
LIITE 2 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO 
Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, 
opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen. 
 
Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa  
 Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen 
A1.1 Kielitaidon 

alkeiden 
hallinta 

* Ymmärtää erittäin rajallisen 
määrän tavallisimpia sanoja ja 
fraaseja (tervehdyksiä, nimiä, 
lukuja, kehotuksia) arkisissa 
yhteyksissä.  
 
* Ei edes ponnistellen ymmärrä 
kuin kaikkein alkeellisinta 
kieliainesta. 
 
*Tarvitsee erittäin paljon apua: 
toistoa,  osoittamista, käännöstä. 

*Osaa vastata häntä koskeviin 
yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin 
lausein. Vuorovaikutus on 
puhekumppanin varassa, ja puhuja  
turvautuu ehkä äidinkieleen tai 
eleisiin. 
* Puheessa voi olla paljon pitkiä 
taukoja, toistoja ja katkoksia.  
* Ääntäminen voi aiheuttaa suuria 
ymmärtämisongelmia.  
* Osaa hyvin suppean perussanaston 
ja joitakin opeteltuja vakioilmaisuja. 
* Puhuja ei kykene vapaaseen 
tuotokseen, mutta hänen hallitsemansa 
harvat kaavamaiset ilmaisut voivat 
olla melko virheettömiä. 

*Tuntee kirjainjärjestelmän, 
mutta ymmärtää tekstistä vain 
hyvin vähän.  
*Tunnistaa vähäisen määrän 
tuttuja sanoja ja lyhyitä fraaseja ja 
osaa yhdistää niitä kuviin.  
* Kyky ymmärtää entuudestaan 
tuntematon sana edes hyvin 
ennakoitavassa yhteydessä on 
erittäin rajallinen. 

*Osaa viestiä välittömiä tarpeita hyvin 
lyhyin ilmaisuin. 
*Osaa kirjoittaa kielen kirjaimet ja 
numerot kirjaimin,  merkitä muistiin 
henkilökohtaiset perustietonsa ja 
kirjoittaa joitakin tuttuja sanoja ja 
fraaseja. 
*Osaa joukon erillisiä sanoja ja 
sanontoja. 
* Ei kykene vapaaseen tuotokseen, 
mutta kirjoittaa oikein muutamia sanoja 
ja ilmauksia. 

A1.2 Kehittyvä 
alkeiskieli- 
taito 
 

*Ymmärtää rajallisen määrän 
sanoja, lyhyitä lauseita, 
kysymyksiä ja kehotuksia, jotka 
liittyvät henkilökohtaisiin 
asioihin tai välittömään 
tilanteeseen. 
* Joutuu ponnistelemaan 
ymmärtääkseen yksinkertaisiakin 
lausumia ilman selviä 
tilannevihjeitä. 

 
*Tarvitsee paljon apua: puheen 
hidastamista, toistoa, näyttämistä 
ja käännöstä. 

*Osaa viestiä suppeasti joitakin 
välittömiä tarpeita ja kysyä ja vastata 
henkilökohtaisia perustietoja 
käsittelevissä vuoropuheluissa. 
Tarvitsee usein puhekumppanin apua.  
*Puheessa on taukoja ja muita 
katkoksia.  
*Ääntäminen voi aiheuttaa usein 
ymmärtämisongelmia. 
* Osaa hyvin suppean perussanaston, 
joitakin tilannesidonnaisia ilmaisuja   
ja peruskieliopin aineksia. 
* Alkeellisessakin vapaassa puheessa 
esiintyy hyvin paljon kaikenlaisia 
virheitä.  

*Ymmärtää nimiä, kylttejä ja 
muita hyvin lyhyitä ja 
yksinkertaisia tekstejä, jotka 
liittyvät välittömiin tarpeisiin. 
 
* Tunnistaa yksinkertaisesta 
tekstistä yksittäisen tiedon, jos 
voi lukea tarvittaessa uudelleen 
 
* Kyky ymmärtää entuudestaan 
tuntematon sana edes hyvin 
ennustettavassa yhteydessä on  
rajallinen. 
 

*Osaa viestiä välittömiä tarpeita lyhyin 
lausein. 
*Osaa kirjoittaa muutamia lauseita ja 
fraaseja itsestään ja lähipiiristään (esim. 
vastauksia kysymyksiin tai 
muistilappuja). 
* Osaa joitakin perussanoja ja sanontoja 
ja pystyy kirjoittamaan hyvin 
yksinkertaisia päälauseita.  
 
 
 * Ulkoa opetellut fraasit voivat olla 
oikein kirjoitettuja, mutta 
alkeellisimmassakin vapaassa 
tuotoksessa esiintyy hyvin paljon 
kaikenlaisia virheitä. 
 



 
Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa  
 Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen 
A1.3 Toimiva 

alkeiskieli-
taito 

* Ymmärtää yksinkertaisia 
lausumia (henkilökohtaisia 
kysymyksiä ja 
jokapäiväisiä ohjeita, 
pyyntöjä ja kieltoja) 
rutiinimaisissa 
keskusteluissa 
tilanneyhteyden tukemana. 
* Pystyy seuraamaan 
yksinkertaisia, välittömiin 
tilanteisiin tai omaan 
kokemukseensa liittyviä 
keskusteluja. 
* Yksinkertaisenkin viestin 
ymmärtäminen edellyttää 
normaalia hitaampaa ja 
kuulijalle kohdennettua 
yleiskielistä puhetta. 

*Osaa kertoa lyhyesti itsestään 
ja lähipiiristään. Selviytyy 
kaikkein yksinkertaisimmista 
vuoropuheluista ja 
palvelutilanteista. Tarvitsee 
joskus puhekumppanin apua.  
* Kaikkein tutuimmat jaksot 
sujuvat, muualla tauot ja 
katkokset ovat hyvin ilmeisiä. 
*Ääntäminen voi joskus tuottaa 
ymmärtämisongelmia. 
*Osaa rajallisen joukon lyhyitä, 
ulkoa opeteltuja ilmauksia, 
keskeisintä sanastoa ja 
perustason lauserakenteita. 
* Alkeellisessakin puheessa 
esiintyy paljon 
peruskielioppivirheitä.  
 

* Pystyy lukemaan tuttuja ja 
joitakin tuntemattomia 
sanoja. Ymmärtää hyvin 
lyhyitä viestejä, joissa 
käsitellään arkielämää ja 
rutiinitapahtumia tai 
annetaan yksinkertaisia 
ohjeita. 
* Pystyy löytämään 
tarvitsemansa yksittäisen 
tiedon lyhyestä tekstistä 
(postikortit,  
säätiedotukset). 
  
* Lyhyenkin tekstipätkän 
lukeminen ja 
ymmärtäminen on hyvin 
hidasta. 
 

*Selviytyy kirjoittamalla kaikkein 
tutuimmissa, helposti 
ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin 
ja kokemuksiin liittyvissä 
tilanteissa. 
*Osaa kirjoittaa yksinkertaisia 
viestejä (yksinkertaisen 
postikortin, henkilötiedot, 
yksinkertainen sanelu). 
* Osaa kaikkein tavallisimpia 
sanoja ja ilmauksia, jotka liittyvät 
omaan elämään  tai 
konkreetteihin tarpeisiin. Osaa 
kirjoittaa muutamia yksilauseisia 
virkkeitä. 
 
 * Alkeellisessakin vapaassa 
tuotoksessa esiintyy  monenlaisia 
virheitä. 
 
 



 
Taitotaso A2 Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta 
 Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen 
A2.1 Peruskieli-

taidon 
alkuvaihe 

* Pystyy ymmärtämään 
yksinkertaista puhetta tai 
seuraamaan keskustelua 
aiheista, jotka ovat hänelle 
välittömän tärkeitä. 
 
* Pystyy ymmärtämään 
lyhyiden, yksinkertaisten, 
itseään kiinnostavien 
keskustelujen ja viestien 
(ohjeet, kuulutukset)  
ydinsisällön sekä 
havaitsemaan aihepiirin 
vaihdokset tv-uutisissa. 
 
* Yksinkertaisenkin viestin 
ymmärtäminen edellyttää 
normaalilla nopeudella ja 
selkeästi puhuttua 
yleiskielistä puhetta, joka 
usein täytyy lisäksi toistaa. 

* Osaa kuvata lähipiiriään 
muutamin lyhyin lausein. 
Selviytyy yksinkertaisista 
sosiaalisista kohtaamisista ja 
tavallisimmista palvelutilanteista. 
Osaa aloittaa ja lopettaa lyhyen 
vuoropuhelun, mutta kykenee 
harvoin ylläpitämään pitempää 
keskustelua.  
 *Tuottaa sujuvasti joitakin tuttuja 
jaksoja, mutta puheessa on paljon 
hyvin ilmeisiä taukoja ja vääriä 
aloituksia. 
* Ääntäminen on ymmärrettävää, 
vaikka vieras korostus on hyvin 
ilmeistä ja ääntämisvirheistä voi 
koitua satunnaisia 
ymmärtämisongelmia. 
 *Osaa helposti ennakoitavan 
perussanaston ja monia 
keskeisimpiä rakenteita (kuten 
menneen ajan muotoja ja 
konjunktioita).    
* Hallitsee kaikkein 
yksinkertaisimman kieliopin 
alkeellisessa vapaassa puheessa, 
mutta virheitä esiintyy yhä paljon 
perusrakenteissakin.   
 
 

*Ymmärtää  yksinkertaisia ja 
kaikkein tavanomaisinta 
sanastoa sisältäviä tekstejä 
(yksityiskirjeitä, pikku-uutisia, 
arkisimpia käyttöohjeita). 
  
*  Ymmärtää tekstin  
pääajatukset ja joitakin 
yksityiskohtia parin kappaleen 
pituisesta tekstistä. Osaa 
paikantaa ja verrata yksittäisiä 
tietoja ja pystyy hyvin 
yksinkertaiseen päättelyyn 
kontekstin avulla. 
 
* Lyhyenkin tekstipätkän 
lukeminen ja ymmärtäminen 
on hidasta. 
 

* Selviytyy  kirjoittamalla kaikkein 
rutiininomaisimmista arkitilanteista. 
 
* Osaa kirjoittaa lyhyitä, 
yksinkertaisia viestejä 
(henkilökohtaiset kirjeet, lappuset), 
jotka liittyvät arkisiin tarpeisiin sekä 
yksinkertaisia, luettelomaisia 
kuvauksia hyvin tutuista aiheista 
(todellisista tai kuvitteellisista 
henkilöistä, tapahtumista, omista ja 
perheen suunnitelmista). 
 
*Osaa  käyttää perustarpeisiin 
liittyvää konkreettia sanastoa ja  
perusaikamuotoja sekä 
yksinkertaisin sidossanoin (ja, 
mutta) liitettyjä rinnasteisia lauseita.  
 
*Kirjoittaa kaikkein 
yksinkertaisimmat sanat ja rakenteet  
melko oikein, mutta tekee toistuvasti 
virheitä perusasioissa (aikamuodot, 
taivutus) ja tuottaa paljon 
kömpelöitä ilmaisuja vapaassa 
tuotoksessa. 
 

 


