi ylituotanto-ongelma tuli näkyviin karjataloudessa. Siitä 
yritettiin päästä viljanviljelyä suosimalla, mutta kun viljaakin alkoi 
tulla liikaa, peltoja oli ryhdyttävä paketoimaan. Ratio-
nalisointipaineet pakottivat hylkäämään perinteisen, tilan tuotan-
non monipuolisuutta arvostavan katsomuksen: oli erikoistuttava. 
Yhtä vähän kuin maatalouden uudenaikaistaminen 1800-luvulla 
nämäkään muutokset eivät tapahtuneet kivuttomasti. Peltojen 
paketointiin liittyi toisinaan suuren syntiinlankeemuksen tuntoja. 

 
 
 
 
Vastaukset;     Ml B M2 A M3B 

 
Tehtävätyyppi 3.      Avoimet kysymykset 
 
Tässä tehtävätyypissä vastataan tekstistä tehtyihin kysymyksiin. Osa 
kysymyksistä vaatii pidempää vastausta, osaan voi vastata hyvinkin lyhyesti. 
Vastauksen tulee mahtua sille varattuun tilaan. 

 
 

Esimerkki:       Lue teksti ja vastaa kysymyksiin. 
 
1. Miten elämä lähiöissä on muuttunut 10 vuodessa? Mainitse vähintään 3 asiaa. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2. Mistä lähiöiden ongelmat johtuivat alkuaan? Entä nykyään? 

 
 
 
 

LÄHIÖELÄMÄN RAPPIO 
 
Perustulon vastustajat korostavat, kuinka turmiollista olisi jakaa ra-
haa pelkästä joutilaisuudesta. He ovat oikeassa. Joutilaisuudesta 
maksamisen haitat näkyvät Itä-Helsingin lähiöissä. 

On surullista seurata työttömyyden tuomaa lähiöelämän rap-
peutumista Helsingissä, jossa kymmenen vuotta sitten ei oilut juuri 
lainkaan työttömiä. Nyt Helsingissä on kortteleita, joissa työttömiä on 
enemmän kuin työssä käyviä. 

Työttömyyden vaivaamilla alueilla muutkin mittarit näyttävät 
punaista: väkivaltarikokset, huumeiden käyttö ja lastensuojelu-
ongelmat lisääntyvät. 

Kymmenen vuotta sitten lähiöissä asui vielä työteliästä ja kun-
nollista väkeä. Kun samat ihmiset nyt jakautuvat menestyjiin ja 
putoajiin, on vika olosuhteissa, ei ihmisissä. 

Lähiöiden kurjistuminen alkoi lamasta, mutta lama on Hel-
singissä ohi. Kurjistumista on jatkanut viivyttely sosiaalipolitiikan 
uudistamisessa. Sosiaalipolitiikkamme luotiin aikana, jolloin työ-
suhteet olivat pitkiä, työllisyys hyvä ja vuokrat säännösteltyjä. Koko 
maan tasolla järjestelmä toimii vielä jotenkuten, mutta Helsinkiä 
ajatellen se on tuhoisa. 

 

Vastaukset:      1. Työttömyys on lisääntynyt Väkivaltarikokset, huumeiden käyttö ja 
lastensuojeluongelmat ovat lisääntyneet 2. Ongelmat alkoivat lamasta. 
Sosiaalipolitiikan uudistamisessa on viivytelty. 
Tekstin täydentäminen on tehtävätyyppi, jossa tekstistä on jätetty pois joitakin 
esimerkiksi sisällön kannalta keskeisiä pääkohtia. Aukot täydennetään tekstin 
perusteella. 

 
 
 
Esimerkki:       Korvaa tekstistä alleviivatut sanat jollakin toisella lähes samaa tarkoittavalla sanalla niin, 

että tekstin merkitys ei muutu olennaisesti 
 
 
LAPSITYÖVOIMAN KITKEMINEN MAAILMASTA 
 
Maailmanlaajuinen suhtautuminen lapsityövoimaan muuttui Ziuo-
matfavasfi 1 990-luvulla. Tietotekniikan avaamat mahdollisuudet, 
demokratian laajentuminen ja markkinoiden avautuminen kutistivat 
välimatkat maiden ja mantereiden välillä minimaalisiksi. Tavaroiden ja 
palvelujen tuotanto yli rajojen yhdentyi. 

 
 
 
LAPSITYÖVOIMAN 1)__________________________MAAILMASTA 
 

Maailman yleinen asenne lapsityövoimaan muuttui 2), ____________________ 

1990-luvulla. Tietotekniikan 3) ______________________ mahdollisuudet 



 

 

demokratian laajentuminen ja markkinoiden avautuminen 

4) ------------------------------------------------------------------------------- . 

Tavaroiden ja palvelujen tuotanto yli rajojen yhdentyi. 
 
 
Vastaukset:      1.  lopettaminen, vähentäminen, poistaminen 

2. merkittävästi, tuntuvasti 
3. suomat, antamat, tarjoamat 
4. lähensivät maita ja mantereita tuntuvasti/huomattavasti toisiinsa, toivat maat ja 

mantereet lähelle toisiaan 

Tässä tehtävätyypissä tuotetaan lyhennelmä annetusta pitkähköstä tekstistä. 
Tiivistelmän ohjeellinen sanamäärä on useimmiten annettu. Tiivistelmän tulee 
keskittyä lähtötekstin pääasioiden ja niiden välisten suhteiden esittämiseen. Se 
laaditaan joko ns. ranskalaisin viivoin tai yhtenäisenä tekstinä. 

 
 
Esimerkki:       Lue alla oleva artikkeli ja kirjoita siitä 70-100 sanan mittainen tiivistelmä. 

Kirjoita yhtenäinen teksti, jonka lukija voi ymmärtää, vaikkei olisikaan lukenut 
alkuperäistä artikkelia. Esitä tiivistelmässä tekstin pääasiat ja niiden väliset suhteet. 
Älä kopioi tekstiä, vaan kirjoita omin sanoin! 

 
IKÄ TUO PLUSSAA 
 
Joku huomaa sen siitä, että kala-ateriat jäävät syömättä hämärässä ravintolassa, toinen 
taas siitä, että kartat ja puhelinluettelot muuttuvat yhtäkkiä käyttökelvottomiksi, kun 
niitä ei näe lukea. 

Aikuisnäkö, lääketieteellisesti ikänäkö, on meidän jokaisen asia viimeistään nel-
jänkympin korvilla ja kukin huomaa sen tavallaan. Lukulasit tai moniteholasit eivät kuulu 
vain vanhuuteen, vaan lähinäön heikkeneminen on koko aikuisiän etenevä prosessi. 

- Vaikka kävisi joka toinen päivä aerobicissa, söisi voita ja ahmisi porkkanoita ja 
mustikoita tai harrastaisi kiinalaista voimistelua ja akupunktiohierontaa, lähinäkö muuttuu 
vähitellen aikuisiällä - jokaisella, toteaa toimitusjohtaja Ilkka Liukkonen Optisen Alan 
Tiedotuskeskuksesta. 

-Jos tuo näön muutos tapahtuisi 45-vuotiaana yhdessä yössä, moni säikähtäisi 
aamulla sen huomattuaan niin, että tilaisi ambulanssin. Kun se tapahtuu vähitellen, me 
totumme siihen vähän liiankin hyvin. 

Moni lähtee tarkastukseen vasta, kun näön tarkkuus putoaa puoleen parhaasta 
arvosta. Oireena on yleensä se, että silmät alkavat aristaa, hiertää, punoittaa, tuntua 
hiekkaisilta - vaikka mitään silmäsairautta ei ole. Enää ei pysty entiseen tapaan tekemään 
yhtä aikaa käsitöitä ja katsomaan televisiota. Lähikatselu vaikeutuu, valon-tarve lisääntyy, 
päätä särkee, silmät väsyvät. 

- Silmän linssi eli mykiö kovettuu hitaasti vuosien mittaan ja se onkin ainoa 
aikuisnäön kehittymisen syy. Mykiö on joustavimmillaan 10-vuotiaalla. Kun se silloin on 
kuin vesipisara, 70-vuotiaana se on kuin tervapastilli. 

Kun 16-vuotias näkee omin silmin hienosti alle 10 sentin päähän, 40-vuotiaan on 
siirrettävä lehtensä vähintään 25 sentin päähän ja 50-vuotiaan jo puolen metrin etäisyydelle, 
jos haluaa sitä omin silmin lukea. Näin lähinäön joustokyky vähenee iän myötä. Sen 
huomaavat herkimmin ne, jotka tarvitsevat eniten lähinäköään. Jos työ vaatii mikropiirien 
tarkastelua tai harrastuksena ovat postimerkit tai perhoset, lähinäön puutteet tulevat 
nuorempana esille ja ne halutaan korjatakin aiemmin. 

Noin 45 ja 60 ikävuoden välillä lähinäköä joutuu korjaamaan vahvemmilla linsseillä 
muutaman vuoden välein, mutta sen jälkeen lähinäkö ei enää merkittävästi muutu. Kun 
lähinäön korjaustehoa alkaa olla melkein plus 3:n verran, aikuisnäön huippu alkaa olla 
saavutettu. Eri asia on silmien perustaittovirhe, joka voi olla joko plussaa tai miinusta ja joka 
elää omaa elämäänsä. Ikä tuo perustaittovirheeseen lisää plussaa korkeintaan noin kolmosen 
verran. 

 



 

 

 
Esimerkki tiivistelmästä: 

Jokaisen ihmisen näkökyky alkaa heikentyä noin 40-vuotiaana. Muutos koskee 
kykyä nähdä lähelle. Tätä ilmiötä kutsutaan aikuis- eli ikänäöksi. Siihen ei voi itse 
vaikuttaa, ja se kuuluu normaaliin ikääntymiseen. Se johtuu silmän linssin eli 
mykiön hitaasta kovettumisesta. Näön muutos tapahtuu vähitellen, ja siksi lähinäön 
heikkenemiseen tottuu. Herkimmin muutokset huomaavat ne, jotka tarvitsevat 
työssään tai vapaa-rai-kanaan tarkkaa lähinäköä. Muut menevät näkötarkastukseen 
usein vasta sitten, kun heillä on useita oireita, jotka haittaavat jokapäiväistä elämää. 
Koska lähinäkö heikkenee vähitellen, silmälasien linssejä joutuu vaihtamaan 
vahvemmiksi parin vuoden välein 40 ja 60 ikävuoden välillä. Sen jälkeen lähinäkö ei 
enää juuri muutu. 

4.2 Kirjoittaminen 
 
 

kestää 60 minuuttia sisältää 3 erityyppistä 
tehtävää 

tehtävät ovat laajahkoja, esim. työpaikkahakemus, puolivirallinen kirje 
osa tehtävistä saattaa sisältää oheismateriaalia 

kykyä tuottaa tilanteeseen sopivaa tekstiä tuttavallisiin, puolivirallisiin ja virallisiin 
tarkoituksiin kykyä kirjoittaa myös abstrakteista aiheista kykyä käyttää kieltä 

ymmärrettävästi, tarkoituksenmukaisesti ja tilanteeseen sopivasti 

Kirjoita mieluummin liian paljon kuin liian vähän, koska suoritustasi on helpompi 
arvioida, jos tekstiä on riittävästi. Älä kuitenkaan turhaan pitkitä tekstiä. 

 
TEHTÄVÄTYYPIT 

 
 
Tehtävätyyppi 1.      Ohjatut tehtävät 

Tämä on yleisin kirjoittamisen osakokeen tehtävätyyppi. Tehtävän ohjeessa 
kerrotaan, kenelle kirjoitetaan ja millaisessa tilanteessa. Tehtävässä saattaa olla 
kirjoitelman sisältöä koskevia ohjeita, tai siihen voi liittyä lyhyehkö teksti, jonka 
pohjalta laaditaan kirjoitelma. 

 
 
Esimerkki 1: Matkustat junalla Suomessa. Kun tulet matkakohteeseesi, juna on myöhässä 45 minuuttia. 

Myöhästyt sinulle tärkeästä tapaamisesta. Olet niin vihainen, että kirjoitat 
valituskirjeen Valtion rautateille (VR). 
 
Kerro kirjeessäsi, 
• miksi kirjoitat 
• mitä myöhästyminen sinulle aiheutti ja maksoi 
• mitä VR:n täytyisi tehdä. 

Muista aloittaa ja lopettaa kirje sopivalla tavalla. Kirjoita selvällä käsialalla. 
Esimerkki 2: Lue alla oleva yleisönosastokirjoitus ja';rx>Mi'Siinäesitet^ :̂iial(ökohnai.', Kirjoita sitten 

asiasta oma mielipiteesi ja perustele se. Kirjoita selvällä käsialalla. 
 
 
VOIHAN ÄRRÄPÄÄT! 

MILLAINE
N TESTI? 

MITA 
ARVIOIDAAN



 

 

 
Minua on jo pitkään häirinnyt lasten ja nuorten kiroilu, jota kuulee 
kaikkialla ja joka tuntuu olevan melkeinpä hyväksytty asia. Mistäpä 
muualta lapset kiroilun oppisivat kuin aikuisilta? Jos eivät omilta 
vanhemmiltaan, niin esimerkkejä löytyy ympäristöstä yllin kyllin. 

Minua raivostuttaa kuulla pikku jässiköiden (esimerkiksi pihamme 
poikien) huutelevan alapään termejä joka toisessa lauseessa. 
Omituisinta on, että näiden lasten vanhemmat ovat ihan tavallisia ja 
mukavia ihmisiä. 

Pyytäisinkin nyt neuvoja teiltä, lukijaystäväni: voinkö puuttua 
lasten kielenkäyttöön ja olisiko viisasta puhua lapsille vai heidän 
vanhemmilleen? Haluan tehdä jotain asialle itsenikin takia, sillä joudun 
kuuntelemaan lasten juttuja yhteisellä rivitalopihallamme. En myöskään 
halua omien lapsieni kuulevan moista törkeää kielenkäyttöä. Oma juttu 
onkin sitten se, miksi jo lapset ovat tällaisen: v-tyylin omaksuneetl 

 
VANHANAIKAINEN KESKI-IKÄINENKÖ? 

 
 
 
 
Tehtävätyyppi 2.      Otsikkopohjaiset tehtävät 

Tässä tehtävätyypissä annetaan muutama otsikko tai väittämä, joista 
valitaan yksi, ja laaditaan siitä kirjoitelma. 

 
 
Esimerkki:       Valitse aiheista yksi ja kirjoita siitä mielipiteesi yleisönosastoon. Perustele mielipiteesi. 

1. Miesten ja naisten välinen tasa-arvo on vielä kaukana. 
2. Ihminen ei lopeta koskaan sotimista. 

3. Kansainvälisyydellä on myös huonot puolensa. 
4. Henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää. 
 
Kirjoita selvällä käsialalla. 

4.3 Rakenteet ja sanasto 
 
 
MILLAINEN      - kestää 60 minuuttia 
TESTI? - sisältää 4-6 tehtävää 

- sisältää monivalintatehtäviä, täydennystehtäviä, lauseen- 
muodostustehtäviä ja muunnostehtäviä -monivalintatehtävien vastaukset 
merkitään optiseen lomakkeeseen, muut tehtävävihkoon 

MITÄ 
ARVIOIDAAN
? 

 rakenteiden monipuolista käyttötaitoa ' sanojen perusmerkitysten ja niihin 
liittyvien tyyliseikkojen tuntemusta sekä kielelle tyypillisten sanontatapojen 
hallintaa 

 
TEHTÄVÄTYYPIT 

 
 

Tehtävätyyppi 1.      Monivalintatehtävät 

Monivalintatehtävillä arvioidaan rakenteiden ja sanaston hallintaa. Tehtävissä 
on 3-4 vaihtoehtoa, joista vain yksi on oikein. 

 
 

Esimerkki rakennetehtävästä: 

 



 

 

 
Valitse annetuista vaihtoehdoista (A, B tai C) lauseeseen sopivin. Rastita (Efl) sitä 
vastaava kirjain optisen lomakkeen kohtiin M1-M2. 

Rakennuksen 150-vuotiaat hirret Ml. 
A) on säilynyt vahmgoittumattomina 
B) ovat säilyneet vahmgoittumattomina 
C) ovat säilytetty vahmgoitturnatiDmina 

Koska tililläni ei ollut tarpeeksi rahaa, jouduin M2 
A) jättämään maksamatta 
B) jättää maksamaan 
C) jättää maksamatta 

osan laskuista. 

Vastaukset: Ml B M2A 



 

 

Esimerkki sanastotehtävästä: 
 
Valitse paras vaihtoehto (A, B tai C). Rastita (ED) sitä vastaava kirjain optisen 
lomakkeen kohtiin M1-M4. 

 
Sana Vaihtoehdot 
Ml hyvin pieni joukko A) kauhallinen B) kourallinen C) lastillinen 
M2 kehua A) syyttää B) ylentää G) ylistää 
M3 vähentää A) vaientaa B) niukentaa C) puristaa 
M4 pitää pilkkanaan A) panna halvalla B) panna likoon C) panna peliin 

Vastaukset:     M1B M2C M3B M4A 
 
 
Esimerkki sanastotehtävästä: 

 
Valitse paras vaihtoehto (A, B tai C). Rastita (ED) sitä vastaava kirjain optisen 
lomakkeen kohtiin M1-M2. 
 
Lautasen reunat ovat Ml. 

A) lyhyet 
B) matalat 
C) alhaiset 

Minusta tuntuu, että ensi yönä pakkanen M2. 
A) kiristyy 
B) kasvaa 
C) isonee 

 
Vastaukset:     Ml B M2 A 
 
 
Esimerkki sanastotehtävästä: 

 
Minkä lauseen merkitys vastaa parhaiten lihavoidun lauseen merkitystä? Valitse 
paras vaihtoehto (A, B tai C). Rastita (ED) sitä vastaava kirjain optisen lomakkeen 
kohtiin M1-M2. 

Ml  Selostaja hehkutti kotijoukkueen puolesta. 
A) Selostaja moitti kotijoukkuetta. 
B) Selostaja ylisti kotijoukkuetta. 
C) Selostaja huolehti kotijoukkueesta. 

M2 Hän aikoi maksaa naapurille potut pottuina. 
A) Hän aikoi kostaa naapurille tämän aiheuttamat harmit. 
B) Hän aikoi moittia naapuriaan. 
C) Hän aikoi katkaista yhteydet naapuriinsa. 

 
Vastaukset:     Ml B M2 A 

Täydennystehtävillä arvioidaan rakenteiden ja sanaston hallintaa. Näissä 
tehtävissä on yhtenäisestä tekstistä tai yksittäisistä lauseista jätetty pois sanoja, 
sanojen osia tai päätteitä. Aukko täydennetään sitä koskevan vihjeen tai 
lauseyhteyden perusteella. 

 
 
 
Esimerkki sanastotehtävästä: 

 
Täydennä aukot lisäämällä puuttuva sana. Kirjoita sana viivalle. 

 



Tehtävätyyppi 2.      Täydennystehtävät 

 

 
1. Kun lähdin kotoa, minulta _________________ovi auki. Varkaiden olisi 

ollut helppo päästä sisään. 
 
2. Vanhat kiistat on nyt selvitetty, ja voimme jatkaa ______________________ 

pöydältä. 
 
Vastaukset:      1. jäi 

2.  puhtaalta 
 
 
 
Esimerkki rakenne- ja sanastotehtävästä: 

 
Täydennä aukot lisäämällä puuttuva pääte. Kirjoita pääte viivalle. 

Ei vain oikeusvaltion vaan myös sivistysvaltion keskeinen tunnusmerkki 
on, että jokainen yhteiskunnan täysivaltainen jäsen on (1) vastu ________________ 
(2) teoi___________ . Viisitoista vuotta (3) täyt ______________ joutuu korvaa- 
maan ja sovittamaan sen, mitä lakeja ja asetuksia (4) vas_______ on 
rikkonut. 

 
Vastaukset:     1. -ussa 

2. -staan 
3. -tänyt/-tävä/-tettyään 
4. -taan 
Lauseenmuodostustehtävissä arvioidaan rakenteiden ja sanaston hallintaa. Näissä 
tehtävissä muodostetaan lause annettujen ohjeiden mukaan. 

 

Esimerkki rakenne-ja sanastotehtävästä: 
 
Tee lause, jossa käytät annettua sanaa. Huom! Sanan muotoa ei saa muuttaa. 
 
1.   käytettyään 
 
 
2.   rakentamassamme 
 
 
3.   palatakseni 

 
 

Esimerkkejä vastauksista: 
1. Käytettyään samaa takkia viisi vuotta hän viimein osti uuden. 
2. Olemme asuneet jo viisi vuotta itse rakentamassamme talossa. 
3. Käännyin takaisin palatakseni kotiin, 
 
 

Tehtävätyyppi 4.       Muunnos tehtävät 
 
Muunnostehtävissä arvioidaan rakenteiden ja sanaston hallintaa. Näissä tehtävissä 
on tehtävänä kirjoittaa lause toisin muuttamatta lauseen merkitystä. 

 

Esimerkki rakennetehtävästä: 
 



Tehtävätyyppi 2.      Täydennystehtävät 

 

Kirjoita alla olevista lauseista uusi lause. Korvaa alleviivatut sanat toisella rakenteella. 
Lauseen merkitys ei saa muuttua. 
 
1.   Poikaystävälläni on äitini kutoma villapaita. 
 
 
 
2.  Hänen täytyi juosta, jotta hän ehtisi kauppaan ajoissa. 

 
 
 
Vastaukset:      1. Poikaystävälläni on villapaita, jonka äitini on kutonut. 

2. Hänen täytyi juosta ehtiäkseen kauppaan ajoissa. 



 

MIA M2C M3C Vastaukset: 

4.4 Puheen ymmärtäminen 
*     *      O r *      *     * - » - - * * *     #      *      *      « 4      *'          »      •      *      *     »      6      • 

kestää noin 30 minuuttia sisältää 3-5 
tehtävää 

sisältää aihepiireiltään ja puhenopeudeltaan vaihtelevia puhe-katkelmia, esim. 
keskusteluja, haastatteluja, uutisia, raportteja, kertomuksia, tiedotuksia ja 
mainoksia osa puhekatkelrrdsta kuunnellaan kerran, osa kahdesti 
monivalintatehtävien ja oikein-väärin-tehtävien vastaukset merkitään 
tehtävävihkoon ja siirretään studiokokeen jälkeen optiseen lomakkeeseen 

pääasioiden ja tärkeiden yksityiskohtien ymmärtämistä kykyä yhdistellä asioita 
kuullun katkelman eri kohdista ja tehdä päätelmiä kuullun perusteella 

kykyä ymmärtää myös sellaista puhetta, jonka merkitys ei ole pääteltävissä vain 
sanojen perusmerkityksestä, esim. ironia. 

Älä hätäänny, jos et ymmärrä jokaista sanaa, vaan keskity kuuntelemiseen. 
 
TEHTÄVÄTYYPIT 

Kuulet kaikki puheen ymmärtämisen esimerkit CDdtä tai nauhalta. 
 

Tehtävätyyppi 1.      Monivalintatehtävät 

Tehtävät sisältävät kysymyksen ja 3-4 vastausvaihtoehtoa, joista vain yksi on 
oikein. 

 
Esimerkki (CD:n raita 10): 

Kuulet katkelman radiohaastattelusta kaksi kertaa. Vastaa kuuntelun jälkeen 
kysymyksiin ympyröimällä tehävävihkoon oikea vaihtoehto (A, B tai C). Näet 
vastausajan sulkeissa. 
 
(Vastausaika 30 sek) 

Ml   Mausteita on käytetty 
A) kauan, mutta tarkkaa käyttöaikaa ei tiedetä. 
B) niin kauan kuin ihminen on syönyt lihaa. 
C) arvioiden mukaan parin vuosituhannen ajan. 

M2  Kypsentämättömän ruuan syöminen 
A) levitti monia tauteja. 

B) auttoi ihmisiä keksimään mausteet. 
C) vei hyvin paljon aikaa. 

M3  Mausteiden alkuperän selvittämisessä 
A) arkeologeista ei ole ollut lainkaan apua. 

B) on turvauduttu vainajien luurankoihin. 
C) on ollut hyötyä vanhoista hautatavoista. 

 
 
 
Tässä tehtävätyypissä on pääteltävä kunlitin perusteella, ovatko väittämät 
oikein vai väärin. 

MILLAINE
N TESTI? 

MITA 
ARVIOIDAAN

 

 



Tehtävätyyppi 2.      Oikein-väärin-tehtävät 

 

 
 
Esimerkki (CD:n raita 11): 

 
Kuulet uutisen kaksi kertaa. Vastaa toisen kuuntelukerran jälkeen, ovatko väittämät 
oikein vai väärin. Rastita A> jos väittämä on oikein, ja B, jos väittämä on väärin. Näet 
vastausajan sulkeissa. 

(Vastausaika 15 sek) 
Oikein  Väärin 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vastaukset: 

Ml Pakollinen ympäristövahinkovakuutus tulee voimaan 
kolmen vuoden kuluttua. 

M2 Kaikkien ympäristöluvan saaneiden yritysten ei ole 
vielä pakko ottaa vakuutusta. 

M3 Ympäristövakuutuksen on jo hankkinut noin 10 000-20 
000 yritystä. 

 
M1B M2A M3B 

A O 

O 
B O 

a 

 
Tehtävätyyppi 3.      Avoimet kysymykset 

Tässä tehtävätyypissä vastataan kuullun perusteella kysymyksiin. Osa 
kysymyksistä vaatii pidempää vastausta, osaan voi vastata hyvinkin lyhyesti. 
Vastauksen tulee mahtua sille varattuun tilaan. 

 
 
Esimerkki (CD:n raita 12): 

 
Kuulet raportin kaksi kertaa. Vastaa toisen kuuntelukerran jälkeen kysymyksiin. Näet 
vastausajan sulkeissa. 
 
(Vastausaika 1 min) 
 
1.   Mitä takapajula tarkoittaa tässä yhteydessä? 
 
 
2.  Mitä Muumien myymisestä Yhdysvaltoihin sanotaan? Mainitse vähintään 3 asiaa. 

 
 
 
 

Vastaukset:     1-  Suomalaiset elokuvat eivät ole olleet maailmalla tunnettuja. 
2. Markkinoille on ollut vaikea päästä; muumeja aletaan ensin esittää HawaijiUa 

televisiossa (lauantaiaamuisin); myymisestä neuvoteltiin kaksi vuotta; 
oheistuotteita myyvä liike avataan Honolulussa. 

 

Täydentäminen on tehtävätyyppi, jossa kuullusta tekstistä on jätetty pois joitakin 
esimerkiksi sisällön kannalta keskeisiä pääkohtia. Aukko täydennetään 
sanatarkasti kuullun perusteella. 

 
Esimerkki (CD:n raita 13): 

 
Kuulet katkelman kaksi kertaa, ensin kokonaisuudessaan ja sitten jokaisen aukon 
kohdalla tauotettuna. Tauon jälkeen seuraa äänimerkki, ja teksti jatkuu. Täydennä 

 

 



Tehtävätyyppi 4.      Täydennystehtävät 

 

aukot kuullun perusteella. Voit täydentää jo ensimmäisellä kuuntelukerralla. Toisen 
kuuntelukerran jälkeen sinulla on vielä 15 sekuntia aikaa viimeistellä täydentämääsi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastaukset: 

Työuupumus etenee 1) ______________________________ ; ensin ihminen 
kokee jotkut tilanteet 2) _____________________________________________ , 
sitten ongelma kehittyy stressiksi ja lopuksi ihminen uupuu eli hänen 
3) _______________________________________________ja hänen 
psyykkisissä ja fyysisissä rakenteissaan tapahtuu pysyvämpiä muutok- 
sia. Tutkijat nimittävät näitä 4)_____________________________________ , 
5) _____________________________ja uupumusvaiheiksi. 

1. kolmivaiheisesta" 
2. vastenmielisinä tai uhkaavina 
3. sopeutumiskykynsä pettää 
4. hälytys- 
5. vastustus- 

Tehtävätyyppi 5.      Tiivistelmä 
 
Tässä tehtävätyypissä tuotetaan lyhennelmä kuultavasta tekstistä. Tiivistelmän 
tulee keskittyä lähtötekstin pääasioiden ja niiden välisten suhteiden esittämiseen. 
Se laaditaan joko ns. ranskalaisin viivoin tai yhtenäisenä tekstinä. 

 
Esimerkki (CD:n raita 14): 

Kuulet mielipiteen huumeongelmasta kaksi kertaa. Kokoa asian pääkohdat. Voit 
tehdä kuuntelun aikana muistiinpanoja. Kirjoita sitten tiivistelmä ranskalaisin 
viivoin. Sinulla on 3 minuuttia aikaa kirjoittaa tiivistelmä. 

 
Esimerkki tiivistelmästä: 

- On vaarana, että huumetestit syrjäyttävät ns. huumestrategiatyötä. 
- Huumestrategia tarkoittaa huumeiden käyttöä ehkäisevää työtä. 
- Huumetestit eivät ole kuitenkaan luotettavia, ja niiden laillistamisella voi olla 

myös negatiivisia seurauksia. 
- Parhaita tuloksia huumeiden käytön vähentämiseksi ei saada aikaan 

huumetesteillä vaan kenttätyöllä, johon tarvitaan lisää yhteiskunnan tukea. 

 

4.5 Puhuminen 

Ylimmän tason puhumisen osakokeessa on kaksi osaa: ̂  
studio-osa ja haastattelu. o 

 
4.5.1 Studio-osa 
 
MILLAINEN      - kestää noin 20 minuuttia 
TESTI? - sisältää 2-3 tehtävää 

- suoritus tallennetaan arviointia varten 

MITA 
ARVIOIDAAN
? 

 

kykyä viestiä ymmärrettävästi ja tilanteeseen sopivasti 
kykyä reagoida keskustelu- ja asioimistilanteissa tilanteeseen sopivalla tavalla 
kykyä ilmaista mielipiteitä ja perustella niitä myös itseä ja omaa elämää 
laajemmasta näkökulmasta 

- kykyä puhua johdonmukaisesti annetusta aiheesta lyhyen valmistelun jälkeen 
 

 



 

 

TEHTÄVÄTYYPIT 
Puhumisen kaikissa tehtävissä puhutaan nauhalle kielistudiossa. 
 
 
Tehtävätyyppi 1.      Tilannetehtävät 
 
Tilannetehtävissä tulee reagoida melko nopeasti tehtävän mukaan. Tilanteita on 
yleensä 6-8, ja niiden aiheet vaihtelevat Puhumisaika on merkitty tehtävävihkoon. 

 
Esimerkki (CD:n raita 15): 

 
Ylimmän tason puhumisen studio-osan tehtävätyyppi 1 on samanlainen kuin 
keskitason puhumisen tehtävätyyppi 1. 

 
Esimerkki:       Seuraavalla sivulla on kuvattu kaksi tilannetta, joissa voisit joutua puhumaan suomea. 

Tilanteet käydään läpi yksi kerrallaan. 

Jokaisessa tilanteessa: 
- Kuulet nauhalta tilanteen numeron, esimerkiksi "Tutustu tilanteeseen 1". 
- Tutustu kyseiseen tilanteeseen. 
- Kuulet nauhalta kehotuksen: "Sano, mitä sanoisit tällaisessa tilanteessa". 
- Tämän jälkeen nauhalla on tauko. 
- Tauon aikana sanot suomeksi sen, mitä sinua pyydetään sanomaan kuvatussa 

tilanteessa. 

Sitten kuulet nauhalta kehotuksen tutustua seuraavaan tilanteeseen. Puhumisaikasi 
on merkitty sulkeisiin. 

Tilanne 1. Olet juuri käynyt ruokaostoksilla. Tullessasi kaupasta 
huomaat kuitista, että olet maksanut liikaa yhdestä tuotteesta. Mene 

} takaisin kassavirkailijan luo ja huomauta kohteliaasti virheestä. (30 sek) 

Tilanne 2. Palaat illalla hotelliisi. Hotellin vastaanotossa huomaat, että avaimesi on 
kadonnut Kerro tapahtuneesta hotelHvirkailijalle, ja selvitä, mihin avain on voinut 
jäädä (30 sek) 

 
 

Tehtävätyyppi 2.      Keskustelutehtävät 

Keskustelutehtävissä reagoidaan nauhalta tuleviin puheenvuoroihin 
tehtävävihkossa olevien vihjeiden mukaan. Kussakin keskustelussa on 3-6 
puheenvuoroa. Puhumisaika on merkitty tehtävävihkoon. 

 
 

Esimerkki (CD:n raita 16): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Mitä siis sanoisit suomeksi seuraavissa tilanteissa: 
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ti Alla on kuvattu yksi keskustelutilanne. Ennen tilannetta sinulla on aikaa tutustua 
siihen. Näet sulkeissa vihjeen siitä, mitä sinun pitää sanoa suomeksi. Kuulet 
keskustelun toisen osapuolen puheenvuorot nauhalta, ja ne on merkitty 
tehtävävihkoon tähdillä (esim. Puhuja: *****). Vastaa toisen osapuolen 
puheenvuoroihin omilla, mahdollisimman luontevilla puheenvuoroillasi. 
Puhumisaika on merkitty sulkeisiin. 
 
Olet ollut työmatkalla Helsingissä ja tulet kotiin lentokoneella. Matkalaukkuasi 
ei kuitenkaan löydy. Sinulla on ongelma, koska autosi on lentokentän 
pysäköintialueella ja auton avaimet ovat matkalaukussa. Myös kotiavaimesi ovat 
matkalaukussa. Menet selvittämään tilannetta. 
 
Virkailija: ***** 
SINÄ:      [Esittele itsesi ja keTro, millä lennolla tulit, ja kysy 

matkalaukkuasi.] (15 sek) 
Virkailija: ***** 
SINÄ:      [Kysy lisätietoja seuraavasta lennosta.] (15 sek) Virkailija: ***** 
SINÄ:       [Kerro ongelmasi: auton avaimet ja kotiavain.] (20 sek) Virkailija: ***** 
SINÄ:      [Virkailijan vastaus ärsyttää sinua. Ilmaise ärtymyksesi.] (20 sek) 

Virkailija: ***** 
\ 1, SINÄ: [Kerro virkailijalle, mitä aiot tehdä.] (20 sek) 

Virkailija: ***** 
SINÄ: [Lopeta keskustelu kohteliaasti.] (10 sek) 

Virkailija: ***** 
 
 
Kertomistehtävässä puhutaan tehtävävihkossa annetusta aiheesta 2-3 minuuttia. 
Puheenvuoron valmisteluun ön aikaa 2-3 minuuttia. 

 
 

Esimerkki:  Seuraavassa  on  kolme  aihetta.  Valitse  niistä  yksi  ja  kerro  siitä  mielipiteesi.  Sinulla  on  3  
minuuttia aikaa miettiä, mitä kerrot Voit tehdä valmisteluaikana muistiinpanoja, jos 
haluat Aloita puhuminen vasta sitten, kun kuulet nauhalta: "Aloita puhuminen nyt". 
Sinulla 3 minuuttia aikaa puhua. Yritä puhua koko ajan! 

Valmisteluaika: 3 minuuttia 
Puhumisaika:    3 minuuttia 

1. Suomalainen sanomalehtimaailma 
Esität radio-ohjelmassa käsiryksiäsi ja mielipiteitäsi suomalaisista 
sanomalehdistä. 

2. Henkilökunnan jatkuva lisäkouluttaminen on yritysten elinehto 
Esität työpaikkasi henkilökuntakokouksessa käsityksesi henkilökunnan 
koulutuksen tarpeellisuudesta ja niistä asioista, joista alallasi tarvitaan 
lisäkoulutusta. 

3. Huippu-urheilua tuetaan arkiliikunnan kustannuksella 
Kerrot mielipiteesi urheilun tukemisesta ystävä- tai työtoveri-porukassa. 



 

 

4.5.2 Haastattelu 
 
Haastattelussa osallistuja keskustelee kasvokkain haastattelijan 
kanssa. Haastattelu kestää noin 15 minuuttia, ja se videoidaan 
arviointia varten. Ole aktiivinen keskustelussa! 

Tehtävätyyppi 1.      Aineistopohjainen keskustelutehtävä 
 
Tässä tehtävätyypissä keskustellaan haastattelijan antaman aineiston pohjalta 
sen aiheesta. Aineisto voi olla esimerkiksi taulukko tai graafinen esitys. Ennen 
keskustelua osallistujalla on aikaa tutustua aineistoon. 

 
 
Esimerkki:       Alla on taulukko, joka kertoo siitä, miten Suomen eräissä maakunnissa on muutettu 

vuosien 1987-19% aikana. Lukujen edessä oleva miinusmerkki tarkoittaa 
poismuuttoa alueelta ja plusmerkki alueelle muuttoa. Keskustelkaa taulukon 
perusteella suomalaisten maassamuutosta sekä sen syistä ja seurauksista. 

Tehtävätyyppi 2.      Mielipidetehtävä 

 
Osallistujalle annetaan jo ennen haastatteluosan alkua kyselylomake, jossa 
kysytään hänen mielipidettään joistakin asioista ja jonka hän täyttää etukäteen. 
Haastateltava valitsee keskusteltavaksi yhden tai kaksi kyselylomakkeen aiheista. 

 
 
Esimerkki:       Aikaisemmin tayttämäsi kyselylomake liittyy tähän tehtävään. Haastattelija keskustelee 

kanssasi mielipiteistäsi. 

 

 

TEHTÄVÄTYYP

 

Maakunta Ei-akateemiset (Möä) Akateemiset (hlöä) 
Uusimaa - 3 024 + 6 589 
Varsinais-Suomi + 1 674 - 121 
Keski-Suomi + 1007 -552 
Lappi - 1 071 - 836 

Maassamuutto eräissä maakunnissa 1987-1996. 

 

Tämä kyselylomake liittyy puhumistehtävään, jonka suoritat myö- 
hemmin. Vastaa seuraaviin kysymyksiin (rasti ruutuun).  

Kyllä Ei 
1. Suomen pitäisi siirtyä kansalaispalkkaan.               
2.  Itsenäisellä maalla on oltava oma raha.                   
3. Mainokset ohjaavat kuluttajaa liikaa                  O  

luomillaan mielikuvilla.  

Esimerkki kyselylomakkeesta: 



 

 

TAITOTASOKUVAUK
SET 

LUTEl 

 

Ylin taso 
 

 ̂Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Ilmausten hienot sävy-erot tuottavat enää 
harvoin vaikeuksia. Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen sopivalla tyylillä ja pystyy ilmaisemaan 
hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa ja pienetkin 
puutteet ovat harvinaisia. 

 
S| Ymmärtää pidempää, normaalitempoista kasvokkaista sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, 

vaikka joskus ymmärtäminen vaatii jonkin verran ponnistelua. Ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti 
monimutkaisia tekstejä ja oman aikamme kirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa selkeästi ja sujuvasti erilaisista 
aiheista, mutta harvinaisten sanojen ja monimutkaisten lauserakenteiden käyttö saattaa kuitenkin tuottaa 
vaikeuksia. Hallitsee kieliopin ja sanaston yleensä hyvin ja monipuolisesti. 

Keskitaso 
 
Ymmärtää normaalitempoista kasvokkaista puhetta ja keskustelua yleisistä aihepiireistä sekä mm. 
televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, mutta joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea 
puhekieli ja murteellinen puhe tuottavat kuitenkin vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä 
käsitteleviä tekstejä, joskin muutamat tekstin välittämät sävyerot voivat jäädä epäselviksi. Selviää melko 
hyvin myös vieraammissa puhetilanteissa. Pystyy kirjoittamaan sekä yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja 
esittämään ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina. Tekee puheessa ja kirjoituksessa eron virallisen ja 
epävirallisen kielimuodon välillä. Hallitsee peruskieliopin ja -sanaston hyvin. 

 ̂Ymmärtää pidempää puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radio-ohjelmista, jos aihepiiri on 
suhteellisen tuttu. Ymmärtää tavallisia tekstejä, jotka eivät vaadi aiheen tuntemusta. Normaalitempoinen 
puhe ja vaativammat tekstit saattavat tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Selviää 
tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä 
tavallisista aiheista, vaikkakin kieliopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä. 
Hallitsee hyvin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston ja peruskieliopin keskeiset rakenteet. 

Perustaso 

2 Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Ymmärtää 
helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat tuttuja aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. 
Selviää rutiininomaisissa yksinkertaista tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntäminen on 
vielä puutteellista. Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti 
voi olla hajanaista. Hallitsee yksinkertaisimman peruskieliopin ja keskeisen perussanaston. 

 
*| Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka liitty-vät suoraan omaan 

elämään tai koskevat välitöntä konkreettista ympäristöä. Pystyy löytämään tietoa yksinkertaisista teksteistä. 
Selviää kaikkein yksinkertaisimmissa puhetilanteissa, mutta puhe on hidasta ja hyvin katkonaista ja 
ääntämisessä on puutteita. Pystyy kirjoittamaan erittäin lyhyitä tekstejä, joissa on lukuisia kielellisiä 
puutteita. Tuntee kaikkein yleisimmän perussanaston ja joitakin peruskieliopin rakenteita. 

 
OHJEET TESTIIN 
OSALLISTUVALLE 

LHTE2 

Tervetuloa testaamaan kielitaitosi! 
 



 

 

Testissä sinulla on tilaisuus osoittaa, miten hyvin puhut ja kirjoitat kieltä, miten hyvin ymmärrät tekstiä ja 
puhetta sekä miten hyvin hallitset kielen rakenteita ja sanastoa. Ole aktiivinen ja yritä aina vastata jotakin. 
Lisätietoja: http://www.ophi! Hakusana on kielitutkinto. 

Ennen testiä 

• Koska testitehtävät ja ohjeet ovat yleensä suomen tai ruotsin kielellä, edellyttää testistä suoriutuminen 
suomen tai ruotsin kielen taitoa. 

• Kuuntele ja pyri puhumaan kieltä paljon, harjoittele ja kertaa perusasioita. 
• Ota testiin mukaan lyijykynä, pyyhekumi ja henkilötodistus. 
• Maksa tutkintomaksu ohjeiden mukaan. 
• Testeissä ei saa käyttää sanakirjaa eikä muita apuvälineitä. 

(Kielitutkmtotoimikunnan päätös 12.12.2002) 

Testissä 
 
Tule ajoissa testitilaisuuteen. Jos myöhästyt, et voi osallistua testiin. Näytä henkilötodistuksesi valvojalle. 
Perus- ja keskitason testit kestävät 3-3,5 tuntia ja ylimmän tason testi 5-6 tuntia. 
• Testi suoritetaan kahdessa osassa: 1) luokka-osassa testataan tekstin ymmärtämisen ja kinoittamisen 

taitoja sekä rakenteiden ja sanaston hallintaa ja 2) kielistudiossa puheen ymmärtämisen ja puhumisen 
taitoja. 

• Älä aristele puhumista studiossa, sillä studio on vain apuväline, jonka avulla voit näyttää puhumisen 
taitosi. Älä puhu studiossa liian hiljaa ja vältä lyhyitä kyllä/ei-vastauksia. 

• Kaikkien kielten ylimmän tason testissä on studio-osuuden lisäksi lyhyt haastattelu, joka videoidaan 
arvostelua varten. 

• Kuuntele ja lue tarkasti kaikki ohjeet ja noudata niitä. Testiohjeet annetaan yleensä suomen tai ruotsin 
kielellä. Ylimmällä tasolla ohjeita voidaan antaa myös testikielellä. 

• Käytä aika viisaasti, että ehdit tehdä kaikki tehtävät Tee tehtävät nopeasti, mutta ole huolellinen. 
Huomaa erityisesti vastauskieli. Testivihkossa jotkin tehtävät ovat helpompia; tee ne ensin, jotta aikaa 
jää enemmän vaikeampiin tehtäviin. Yritä aina vastata jotakin. 

• Suomen kielen testissä kaikki ohjeet ovat suomenkielisiä. Suomen kielen perustason puhumisen 
osakokeessa ei puhuta kielistudiossa vaan kasvokkain haastattelijan kanssa. 

Testin jälkeen 

Noin kahden kuukauden kuluttua testistä saat virallisen todistuksen. Todistuksessa on 
• tasoarvio kielitaidon eri osa-alueista 
• kielitaidon yleistasoarvio 
• kääntöpuolella kuvaus taitotasoasteikosta. 
Saamasi tasoarviot kuvaavat vain testisuorituksesi osoittamaa kielitaitoa. Jos otat kopioita todistuksesta, 
muista aina kopioida todistuksen molemmat puolet Tutkinnon hintaan sisältyy vain yksi todistus. 
Lisätodistuksia voi tilata Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksesta hintaan 10 
euroa/kpl (Soveltavan kielentutkimuksen keskus/YKI, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, puh. 014-260 
3531). 

OHJEITA OPTISEN LOMAKKEEN KÄYTTÖÄ VARTEN UFFE 3 

1 HUOM! Ei koske suomen perustasoa. % 
 
 
Useissa testin tehtävissä käytetään optista lomaketta. Tällaiset tehtävät on testivihkoissa merkitty M-
kirjaimella. 

Optinen lomake on kaksipuolinen. Testitilanteessa käännetään esiin se puoli, jossa lukee "Tämän sivun 
täyttää testattava". Toinen puoli on tarkoitettu arvostelijan käyttöön. Lomakkeeseen täytetään ensin 
osallistujaa koskevat tiedot (nimi, sukupuoli, syntymäaika, kieli ja taso). Alla on esimerkki täytetystä 
lomakkeesta. 

http://www.ophi/


 

 

|    Yleiset kielitutkinnot 
Allmänna 
spräkexamina 

Tämän sivun täyttää testattava (kirjoita nimesi virvalle). 
Denna sida ifyiies av examinanden (skriv ditt namn pä 
raden). 

Syntymäaika 
FödeteedaUim 

Sukupuoli Kön 

 

Osalltsiujanum

ero 

Dettagamumm

er 

J L 
mies man 

• Kysymyksillä on samat numerot sekä tehtävävihkoissa että optisessa lomakkeessa. 
• Kun teet tehtäviä, rastita IS valitsemaasi vaihtoehtoa vastaava ruutu optisesta lomakkeesta. 
• Käytä ruudun rastittamiseen SU lyijykynää. Rasti ei saa ylittää ruudun reunoja. Jos rastitat väärän 

ruudun, pyyhi rasti erittäin hyvin pois tai mustaa koko ruutu ja rastita oikea ruutu. 
• Muista olla huolellinen. 
• Optista lomaketta ei saa taittaa eikä rypistää. 

• Optisessa lomakkeessa on enemmän rautuja, kuin tarvitset Älä välitä siitä. Esimerkki tehtävävihkosta: 

Tehtävä 1. Sanastotehtävä 

Valitse lihavoidulle sanalle sopivin vastine. Rastita (ES3) valintaasi vastaava kirjain 
(A, B, C tai D) optisen lomakkeen kohtiin M1-M3. 
 
Ml puu A aivastus B tuhka   C lehmus D virhe 
M2 vihannes    A saaste     B varasto C sipuli   D suurimo 
M3 vaate A takki      B lankku C tyhjä    D kopina 

Esimerkki optisesta lomakkeesta: 
 

MONIVALINTATEHTÄVÄT - FLERVALSUPPGIFTER 
 

 A B C D E  A B C  0 E   A B c D  E   A B  C  D 
E  

Ml  o H O D M41 O O D D O M81     o M121   o 
M2 a D E

I 
O O mz O O O O  M82     o MI22   a  

M3 H  O O O M43  O o o  M83   o  o M123 a  a  
M4 o  O D O M44 o a o o o M84     D K12A o  o o  
M5  O   o M45 o  o o a M85     M125 O  o  O  
M6 o  O O  M46  o o o o H86 a D a a  HI26   o 
M?  O D Ö o M47 O ö Q ö O M87    a  mzi   D  o 
M8   O D o M48  o a a o MS8:   a  K128   a  a 
M9 o  D D  M49 D D O O D  KS9   o  o M129   D  D 
M1

Q 
  O O o M50 D O D a o M90   a  o M130   D 

Testitehtävät tutuiksi! 
 
 
 

Yleisten kielitutkintojen testiestte tarjoaa monipuolista tietoa 
tutkinnon sisällöstä.Testiesitteessä kuvataan perustason, 

Kieli 
Spräk 

_ englanti u 
engelska 

O espanja 
spanska O italia 

italienska  
 „ ranska *-* 

franska  ruotsi 
svenska O saame 

samiska  
 u tyska  suomi 

finska  venäjä 
ryskä  

Tas
o 
Niv

Lomaketta ei saa taittaa eikä rypistää, 
Donna blankett fär ej vi kas elter 

ylin taso 
den högsta 

, keskitaso 
1 
mellarmiv

, 
perustaso 
' 

nainen 
kvinna 



 

 

keskitason ja ylimmän tason tutkinnot osakokeittaan (tekstin 
ymmärtäminen, kirjoittaminen, rakenteet ja sanasto, puheen 
ymmärtäminen ja puhuminen). Kunkin osakokeen 
yhteydessä esitellään tehtävätyyppejä ja annetaan lyhyitä 
esimerkkejä tehtävistä. Testiesitteeseen sisältyy CD-
Ievy/kasetti, jossa esitellään puhumisen ja puheen 
ymmärtämisen osakokeita. 
 
 
 

Tervetuloa YKI-testiin! 
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