Arvio kielitaidosta
Nimi
Osma Asiakas

Syntymäaika
00.00.0000

Äidinkieli
äidinkieli

Muu kielitaito
kieli ja kieli

Luku- ja kirjoitustaito äidinkielellä
☒ Kyllä
☐ Ei
Suomen kielen taito

1. Kuullun ymmärtäminen
A2.2 Kehittyvä peruskielitaito. Ymmärtää jokapäiväistä viestintää tavallisista aiheista ja
pystyy yleensä tunnistamaan ympärillään käytävän keskustelun aiheen.

2. Puhuminen
A2.2 Kehittyvä peruskielitaito. Osaa esittää luettelomaisen kuvauksen lähipiiristään ja
pystyy osallistumaan jokapäiväiseen keskusteluun omista asioista. Ääntäminen on melko
ymmärrettävää.

3. Luetun ymmärtäminen
A2.2 Kehittyvä peruskielitaito. Ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia muutaman
kappaleen pituisista, arkisista, asiatietoa sisältävistä teksteistä.

4. Kirjoittaminen
A2.2 Kehittyvä peruskielitaito. Selviytyy kirjoittamalla tavanomaisissa arkitilanteissa ja
osaa kirjoittaa lyhyen kuvauksen sekä nykyisistä että menneistä tapahtumista ja
kokemuksista.

Lisätietoja
Osma osaa poimia puheesta pääkohtia ja joitakin yksityiskohtia. Hän ymmärtää
nopeahkoakin tilannesidonnaista puhetta. Osma tekee vapaa-ajallaan kuullun
ymmärtämisen verkkoharjoituksia, mikä parantaa idiomien ja arjen ulkopuolisen
sanaston ymmärtämistä.
Osman aiemmassa asuinpaikassa tarjolla oli vain suomen kielen verkkokursseja,
minkä takia puhumisen harjoittelu on ollut aiemmin vähäistä. Hän on kuitenkin
halukas parantamaan taitojaan ja tekee keskustelunavauksia. Kunhan Osma
rohkaistuu puhumaan vielä lisää, puhe muuttuu sujuvammaksi.
Osma ymmärtää lyhyitä arkisia tekstejä ja pikku-uutisia. Vapaa-ajallaan Osma lukee
suomenkielisiä tekstejä, ja Osman lukeminen onkin kehittynyt huimasti viime
kuukausina.
Teksteissään Osma pyrkii ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja niissä on nähtävissä
tason B1.1 piirteitä. Lukuharrastuksen avulla Osman teksteihin tulee lisää varmuutta
ja sanasto laajenee.
Päiväys ja arvioijan nimi
Paikkakunta 00.00.0000
Suoma Opettaja
suomen kielen opettaja

SUOMEN KIELEN TAITOTASOKUVAUKSET
C2.2 Taitavan äidinkielisen kielitaito
C2.1 Äidinkielisen kaltainen kielitaito
C1.2 Toimiva kielitaito
C1.1 Taitavan kielitaidon perustaso

B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito
Ymmärtää selkeästi jäsentynyttä yleiskielistä puhetta kaikissa sosiaalisen elämän, koulutuksen ja työelämän tilanteissa. Osaa keskustella ja
neuvotella monista asioista sekä ilmaista itseään varmasti, selkeästi ja kohteliaasti tilanteen vaatimalla tavalla. Pystyy lukemaan itsenäisesti
usean sivun pituisia, eri tarkoituksiin laadittuja tekstejä. Osaa kirjoittaa selkeitä, muodollisia ja epämuodollisia tekstejä monimutkaisista aiheista.

B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso
Ymmärtää suuren osan ympärillään käytävästä keskustelusta sekä pystyy seuraamaan laajaa puhetta ja monimutkaista argumentointia. Osaa
esittää suullisesti selkeitä, täsmällisiä kuvauksia monista aiheista ja pystyy osallistumaan aktiivisesti useimpiin käytännöllisiin ja sosiaalisiin
tilanteisiin. Ymmärtää itsenäisesti muutaman sivun pituisia eri tekstilajien tekstejä abstrakteista ja konkreettisista aiheista. Kykenee
kirjoittaessaan ilmaisemaan tietoja tehokkaasti ja yhdistelemään eri lähteistä poimittuja tietoja omaan tekstiin.

B1.2 Sujuva peruskielitaito
Ymmärtää selväpiirteistä asiatietoa ja pääkohdat ympärillään käytävistä muodollisista ja epämuodollisista keskusteluista. Osaa ilmaista itseään
suhteellisen vaivattomasti ja viestiä varmasti tavallisissa keskustelutilanteissa. Pystyy lukemaan muutaman kappaleen pituisia asiatekstejä
monenlaisista aiheista. Osaa kirjoittaa muutaman kappaleen pituisen jäsentyneen tekstin ja hallitsee melko hyvin erilaisiin kirjoittamisen
tilanteisiin liittyvän sanaston ja lauserakenteet.

B1.1 Toimiva peruskielitaito
Ymmärtää pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia opiskelussa, työssä tai vapaa-aikana käytävistä keskusteluista. Osaa viestiä kohtalaisesti
itselleen tärkeistä asioista myös hieman vaativammissa tilanteissa. Pystyy lukemaan erilaisia tekstejä tutuista aiheista. Pystyy kirjoittamaan
sidosteisen, jonkin verran yksityiskohtaistakin arkitietoa välittävän tekstin, tutuista, todellisista tai kuvitelluista aiheista.

A2.2 Kehittyvä peruskielitaito
Ymmärtää jokapäiväistä viestintää tavallisista aiheista ja pystyy yleensä tunnistamaan ympärillään käytävän keskustelun aiheen. Osaa esittää
luettelomaisen kuvauksen lähipiiristään ja pystyy osallistumaan jokapäiväiseen keskusteluun omista asioista. Ääntäminen on melko
ymmärrettävää. Ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia muutaman kappaleen pituisista, arkisista, asiatietoa sisältävistä teksteistä. Selviytyy
kirjoittamalla tavanomaisissa arkitilanteissa ja osaa kirjoittaa lyhyen kuvauksen sekä nykyisistä että menneistä tapahtumista ja kokemuksista.

A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe
Pystyy ymmärtämään yksinkertaista puhetta tai seuraamaan keskustelua tutuista aiheista. Osaa kuvata lähipiiriään muutamin lyhyin lausein ja
selviytyy tavallisimmista sosiaalisista tilanteista. Ymmärtää yksinkertaisia, kaikkein tavallisinta sanastoa sisältäviä tekstejä. Osaa kirjoittaa
arkielämään liittyviä yksinkertaisia, luettelomaisia viestejä.

A1.3 Toimiva alkeiskielitaito
Ymmärtää yksinkertaisia kysymyksiä ja jokapäiväisiä ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja. Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja selviytyy kaikkein
yksinkertaisimmista vuoropuheluista ja asiointitilanteista. Ymmärtää arkielämän lyhyitä, kirjallisia viestejä ja ohjeita. Selviytyy kirjoittamalla
kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa tilanteissa.

A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito
Ymmärtää rajallisen määrän sanoja, lyhyitä lauseita, kysymyksiä ja kehotuksia, jotka liittyvät henkilökohtaisiin asioihin. Osaa kysyä ja vastata
suppeasti henkilökohtaisia perustietoja käsittelevissä keskustelutilanteissa. Ymmärtää nimiä, kylttejä ja muita yksinkertaisia, jokapäiväisiä
viestejä. Osaa kirjoittaa muutamia lauseita ja fraaseja itsestään ja lähipiiristään.

A1.1 Kielitaidon alkeet
Ymmärtää erittäin vähäisen määrän tavallisimpia sanoja ja fraaseja. Osaa vastata itseään koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin ja hallitsee
joitakin ulkoa opeteltuja perusilmaisuja. Tuntee kirjainjärjestelmän ja vähäisen määrän tuttuja sanoja. Osaa kirjoittaa henkilökohtaiset
perustietonsa ja joitakin tuttuja sanoja ja fraaseja.

