YLEISET
KIELITUTKINNOT

KIELITAIDON OSOITTAMINEN
YLEISTEN KIELITUTKINTOJEN AVULLA
Yleiset kielitutkinnot arvioivat aikuisten kielitaitoa.
Yleisessä kielitutkinnossa sinä voit testata,
miten hyvin puhut, kirjoitat ja ymmärrät suomea ja ruotsia.
Tässä esitteessä kerrotaan tarkemmin,
millainen on Yleisten kielitutkintojen suomen ja ruotsin
kielen keskitason tutkinto ja miten pääset siihen mukaan.
Den här broschyren finns också på svenska.

MITÄ HYÖTYÄ ON
YLEISTEN KIELITUTKINTOJEN TODISTUKSESTA?
Todistus auttaa Sinua
• kun haet työpaikkaa
• kun etsit opiskelupaikkaa
• kun tutustut suomalaiseen yhteiskuntaan
• kun etsit omaa paikkaasi Suomessa
• kun haet Suomen kansalaisuutta
Jos haluat hakea Suomen kansalaisuutta,
tarvitset todistuksen suomen tai ruotsin kielen taidosta.
Kielitaidon voit osoittaa Yleisten kielitutkintojen keskitason tutkinnolla.

Sinulla on ehkä jo opintojesi kautta sellainen suomen tai ruotsin kielen
taito, että sinun ei tarvitse suorittaa kielitutkintoa. Tarkista asia Maahanmuuttoviraston (Migri) verkkosivuilta osoitteesta:

www.migri.fi
Suomen kansalaisuus
kansalaisuuden hakeminen
edellytykset
kielitaito

MILLOIN TUTKINTOJA VOI SUORITTAA?
Tutkinnot järjestetään useita kertoja vuodessa eri puolilla Suomea.
Tutkintopäivät löytyvät verkkosivuilta:

www.oph.fi
koulutus ja tutkinnot
kielitutkinnot
yleiset kielitutkinnot
tutkintopäivät ja -paikat

MITEN TUTKINTOIHIN ILMOITTAUDUTAAN?
PALJONKO TUTKINNOT MAKSAVAT?
Tutkintoihin täytyy ilmoittautua noin 2 kuukautta ennen tutkintopäivää.
Ilmoittaudu suoraan tutkintopaikkaan.
Tutkintopaikat löytyvät verkkosivuilta:

www.oph.fi
koulutus ja tutkinnot
tutkinnot
tutkintopäivät ja -paikat

kielitutkinnot
yleiset kielitutkintopaikkojen hakupalvelu

Ilmoittautumista varten on lomake, joka sinun on täytettävä.
Ilmoittautumislomake ja tutkintomaksut löytyvät verkkosivuilta:

www.oph.fi
koulutus ja tutkinnot
kielitutkinnot
yleiset kielitutkinnot
ilmoittautuminen ja tutkintomaksut

Ota yhteyttä hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisajan alkamista
tutkintopaikkaan ja kysy ilmoittautumisohjeita.

MILLAINEN TUTKINTO ON?
Tutkinnossa on neljä osaa. Kaikki osat suoritetaan samana päivänä.
Tutkinnolla arvioidaan sekä kirjallista että suullista kielitaitoa.
Tehtävien ohjeet ovat suomen tai ruotsin kielellä.
TUTKINNON OSAT
Kirjallinen kielitaito
1. Tekstin ymmärtäminen
Tässä osassa luetaan erilaisia tekstejä ja vastataan niitä koskeviin
kysymyksiin (esimerkiksi kirjeitä, ilmoituksia, uutisia ja viestejä).
2. Kirjoittaminen
Tässä osassa kirjoitetaan erilaisia tekstejä (esimerkiksi kortti,
viesti tai mielipide).
Suullinen kielitaito
3. Puheen ymmärtäminen
Tässä osassa kuunnellaan kielistudiossa erilaisia puhetilanteita ja vastataan niitä koskeviin kysymyksiin (esimerkiksi haastatteluja ja tiedotuksia).
4. Puhuminen
Tässä osassa puhutaan kielistudiossa ja puhe tallennetaan. Osakoe
sisältää eripituisia tehtäviä, esimerkiksi keskusteluja ja kertomista.

TODISTUS
Todistuksessa on tasoarvio jokaisesta osakokeesta.
Keskitason tutkinnosta annetaan seuraavat tasoarviot:

alle 3*,

3

tai

4

* Taitotaso alle 3 tarkoittaa, että suoritus ei ole hyväksytty.
Todistus ei vanhene.

ILMOITTAUTUJAN MUISTILISTA
1. Selvitä, missä ja milloin tutkintoja järjestetään.
2. Ota yhteyttä tutkintopaikkaan.
3. Ilmoittaudu tutkintoon.
4. Maksa osallistumismaksu (tutkintopaikka antaa ohjeet).
5. Ole ajoissa paikalla tutkintopäivänä.
6. Ota mukaan kuvallinen henkilötodistus (huom. ajokortti ei käy
henkilötodistukseksi).

LISÄTIETOJA TUTKINNOISTA

www.oph.fi

koulutus ja tutkinnot
yleiset kielitutkinnot

• https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/yki

kielitutkinnot

Informaatioaineistot 2012:2 | Kuvat: Ingram | Graafinen suunnittelutoimisto Pentti Järvinen | Kopijyvä Oy

Opetushallitus
PL 380
00531 Helsinki
www.oph.fi

