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Pystyn tunnistamaan tuttuja sanoja ja 
aivan perustason ilmauksia, jotka 
koskevat minua itseäni, perhettäni ja 
välitöntä konkreettista ympäristöä, kun 
ihmiset puhuvat hitaasti ja selkeästi. 

Pystyn ymmärtämään ilmauksia ja 
aivan tavallisinta sanastoa, joka liittyy 
läheisimmin omaan elämääni (esim. 
aivan perustason tieto itsestäni ja 
perheestäni, ostosten teko, paikallinen 
maantiede, työpaikka). Pystyn 
ymmärtämään lyhyiden selkeiden, 
yksinkertaisten viestien ja kuulutusten 
keskeisen ajatuksen.  

Pystyn ymmärtämään keskeiset 
ajatukset selkeästä tavanomaisesta 
puheesta, joka koskee tuttuja, 
tavallisesti työssä, koulussa, vapaa-
aikana jne. esiintyviä asioita. Pystyn 
ymmärtämään keskeisen ajatuksen 
monista TV- tai radio-ohjelmista, jotka 
koskevat ajankohtaisia asioita tai 
henkilökohtaisesti tai ammatillisesti 
mielenkiintoisia asioita, kun puhe on 
suhteellisen hidasta ja selkeää. 

Pystyn ymmärtämään pidempää 
puhetta ja luentoja ja jopa seuraamaan 
monimutkaista argumentointia 
edellyttäen, että aihe on suhteellisen 
tuttu. Pystyn ymmärtämään useimmat 
TV-uutiset ja ajankohtaisohjelmat. 
Pystyn ymmärtämään useimmat 
tavanomaisella puhekielellä esitetyt 
elokuvat. 

Pystyn ymmärtämään pitempää 
puhetta silloinkin, kun sitä ei ole 
muotoiltu selkeästi ja asioiden välisiin 
suhteisiin vain viitataan, eikä niitä 
ilmaista täsmällisesti. Pystyn 
ymmärtämään TV-ohjelmia ja elokuvia 
ilman suuria ponnistuksia. 

Minulla ei ole minkäänlaista vaikeutta 
ymmärtää kaikenlaista puhuttua kieltä, 
olkoonpa se elävää tai nauhoitettua, 
silloinkin kun on kyse syntyperäisen 
nopeasta puheesta, edellyttäen, että 
minulla on jonkin verran aikaa tutustua 
aksenttiin. 
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Pystyn ymmärtämään tuttuja nimiä, 
sanoja ja hyvin yksinkertaisia lauseita 
esim. ilmoituksissa, postereissa ja 
luetteloissa. 

Pystyn lukemaan hyvin lyhyitä 
yksinkertaisia tekstejä. Pystyn 
löytämään tarkasti määriteltyä, 
ennustettavissa olevaa tietoa 
yksinkertaisista arkipäivän 
materiaaleista, esim. ilmoituksista ja 
esittelylehtisistä, ruokalistoista ja 
aikatauluista. Pystyn ymmärtämään 
lyhyitä, yksinkertaisia henkilökohtaisia 
kirjeitä. 

Pystyn ymmärtämään tekstejä, joissa 
on pääasiassa hyvin tavallista 
arkipäivän kieltä tai työhön liittyvää 
kieltä. Pystyn ymmärtämään 
tapahtumien, tunteiden ja toiveiden 
kuvaukset henkilökohtaisissa kirjeissä. 

Pystyn lukemaan ajankohtaisia 
ongelmia koskevia artikkeleita ja 
raportteja, joissa kirjoittajat omaksuvat 
tiettyjä kannanottoja ja näkökulmia. 
Pystyn ymmärtämään oman aikani 
kirjallista proosaa. 

Pystyn ymmärtämään pitkiä ja 
kompleksisia asiatekstejä ja kirjallisia 
tekstejä ja kiinnittämään huomiota 
tyylieroihin. Pystyn ymmärtämään 
erikoisartikkeleita ja pitempiä teknisiä 
ohjeita silloinkin, kun ne eivät liity 
omaan alaani. 

Pystyn lukemaan helposti 
käytännöllisesti katsoen kaikenlaista 
kirjoitettua kieltä, myös abstrakteja, 
rakenteellisesti tai kielellisesti 
kompleksisia tekstejä, kuten ohjekirjoja, 
erikoisartikkeleita ja kirjallisuutta. 

S
u

u
ll

in
e

n
 

v
u

o
ro

v
a

ik
u

tu
s
 

Pystyn kommunikoimaan 
yksinkertaisella tavalla edellyttäen, että 
puhekumppanini on valmis toistamaan 
tai sanomaan toisella tavalla asioita, 
puhumaan tavallista hitaammin ja 
auttamaan minua muotoilemaan sen, 
mitä yritän sanoa. Pystyn kysymään ja 
vastaamaan yksinkertaisiin 
kysymyksiin käsiteltäessä välittömiä 
tarpeita tai hyvin tuttuja aiheita. 

Pystyn kommunikoimaan 
yksinkertaisissa rutiininomaisissa 
tehtävissä, jotka vaativat yksinkertaista 
ja suoraa tiedonvaihtoa tutuista 
aiheista ja toiminnoista. Pystyn 
selviytymään hyvin lyhyistä 
sosiaalisista vuoropuheluista, vaikka en 
pystykään tavallisesti ymmärtämään 
tarpeeksi pitääkseni itse yllä 
keskustelua. 

Pystyn selviytymään useimmista 
tilanteista, joita syntyy matkustettaessa 
kohdekielisellä alueella. Pystyn 
osallistumaan valmistautumatta 
keskusteluun aiheista, jotka ovat 
tuttuja, henkilökohtaisesti kiinnostavia 
tai jotka koskevat arkipäivän elämää 
(esim. perhe, harrastukset, työ, 
matkustaminen ja ajankohtaiset asiat). 

Pystyn kommunikoimaan siinä määrin 
sujuvasti ja spontaanisti, että 
säännöllinen yhteydenpito 
syntyperäisiin puhujiin on täysin 
mahdollista. Pystyn osallistumaan 
aktiivisesti tuttuja aihepiirejä koskevaan 
keskusteluun, esittämään 
näkemyksiäni ja puolustamaan niitä. 

Pystyn ilmaisemaan itseäni sujuvasti ja 
spontaanisti ilman, että minun tarvitsee 
useinkaan selvästi hakea ilmauksia. 
Pystyn käyttämään kieltä joustavasti ja 
tehokkaasti sosiaalisiin ja ammatillisiin 
tarkoituksiin. Pystyn muotoilemaan 
ajatuksia ja mielipiteitä täsmällisesti ja 
suhteuttamaan oman panokseni 
taitavasti muiden puhujien 
puheenvuoroihin. 

Pystyn vaivatta ottamaan osaa kaikkiin 
keskusteluihin ja asioiden käsittelyihin. 
Tunnen hyvin idiomaattiset ilmaukset ja 
arkikielen puheenparret. Pystyn 
ilmaisemaan itseäni sujuvasti ja 
välittämään täsmällisesti hienoja 
merkitysvivahteita. Jos minulle 
kuitenkin syntyy ongelma, osaan 
perääntyä ja kiertää ongelman niin 
sujuvasti, että muut tuskin ovat tietoisia 
siitä. 
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Pystyn käyttämään yksinkertaisia 
sanontoja ja lauseita kuvaamaan, 
missä asun ja keitä tunnen. 

Pystyn käyttämään ilmauksia ja 
lauseita kuvaamaan yksinkertaisella 
tavalla perhettäni ja muita ihmisiä, 
elinolosuhteita, koulutustaustaani ja 
nykyistä tai viimeistä työpaikkaani. 

Pystyn liittämään yhteen ilmauksia 
yksinkertaisella tavalla kuvatakseni 
kokemuksia ja tapahtumia, unelmiani, 
toiveitani ja pyrkimyksiäni. Pystyn 
antamaan lyhyitä perusteluja ja 
selityksiä mielipiteille ja suunnitelmille. 
Pystyn kertomaan tarinan tai tekemään 
selkoa kirjan tai elokuvan juonesta ja 
kuvailemaan omia reaktioitani. 

Pystyn esittämään selkeitä, 
yksityiskohtaisia kuvauksia hyvinkin 
erilaisista aiheista, jotka ovat minusta 
mielenkiintoisia. Pystyn selittämään 
näkökantojani jostakin ajankohtaisesta 
kysymyksestä ja esittämään eri 
vaihtoehtojen edut ja haitat. 

Pystyn esittämään selkeitä 
yksityiskohtaisia kuvauksia 
kompleksisista aiheista ja liittämään 
mukaan alateemoja, kehittelemään 
joitakin keskeisiä seikkoja ja 
pyöristämään esitykseni sopivan 
lopetuksen avulla. 

Pystyn esittämään selkeän, sujuvan 
kuvauksen tai argumentin 
asiayhteyteen sopivalla tyylillä. 
Esityksessäni on tehokas looginen 
rakenne, joka auttaa vastaanottajaa 
havaitsemaan tärkeitä seikkoja ja 
muistamaan ne. 
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Pystyn kirjoittamaan lyhyen, 
yksinkertaisen postikortin, esim. 
lähettämään lomaterveisiä. Pystyn 
täyttämään lomakkeita, joissa kysytään 
henkilökohtaista tietoa, esim. 
kirjoittamaan nimeni, kansallisuuteni ja 
osoitteeni hotelliin 
kirjoittautumislomakkeeseen. 

Pystyn kirjoittamaan lyhyitä, 
yksinkertaisia muistiinpanoja ja viestejä 
asioista, jotka liittyvät välittömään 
tarpeeseen Pystyn kirjoittamaan hyvin 
yksinkertaisen henkilökohtaisen 
kirjeen, esim. kiittääkseni jotakuta 
jostakin. 

Pystyn kirjoittamaan yksinkertaista, 
yhtenäistä tekstiä aiheista, jotka ovat 
tuttuja tai henkilökohtaisesti 
kiinnostavia. Pystyn kirjoittamaan 
henkilökohtaisia kirjeitä ja kuvaamaan 
kokemuksia ja vaikutelmia. 

Pystyn kirjoittamaan selkeää, 
yksityiskohtaista tekstiä hyvin erilaisista 
mielenkiintoni kohteisiin liittyvistä 
aiheista. Pystyn kirjoittamaan esseen 
tai raportin, jossa välitän tietoa tai 
esitän syitä jonkin näkökannan 
puolesta tai vastaan. Pystyn 
kirjoittamaan kirjeitä, joissa korostan 
tapahtumien ja kokemusten 
henkilökohtaista merkitystä. 

Pystyn ilmaisemaan itseäni selkeässä, 
hyvin rakennetussa tekstissä, jossa 
ilmaisen näkökantojani suhteellisen 
pitkästi. Pystyn kirjoittamaan 
yksityiskohtaisia selvityksiä 
kompleksisista aiheista kirjeessä, 
esseessä tai raportissa sekä 
korostamaan esille nousevia 
kysymyksiä. Pystyn kirjoittamaan 
erilaisia tekstejä vakuuttavalla 
persoonallisella tyylillä, joka sopii 
mielessäni olevalle lukijalle. 

Pystyn kirjoittamaan selkeää sujuvaa 
tekstiä asiaan kuuluvalla tyylillä. Pystyn 
kirjoittamaan kompleksisia kirjeitä, 
raportteja tai artikkeleita. Käytän 
tehokkaasti loogisia rakenteita, jotka 
auttavat vastaanottajaa havaitsemaan 
tärkeitä seikkoja ja muistamaan niitä. 
Pystyn kirjoittamaan yhteenvetoja ja 
katsauksia ammattiin tai kirjallisuuteen 
liittyvistä julkaisuista. 

 


