
KIELTEN TAITOTASOT EUROOPPALAISEN VIITEKEHYKSEN MUKAAN 

Opistossa määritellään kielten opetuksen taitotasot yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen mukaan. 

Taitotaso kertoo, mitä kielenkäyttäjä osaa tehdä kielellä – olipa taidot hankittu sitten käytännössä tai kieltä 

opiskellen. Valitessasi kielikurssia itsellesi, vertaa omaa kielitaitoasi alla olevaan taitotasokuvaukseen. 

Taitotasot on merkitty kurssitekstien loppuun. 

 

PERUSTASO (A1, A2) 

A1  

Ymmärrän ja käytän tuttuja arkipäivän ilmauksia ja selviän yksinkertaisista puhetilanteista. Osaan esittäytyä 

ja pystyn käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selkeästi ja on valmis 

auttamaan. Puheeni on hidasta ja katkonaista ja ääntämisessäni on puutteita. Ymmärrän yksinkertaista 

tekstiä ja osaan kirjoittaa yksinkertaisia viestejä ja hyvin lyhyitä lauseita. Osaan käyttää joitain 

peruskieliopin rakenteita.  

A2  

Ymmärrän lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät esimerkiksi itseeni ja perheeseeni, ostosten 

tekoon tai työhön. Pystyn käymään yksinkertaisia ja rutiininomaisia keskusteluita. Ääntämiseni saattaa olla 

vielä puutteellista, eikä sanavarastoni riitä kaikkiin tilanteisiin. Ymmärrän pääasiat lyhyistä, helpoista 

teksteistä. Pystyn kirjoittamaan lyhyen kirjeen. Hallitsen kieliopin perusteet. 

 

KESKITASO (B1, B2) 

B1 

Selviän jokapäiväisissä puhetilanteissa työssä ja vapaa-aikana. Ymmärrän selkeän yleiskielisen puheen, 

mutta normaalitempoinen puhe saattaa tuottaa vaikeuksia, jos aihepiiri on vieras. Pystyn tuottamaan 

yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista aiheista ja vastaamaan lyhyesti tiedusteluihin. Osaan lukea 

jokapäiväistä tai työhön liittyvää tekstiä. Pystyn kuvailemaan kokemuksiani, unelmiani ja tavoitteitani sekä 

perustelemaan lyhyesti mielipiteeni. Hallitsen peruskieliopin.  

B2 

Selviän työssä ja vapaa-aikana käytännön puhetilanteissa hyvin. Pystyn osallistumaan aktiivisesti tutuista 

aihepiireistä käytäviin keskusteluihin myös syntyperäisten puhujien kanssa. Hallitsen perussanaston hyvin. 

Ymmärrän useimmat tv-uutiset ja ajankohtaisohjelmat ja pystyn lukemaan vaivatta yleisiä aihepiirejä 

käsitteleviä tekstejä ja kaunokirjallisuutta. Osaan tuottaa selkeää, yksinkertaista tekstiä hyvinkin erilaisista 

aiheista ja pystyn kirjoittamaan esseen tai raportin. Hallitsen peruskieliopin hyvin. 

 

YLIN TASO (C1, C2) 

C1 

Puhun sujuvasti erilaisista aiheista erilaisissa tilanteissa ja pystyn pitämään valmistellun esitelmän vaivatta. 

Hallitsen kielen rakenteen ja sanaston hyvin. Ymmärrän erityyppisiä vaativia ja pitkähköjä tekstejä, kuten 

artikkeleita, raportteja ja teknisiä ohjeita. Ymmärrän televisio-ohjelmat ja elokuvat vaikeuksitta. Osaan 

kirjoittaa monimutkaisia aiheita käsitteleviä, selkeitä ja hyvin rakennettuja tekstejä.  

C2 

Puhun erittäin sujuvasti ja tilanteeseen sopivalla tyylillä ja ymmärrän yleensä syntyperäisen puhujan 

nopeaakin puhetta. Luen vaikeuksitta erilaisia tekstejä. Osaan kirjoittaa selkeästi, sujuvasti ja tyylillisesti 

oikein. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa.  

 


