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Tässä paketissa on 
10–12- ja 13–15-vuotiaiden 

porttitehtävät
Usean oppilaan kohdalla on ajanhukkaa aloittaa arviointitehtävät aivan 
alusta. Porttitehtävien tarkoitus on selvittää, kumpi arviointipaketeista on 
sopivampi oppilaalle. 

Porttitehtävissä on kuuntelemisen ja lukemisen tehtävä. Mikäli tehtävät 
tuntuvat oppilaalle helpoilta, hänen kannattaa aloittaa B-paketin tehtävil-
lä. Mikäli tehtävät tuntuvat hankalilta, hänen kannattaa aloittaa A-paketin 
tehtävillä. Mikään ei kuitenkaan estä tekemästä ensin A-paketin tehtäviä ja 
sen jälkeen B-paketin tehtäviä, mikäli siihen on aikaa ja mahdollisuuksia.

Jotta pääset hyvin selville materiaalista ja sen käytöstä, sinun kannattaa 
tutustua rauhassa etukäteen sekä itse tehtäviin että niihin liittyviin ohjei-
siin. 

Arviointitilanteesta kannattaa tehdä rauhallinen. Ylimääräisten henkilöi-
den läsnäolo tai kiire saattavat häiritä oppilaita ja vaikuttaa arvioinnin 
tuloksiin. Kuuntelutehtävien tekeminen vaatii tietokoneen, jossa on mp3-
tiedostoja toistava ohjelma ja kauittimet. Valmistaudu kuunteluun kuun-
telemalla tehtävät itse etukäteen. Arviointitilanteessa, kun kuulet ohjeen 
(esim. tee nyt tehtävä 1) pysäytä kuuntelu hetkeksi ja anna oppilaille aikaa 
merkitä vastaus.

Näistä symboleista tunnistat arvioitavan kielitaidon osa-alueen.

Puheen ymmärtäminen Tekstin ymmärtäminen
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10–12-vuotiaat, kuuntelu  

1) Poika soittaa isälle. 

2) Poika muisti jalkapallokoulun.   
 

3) Isä ei ehdi tänään hakea poikaa kotipihasta.

4) Jalkapallokoulu alkaa puoli viisi.  

5) Poika on tehnyt kaikki huomisen läksyt. 

 
6) Isä tietää, että poika on pakannut puhtaat 
 treenivaatteet. 

7) Isän mielestä poika ei ole syönyt ihan riittävästi. 

Kuuntelutehtävä 

Kuuntelu on mp3-tiedostossa (Porttikuuntelu 13–15 v.) kahteen kertaan, 
ensin kokonaan ja sitten osissa. Kun kuuntelu aloitetaan, anna kuuntelun 
ensimmäisen osan tulla kokonaan. Toisella kerralla kuulet jokaisen pätkän 
jälkeen ”tee nyt tehtävä x”. Katkaise silloin kuuntelu ja anna oppilaille 
aikaa tehdä tehtävä. Muistuta oppilaita, että jokaiseen tehtävään on oma 
aikansa. Tehtävä tehdään rastittamalla oikein tai väärin. 

  Oikein      Väärin
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Kummituseläin
Kummituseläimet elävät Kaakkois-Aasian saarilla: Filip-
piineillä, Borneossa, Sulawesilla ja Sumatralla.  

Kummituseläimet ovat puoliapinoita. Ne liikkuvat aktiivi-
sesti yöllä. Ne hyppivät ja kiipeilevät puissa innokkaasti. 

Kummituseläin on noin 20 cm pitkä, ja sen häntä on 25 
cm pitkä. Häntä on karvaton. Pää on pyöreä ja voi kään-
tyä jopa 180°, eli se voi katsoa myös suoraan taaksepäin. 
Kummituseläimen silmät ovat smaragdinvihreät ja suu-
ret. Eturaajojen sormissa sillä on litteät kynnet. Kummi-
tuseläimellä on pitkät takaraajat, joilla eläimet hyppivät puusta toiseen.  

Kummituseläimet saalistavat hämärässä yöperhosia, matoja ja hyttysiä. 

Vastaa, onko väite oikein vai väärin.

1) Kummituseläimiä on esimerkiksi Filippiineillä.

2) Kummituseläimet ovat yöeläimiä.

3) Kummituseläimet eivät osaa kiivetä puuhun.

4) Kummituseläin on lyhyempi kuin sen häntä.

5) Kummituseläimen hännässä on karvoja.

6) Kummituseläin voi kääntää pään taaksepäin.

7) Kummituseläimellä on lyhyet jalat.

8) Kummituseläimet ovat hyviä hyppimään.

9) Kummituseläimet syövät matoja.

10–12-vuotiaat, lukeminen

  Oikein      Väärin
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13–15-vuotiaat, kuuntelu  

1. Minkä lemmikin tyttö haluaisi?
a. koiran
b. kissan
c. hamsterin

2. Mitä poika leipoi koulussa?
a.	 muffinsseja
b. suklaakakkua
c. keksejä

3. Missä tyttö kävi luokkaretkellä?
a. jäätelötehtaassa
b. tiedepuistossa
c. huvipuistossa

Kuuntelutehtävä 

Kuuntelu on mp3-tiedostossa (Porttikuuntelu 10–12 v.) kahteen kertaan, ensin 
kokonaan ja sitten osissa. Kun kuuntelu aloitetaan, anna kuuntelun ensimmäi-
sen osan tulla kokonaan. Toisella kerralla kuulet jokaisen pätkän jälkeen ”tee 
nyt tehtävä x”. Katkaise silloin kuuntelu ja anna oppilaille aikaa tehdä tehtävä. 
Muistuta oppilaita, että jokaiseen tehtävään on oma aikansa. Tehtävä tehdään 
ympyröimällä oikea vastaus. Kustakin tehtävästä saa ympyröidä vain yhden 
kohdan. Kahden kohdan ympyröiminen ei ole hyväksytty suoritus. 

Eläimiä ei 
saa ruokkia
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4. Mistä kuvasta he puhuvat?

              a.

                b.

            c.

5. Mihin nainen soittaa?
a. hammaslääkäriin
b. optikolle
c. terveydenhoitajalle

10–12-vuotiaat, kuuntelu  
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Suunnittele uusi T-paita 
Kaverit-lehden lukijoille!
Osallistu kisaan!
Valitse paidan väri ja suunnittele kuva piirtämällä.
Skannaa piirros T-paidasta ja lähetä se tämän kuun loppuun men-
nessä osoitteeseen t-paitakisa@kaverit.com.

Kymmenen parasta T-paitaa julkaistaan Kaverit-lehden nettisivuil-
la www.kaverit.com, jossa kaikki pääsevät äänestämään omaa 
suosikkiaan. Muista rekisteröityä sivuille, niin pääset äänestämään.

Voittaja saa palkinnoksi itse suunnittelemansa T-paidan itselleen ja kahdelle ystä-
välleen. Lisäksi kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan kolme hupparia.

Kaikki tekemään T-paitoja!

1) Mitä kilpailussa täytyy tehdä?
a) suunnitella oma T-paita 
b) ottaa kuva T-paidasta
c) ostaa uusi T-paita

2) Missä uutta T-paitaa käytetään?
a) kerhopaitana
b) lehden lukijoiden paitana
c) palkintona lehden kilpailuissa

3) Milloin kilpailu loppuu?
a) tänään
b) tämän kuun lopussa
c) se loppui jo

4) Missä voi nähdä kilpailijoiden T-paitasuunnitelmia?
a) Internetissä
b) Lehdessä
c) Postissa

5) Miten voittaja valitaan?
a) Tuomarit valitsevat voittajan.
b) Kaverit valitsevat voittajan.
c) Lukijat voivat äänestää netissä.

6) Kuka saa äänestää?
a) Kaverit-lehden lukijat
b) Internet-sivuille rekisteröityneet käyttäjät
c) kaikki Internet-sivuilla kävijät

7) Mitä voittaja saa palkinnoksi?
a) kolme hupparia
b) kolme T-paitaa
c) yhden T-paidan

13–15-vuotiaat, lukeminen
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Tehtävien vastaukset

10–12-vuotiaat, kuuntelu 1 
1. väärin
2. oikein
3. väärin 
4. väärin
5. oikein
6. väärin
7. oikein

10–12-vuotiaat, lukeminen 
1. oikein
2. oikein
3- väärin
4. oikein
5. väärin
6. oikein
7. väärin
8. oikein
9. oikein

13–15-vuotiaat, kuuntelu  
1. a. 
2. c. 
3. b. 
4. c
5. b

13–15-vuotiaat, lukeminen
1. a
2. b
3. b
4. a
5. c
6. c
7. b
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Materiaalin käyttäjälle

Kielipuntari, tehtäväpaketti Suomi-koulujen oppilaiden kielitaidon arvioinnin tueksi, 
on Opetushallituksen, Suomi-koulujen tuki ry:n ja Axxell Monikulttuurisuuskeskuksen 
yhteishanke. Tarkoituksena on ollut laatia eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoku-
vauksiin nojaava arvioinnin työkalu maailmalla toimivien Suomi-koulujen opettajien 
käyttöön. Kielipuntari pyrkii vastaamaan erityisesti niiden opettajien toivomukseen, 
jotka antavat arvosanoja suomen osaamisesta asuinmaan koulujärjestelmän käyttöön ja 
tarvitsevat arvioon luotettavaa ja yhtenäistä työkalua. Kielipuntari palvelee kuitenkin 
myös muita Suomi-koulujen opettajia: Sen avulla on mahdollista entistä paremmin 
arvioida oppilaiden kielitaidon tasoa, kun etsitään oppilaalle sopivaa tasoryhmää. Se 
auttaa opettajaa  ja oppilasta yhdessä seuraamaan  luotettavasti  oppilaan kielitaidon 
kehitystä ja tavoitteiden saavuttamista. Se antaa opettajalle myös tietoa oppilaan työs-
kentelyvalmiudesta. Kielipuntarin avulla saadaan myös tärkeää ennakkotietoa oppilaan 
suomen osaamisen tasosta silloin, kun oppilas on palaamassa ulkomaan oleskelun jäl-
keen Suomeen. Kyse ei siis ole minkäänlaisesta testistä, eikä sitä tule sellaisena nähdä. 
  
Tarkoitus ei ole, että kaikkien suomikoululaisten suomen kielen taito tulisi arvioida. 
Kielipuntari on apuväline silloin, kun  kielitaidon tason  selvittämistä tarvitaan. Kieli-
puntari on laadittu nimenomaan opettajan käyttöön. Opettajan tehtävänä on huolehtia 
hyvin suunnitellusta arviointitilanteesta ja vanhempien ja oppilaiden asiallisesta tiedot-
tamisesta. Opettajalla on myös vastuu siitä, että arviointimateriaali ei päädy oppilaiden, 
heidän vanhempiensa tai ulkopuolisten käsiin. Tämänkin testimateriaalin luotettavuus 
perustuu siihen, että tehtävät ovat oppilaalle entuudestaan tuntemattomia.

Arviointimateriaali sisältää kuusi eri pakettia: 6–7-vuotiaiden, 8–9-vuotiaiden, 
10–12-vuotiaiden ja 13–15-vuotiaiden paketit tasoille A1–A2 ja 10–12-vuotiaiden sekä 
13–15-vuotiaiden paketit tasoille B–B2. Kaikissa muissa paketeissa arvioidaan puhu-
mista, kuullun ymmärtämistä, lukemista ja kirjoittamista, paitsi 6–7-vuotiaille tarkoi-
tetussa A-tason paketissa, jossa tekstitaitoja ei vielä arvioida. Kunkin arviointipaketin 
alkuun on liitetty ohjeistus opettajalle. Mukana olevat  porttitehtävät ohjaavat valit-
semaan oppilaalle sopivimman arviointipaketin. Koska kielitaitotason kehitys saattaa 
olla kovin eritahtista niin, että esim. ymmärtäminen voi olla selkeästi parempaa kuin 
puhuminen ja puhuminen parempaa kuin kirjoittaminen, mukaan on liitetty graafinen 
seurantalomake. Ikätasot ovat viitteellisiä, määriteltyjen ikäryhmien rajoilla oleville 
oppilaille saattaa sopia joko nuoremmille tai vanhemmille suunnattu arviointipaketti 
heidän yksilöllisten erojensa mukaisesti.
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On hyvä muistaa, että kielitaidon arviointi on haastava ja monimuotoinen prosessi. Arvi-
ointitilanteen ulkoiset tekijät vaikuttavat oppilaiden suorituksiin ja sitä kautta arvioinnin-
tuloksiin. Jatkuva arviointi on huomattavasti tärkeämpää ja luotettavampaa kuin yksittäi-
sen arvion tulos. Arviointitilanteen antama kielitaitoarvio on aina vain suuntaa antava. 

Kielipuntarion etukäteen koekäytetty lukuisissa eri Suomi-kouluissa. Koekäyttäjien 
arvokkaat kokemukset ja korjausehdotukset on pyritty ottamaan huomioon lopullisessa 
versiossa.

Työryhmä: Aurora Vasama (toim.), Anu Hakola, Kristel Hiltunen, Inkeri Kaipiainen                                   
Työryhmän ulkopuolinen asiantuntija: Tutkija Nina Reiman, Jyväskylän yliopisto                                         
Piirrokset: Anniina Hankkio,  Anna-Riitta Jussila                                                                                                     
Taitto: Anne Helttunen

Opetushallitus                    Suomi-koulujen tuki ry         Axxell Monikulttuurisuuskeskus

Näistä symboleista tunnistat arvioitavan kielitaidon osa-alueen.

Puheen ymmärtäminen Puhuminen

Tekstin ymmärtäminen
Kirjoittaminen

Hyvä Suomi-koulun opettaja
Jotta pääset hyvin selville materiaalista ja sen käytöstä, sinun kannattaa tu-
tustua rauhassa etukäteen sekä itse tehtäviin että niihin liittyviin ohjeisiin. 

Arviointitilanteesta kannattaa tehdä rauhallinen. Ylimääräisten henkilöiden 
läsnäolo tai kiire saattavat häiritä oppilaita ja vaikuttaa arvioinnin tuloksiin. 
Kuuntelutehtävien tekeminen vaatii tietokoneen, jossa on mp3-tiedostoja 
toistava ohjelma ja kauittimet. Valmistaudu kuunteluun kuuntelemalla tehtä-
vät itse etukäteen. Arviointitilanteessa, kun kuulet ohjeen (esim. tee nyt teh-
tävä 1), pysäytä kuuntelu hetkeksi ja anna oppilaille aikaa merkitä vastaus.

Jokaisen sivun yläosassa lukee, onko sivu tarkoitettu oppilaan vai opettajan 
käyttöön.



Arviointimateriaali Suomi-kouluille. Opetushallitus/Axxell Monikulttuurisuuskeskus/Suomi-koulujen  tuki ry. 4

Sisällys
2–3 Materiaalin käyttäjälle
5 Kuuntelu. Ohjeet opettajalle
6 Kuuntelu 1. Oppilaan tehtäväsivu
7 Kuuntelu 2. Oppilaan tehtäväpohja
8 Kuuntelu 2. Oppilaan tehtäväsivu
9  Puhuminen. Ohjeet opettajalle
10 Puhminen. Taitotasoasteikon kuvaus
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6–7-vuotiaat, kuuntelu
Ohjeet opettajalle

1–3 Kuuntelutehtävät, taso A1–A2 

Kuuntelu on mp3-tiedostossa kahteen kertaan, ensin kokonaan ja sitten osissa. 
Kun kuuntelu aloitetaan, anna kuuntelun ensimmäisen osan tulla kokonaan. Toi-
sella kerralla kuulet jokaisen pätkän jälkeen ”tee nyt tehtävä x”. Katkaise silloin 
kuuntelu ja anna oppilaille aikaa tehdä tehtävä. Muistuta oppilaita, että jokaiseen 
tehtävään on oma aikansa. Tehtävä tehdään ympyröimällä oikea vastaus. Teh-
täväpaperissa on malli. Kustakin tehtävästä saa ympyröidä vain yhden kohdan. 
Kahden kohdan ympyröiminen ei ole hyväksytty suoritus. 

Kuuntelu 3, Varis ja vesikannu tulee ilman katkoja. Jokainen oppilas tarvitsee 
oman tehtäväpohjansa ja omat satukuvansa. Leikkaa satukuvat irti. Satukuvat 
kannattaa laminoida tai päällystää kontaktimuovilla, jotta niitä voidaan käyttää 
useamman kerran. Tarina kuunnellaan kahteen kertaan kokonaan ja sen jälkeen 
kuvat asetellaan paikoilleen.

Tehtävä 1: mikäli oppilas saa oikein kolme neljästä, hän on suorittanut tehtä-
vän hyväksytysti. Suoritus viittaa kielitaidon tasoon A1. Mikäli hän saa oikein 
vähemmän kuin kolme, suoritus viittaa kielitaidon tasoon, joka on alle A1. 

Tehtävä 2: mikäli oppilas saa oikein kolme neljästä, hän on suorittanut tehtävän 
hyväksytysti. Suoritus viittaa kielitaidon tasoon A2. Mikäli hän saa oikein kaksi 
tai vähemmän, suoritus viittaa kielitaidon tasoon, joka on A1. 

Tehtävä 3: mikäli oppilas saa oikein kolme viidestä, hän on suorittanut tehtävän 
hyväksytysti. Suoritus viittaa kielitaidon tasoon A2. 

Taitotaso A
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6–7-vuotiaat, kuuntelu 1              
          Oppilaan tehtäväsivu
Kuuntele keskustelu ja ympyröi oikea kuva. Katso mallia.

Tehtävä 1

Tehtävä 2

Tehtävä 3

Taitotaso A

Malli

a)                                          b)                                            c)

a)                                                     b)                                                      c)

a)                                                     b)                                                      c)

a)                                                     b)                                                      c)
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6–7-vuotiaat, kuuntelu 2 

Varis ja kannu
Kuuntele satu ja laita kuvat oikeaan järjestykseen.

1. 2.

4.

3.

5.

Tehtäväpohja
Taitotaso A
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Satukuvat
Taitotaso A

"
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Näytä kuvasivua oppilaalle (sivu 11) ja kysy häneltä kysymyksiä. Kuuntele vastauksia ja tee muistiin-
panoja arviointitaulukkoon.

Voit käyttää esimerkiksi näitä apukysymyksiä:

Minkä esineen haluaisit? Miksi se olisi kiva? Millainen se on? Mitä sillä tai sen kanssa voisi tehdä? 
Mihin sen voisi ottaa mukaan? Kenelle haluaisit antaa sen? Miksi? 

Arviointitaulukko

Taidot A1                                                                                                                   osaa        ei osaa

1. Osaa nimetä kuvassa olevia asioita yksisanaisesti.  

2. Osaa kuvailla asioita, osaa käyttää tavallisia adjektiiveja.  

3. Osaa käyttää verbejä ja kuvata tekemistä.  

4. Osaa käyttää säätilaa, paikkaa ja liikkumista kuvaavia ilmauksia.  

5. Osaa yksinkertaisia ilmauksia, jotka ovat pitempiä kuin kaksi sanaa.  

Taidot A2  

6. Osaa vastata Miksi-kysymykseen. Osaa yhdistää ilmauksia toisiinsa käyttämällä 

 tavallisimpia sidossanoja (esim. ja, koska, että, mutta, sitten, sen jälkeen jne.)  

7. Osaa kertoa päätelmistään suppeasti ja yksinkertaisesti.  

8. Osaa kuvailla ulkonäköä ja ulkoista olemusta.  

9. Osaa käyttää omistusilmauksia (minulla on...)  

10. Osaa kuvailla yksinkertaisesti omaa suhtautumistaan tai asennettaan ja perustella sitä     

 lyhyesti. (Esim. ”Haluaisin hyppynarun, koska tykkään hypätä narua.”)  

Puhumisen arviointiohjeet Taitotaso A
Ohjeet opettajalle
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Kuuntele oppilaan kertomusta kuvasta ja vastauksia apukysymyksiin ja merkitse 
rasteja niiden perusteella taulukkoon. Jos rastit painottuvat selkeästi osaamisen osalta 
kysymyksiin 1–5, puheen taitotaso on A1. Jos kysymyksiin 6–10 tulee vähintään 
kolme osaamisen rastia, puheen taitotaso on A2.

Jos kysymyksiin 1–6 tulee osaamisen rasteja kolme tai vähemmän, suoritus jää alle 
tason A1. Voit verrata puheen arviointia tähän taitotasoasteikon kuvaukseen ja poh-
tia, vastaako tehtävän tulos kuvausta:

A1
• osaa vastata itseään koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyillä lauseilla 
• osaa viestiä suppeasti joitakin välittömiä tarpeita sekä kysyä ja vastata 
 henkilökohtaisia perustietoja  käsittelevissä vuoropuheluissa 
• osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään 
• selviytyy kaikkein yksinkertaisimmista vuoropuheluista, mutta tarvitsee
 joskus puhekumppanin apua 
• osaa käyttää rajallista joukkoa lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeisintä  
 sanastoa ja perustason lauserakenteita 

A2 
• osaa kuvata lähipiiriään muutamilla lyhyillä lauseilla 
• selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista
• osaa aloittaa ja lopettaa lyhyen vuoropuhelun, mutta kykenee harvoin 
 ylläpitämään pitempää keskustelua 
• osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita,  
 esimerkiksi menneen ajan muotoja ja konjunktioita 
• osaa esittää lyhyen tarinan tai luettelomaisen kuvauksen lähipiiristään ja 
 jokapäiväisistä asioista 
• pystyy osallistumaan rutiininomaisiin keskusteluihin omista tai itselleen 
 tärkeistä asioista; voi tarvita apua keskustelussa ja vältellä joitakin aihepiirejä 
• osaa käyttää tavallista, jokapäiväistä sanastoa, tavallisimpia rakenteita ja 
 jonkin verran idiomaattisia ilmauksia 

Taitotaso A
Ohjeet opettajalle

6–7-vuotiaat, puhuminen
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6–7-vuotiaat, puhuminen Taitotaso A
      Oppilaan sivu
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Vastaukset tehtäviin:
Kuuntelu 1
1. kuva b
2. kuva a
3. kuva c

Kuuntelu 2
1. varis lentää talon yli
2. varis kurkottaa vesikannuun
3. varis alkaa kantaa kiviä kannuun
4. varis juo vettä kannusta
5. varis lentää pois
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Kielipuntari

A-tehtäväpaketti
kielitaidon arvioinnin tueksi 

Suomi-koulujen käyttöön

8–9-vuotiaat
Kielitaidoltaan A1- ja A2- 

tasoisille oppilaille

Aurora Vasama (toim.)
Anu Hakola

Kristel Hiltunen
Inkeri Kaipiainen

Piirrokset: Anniina Hankkio, Anna-Riitta Jussila
Taitto: Anne Helttunen

Opetushallitus
Suomi-koulujen tuki ry.

Axxell Monikulttuurisuuskeskus
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Materiaalin käyttäjälle

Kielipuntari, tehtäväpaketti Suomi-koulujen oppilaiden kielitaidon arvioinnin tu-
eksi, on Opetushallituksen, Suomi-koulujen tuki ry:n ja Axxell Monikulttuurisuus-
keskuksen yhteishanke. Tarkoituksena on ollut laatia eurooppalaisen viitekehyksen 
taitotasokuvauksiin nojaava arvioinnin työkalu maailmalla toimivien Suomi-
koulujen opettajien käyttöön. Kielipuntari pyrkii vastaamaan erityisesti niiden 
opettajien toivomukseen, jotka antavat arvosanoja suomen osaamisesta asuinmaan 
koulujärjestelmän käyttöön ja tarvitsevat arvioon luotettavaa ja yhtenäistä työkalua. 
Kielipuntari palvelee kuitenkin myös muita Suomi-koulujen opettajia: Sen avulla 
on mahdollista entistä paremmin arvioida oppilaiden kielitaidon tasoa, kun etsitään 
oppilaalle sopivaa tasoryhmää. Se auttaa opettajaa  ja oppilasta yhdessä seuraa-
maan  luotettavasti  oppilaan kielitaidon kehitystä ja tavoitteiden saavuttamista. Se 
antaa opettajalle myös tietoa oppilaan työskentelyvalmiudesta. Kielipuntarin avulla 
saadaan myös tärkeää ennakkotietoa oppilaan suomen osaamisen tasosta silloin, 
kun oppilas on palaamassa ulkomaan oleskelun jälkeen Suomeen. Kyse ei siis ole 
minkäänlaisesta testistä, eikä sitä tule sellaisena nähdä. 
  
Tarkoitus ei ole, että kaikkien suomikoululaisten suomen kielen taito tulisi arvioi-
da. Kielipuntarion apuväline silloin, kun  kielitaidon tason  selvittämistä tarvitaan. 
Kielipuntari on laadittu nimenomaan opettajan käyttöön. Opettajan tehtävänä on 
huolehtia hyvin suunnitellusta arviointitilanteesta ja vanhempien ja oppilaiden asi-
allisesta tiedottamisesta. Opettajalla on myös vastuu siitä, että arviointimateriaali ei 
päädy oppilaiden, heidän vanhempiensa tai ulkopuolisten käsiin. Tämänkin testi-
materiaalin luotettavuus perustuu siihen, että tehtävät ovat oppilaalle entuudestaan 
tuntemattomia.

Arviointimateriaali sisältää kuusi eri pakettia: 6–7-vuotiaiden, 8–9-vuotiaiden, 
10–12-vuotiaiden ja 13–15-vuotiaiden paketit tasoille A1–A2 ja 10–12-vuotiaiden 
sekä 13–15-vuotiaiden paketit tasoille B–B2. Kaikissa muissa paketeissa arvioidaan 
puhumista, kuullun ymmärtämistä, lukemista ja kirjoittamista, paitsi 6–7-vuotiaille 
tarkoitetussa A-tason paketissa, jossa tekstitaitoja ei vielä arvioida. Kunkin arvi-
ointipaketin alkuun on liitetty ohjeistus opettajalle. Mukana olevat  porttitehtävät 
ohjaavat valitsemaan oppilaalle sopivimman arviointipaketin. Koska kielitaitotason 
kehitys saattaa olla kovin eritahtista niin, että esim. ymmärtäminen voi olla selkeäs-
ti parempaa kuin puhuminen ja puhuminen parempaa kuin kirjoittaminen, mukaan 
on liitetty graafinen seurantalomake. Ikätasot ovat viitteellisiä, määriteltyjen ikä-
ryhmien rajoilla oleville oppilaille saattaa sopia joko nuoremmille tai vanhemmille 
suunnattu arviointipaketti heidän yksilöllisten erojensa mukaisesti.
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Näistä symboleista tunnistat arvioitavan kielitaidon osa-alueen.

Puheen ymmärtäminen Puhuminen

Tekstin ymmärtäminen
Kirjoittaminen

Hyvä Suomi-koulun opettaja
Jotta pääset hyvin selville materiaalista ja sen käytöstä, sinun kannattaa tu-
tustua rauhassa etukäteen sekä itse tehtäviin että niihin liittyviin ohjeisiin. 

Arviointitilanteesta kannattaa tehdä rauhallinen. Ylimääräisten henkilöiden 
läsnäolo tai kiire saattavat häiritä oppilaita ja vaikuttaa arvioinnin tuloksiin. 
Kuuntelutehtävien tekeminen vaatii tietokoneen, jossa on mp3-tiedostoja 
toistava ohjelma ja kauittimet. Valmistaudu kuunteluun kuuntelemalla tehtä-
vät itse etukäteen. Arviointitilanteessa, kun kuulet ohjeen (esim. tee nyt teh-
tävä 1), pysäytä kuuntelu hetkeksi ja anna oppilaille aikaa merkitä vastaus.

Jokaisen sivun yläosassa lukee, onko sivu tarkoitettu oppilaan vai opettajan 
käyttöön.

On hyvä muistaa, että kielitaidon arviointi on haastava ja monimuotoinen prosessi. Arvi-
ointitilanteen ulkoiset tekijät vaikuttavat oppilaiden suorituksiin ja sitä kautta arvioinnin-
tuloksiin. Jatkuva arviointi on huomattavasti tärkeämpää ja luotettavampaa kuin yksittäi-
sen arvion tulos. Arviointitilanteen antama kielitaitoarvio on aina vain suuntaa antava. 

Kielipuntari on etukäteen koekäytetty lukuisissa eri Suomi-kouluissa. Koekäyttäjien 
arvokkaat kokemukset ja korjausehdotukset on pyritty ottamaan huomioon lopullisessa 
versiossa.

Työryhmä: Aurora Vasama (toim.), Anu Hakola, Kristel Hiltunen, Inkeri Kaipiainen                                   
Työryhmän ulkopuolinen asiantuntija: Tutkija Nina Reiman, Jyväskylän yliopisto                                         
Piirrokset: Anniina Hankkio,  Anna-Riitta Jussila                                                                                                     
Taitto: Anne Helttunen

Opetushallitus                    Suomi-koulujen tuki ry         Axxell Monikulttuurisuuskeskus
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8–9-vuotiaat, kuuntelu
Ohjeet opettajalle

1–3 Kuuntelutehtävät, taso A1–A2 

Kuuntelu on mp3-tiedostossa kahteen kertaan, ensin kokonaan ja sitten osissa. 
Kun kuuntelu aloitetaan, anna kuuntelun ensimmäisen osan tulla kokonaan. Toi-
sella kerralla kuulet jokaisen pätkän jälkeen ”tee nyt tehtävä x”. Katkaise silloin 
kuuntelu ja anna oppilaille aikaa tehdä tehtävä. Muistuta oppilaita, että jokaiseen 
tehtävään on oma aikansa. Tehtävä tehdään ympyröimällä oikea vastaus. Teh-
täväpaperissa on malli. Kustakin tehtävästä saa ympyröidä vain yhden kohdan. 
Kahden kohdan ympyröiminen ei ole hyväksytty suoritus. 

Kuuntelu 3, Varis ja vesikannu tulee ilman katkoja. Jokainen oppilas tarvitsee 
oman tehtäväpohjansa ja omat satukuvansa. Leikkaa satukuvat irti. Satukuvat 
kannattaa laminoida tai päällystää kontaktimuovilla, jotta niitä voidaan käyttää 
useamman kerran. Tarina kuunnellaan kahteen kertaan kokonaan, ja sen jälkeen 
kuvat asetellaan paikoilleen.

Tehtävä 1: mikäli oppilas saa oikein kolme neljästä, hän on suorittanut tehtä-
vän hyväksytysti. Suoritus viittaa kielitaidon tasoon A1. Mikäli hän saa oikein 
vähemmän kuin kolme, suoritus viittaa kielitaidon tasoon, joka on alle A1. 

Tehtävä 2: mikäli oppilas saa oikein kolme neljästä, hän on suorittanut tehtävän 
hyväksytysti. Suoritus viittaa kielitaidon tasoon A2. Mikäli hän saa oikein kaksi 
tai vähemmän, suoritus viittaa kielitaidon tasoon, joka on A1. 

Tehtävä 3: mikäli oppilas saa oikein kolme viidestä, hän on suorittanut tehtävän 
hyväksytysti. Suoritus viittaa kielitaidon tasoon B1. 

Taitotaso A
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8–9-vuotiaat, kuuntelu 1              
         Oppilaan tehtäväsivu
Kuuntele keskustelu ja ympyröi oikea kuva. Katso mallia.

Tehtävä 1

Tehtävä 2

Tehtävä 3

Taitotaso A

Malli

Tehtävä 4

a)                                   b)                                   c)

a)                                      b)                                        c)

a)                                      b)                                        c)

a)                                      b)                                        c)

a)                                      b)                                        c)
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1. 2.

3.

4.

5.

8–9-vuotiaat, kuuntelu 2 

Varis ja kannu
Kuuntele satu ja laita kuvat oikeaan järjestykseen.

Tehtäväpohja
Taitotaso A
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"

Satukuvat
Taitotaso A
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Jos edelliset kuuntelutehtävät olivat 
oppilaille hyvin helppoja, voitte vielä 
tehdä alla olevan B1-tason tehtävän. 
Jos oppilas ei osaa hyvin lukea, voit 
auttaa häntä lukemalla tehtävät 
ääneen. Mikäli oppilas saa oikein 
kolme viidestä, hän on suorittanut teh-
tävän hyväksytysti. Suoritus 
viittaa kielitaidon tasoon B1.

1. Mitä korppi teki puussa?
a) Se etsi juustoa. 
b) Se oli alkamassa syömään juustoa. 
c) Se odotti kettua.

2. Miksi kettu tuli puun juurelle juttelemaan korpin kanssa?
a) Koska korppi odotti sitä. 
b) Koska se oli korpin ystävä.             
c) Koska se näki korpin juuston.

3. Miten kettu sai korpin hyvälle tuulelle?
a) Se kertoi, miten se itse osaa laulaa.
b) Se sanoi, että korppi on kaunis lintu. 
c) Se kehui korpin laulua.

4. Miksi korppi avasi suunsa?
a) Se tuli iloiseksi ja alkoi nauraa. 
b) Se ei halunnut enää syödä juustoa. 
c) Se halusi laulaa ketulle.

5. Miksi kettu nauroi korpille?
a) Koska ketun juoni onnistui. 
b) Koska se oli niin iloinen, kun sai juuston. 
c) Koska korpin laulu ei ollut kaunista.

8–9-vuotiaat, kuuntelu 3 

Kettu ja korppi
Opettajan ohjeet      

ja tehtävät

Taitotaso B1
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Ohjeet opettajalle 

Puhumisen kortit kannattaa liimata pahville tai laminoida, jotta 
niiden käyttöikä olisi pitempi. Arviointitilanteessa olisi hyvä olla 
mukana kaksi opettajaa, joista toinen keskustelee oppilaan kanssa ja 
toinen arvioi. Keskustelun ja arvioinnin suorittaminen yhtaikaa on 
erittäin hankalaa, eikä anna luotettavaa arviointitulosta. Toinen vaih-
toehto on nauhoittaa keskustelu ja arvioida se jälkikäteen.

Anna oppilaan valita jokin sivuilla 13–16 olevista kuvat kuvista. 
Pyydä häntä kertomaan kuvan teemasta. Hän voi hetken miettiä ja 
sitten alkaa puhua siitä, mitä hänelle tulee kortista mieleen. Anna 
oppilaan kertoa vapaasti. Esitä hänelle tarkentavia kysymyksiä ja 
kannusta puhumaan lisää. Yritä saada oppilas asioiden nimeämisen 
lisäksi myös kuvailemaan niitä ja omaa suhdettaan teemaan. Tarkoi-
tus on saada oppilas puhumaan mahdollisimman paljon ja kuvakortti 
toimii ainoastaan apuna. Keskustelu voi polveilla vapaasti kauaskin 
alkuperäisestä aiheesta, jos oppilas pystyy tuottamaan puhetta. Jos 
tuntuu, että oppilas tuottaa kovin niukasti puhetta, voit käyttää myös 
useampaa kuvaa.

8–9-vuotiaat, puhuminen Taitotaso A



Arviointimateriaali Suomi-kouluille. Opetushallitus/Axxell Monikulttuurisuuskeskus/Suomi-koulujen 11

Arviointitaulukko

Taidot A1                                                                                                                         osaa      ei osaa

1. Osaa nimetä kuvassa olevia asioita tai paikkoja, vaatteita, värejä jne. yksisanaisesti. 

2. Osaa kuvailla paikkoja, osaa käyttää tavallisia adjektiiveja.  

3. Osaa nimetä henkilöitä ja heidän välisiään suhteita 

 (esim. käyttää perheenjäsenten nimityksiä).  

4. Osaa käyttää verbejä ja kuvata tekemistä.  

5. Osaa käyttää säätilaa kuvaavia sanoja ja ilmaisuja.  

6. Osaa yksinkertaisia ilmauksia, jotka ovat pitempiä kuin kaksi sanaa.  

Taidot A2

7. Osaa vastata Miksi-kysymykseen. Osaa yhdistää ilmauksia toisiinsa käyttämällä 

 tavallisimpia sidossanoja (esim. ja, koska, että, mutta, sitten, sen jälkeen jne.)  

8. Osaa kertoa päätelmistään suppeasti ja yksinkertaisesti.  

9. Osaa kuvailla ulkonäköä ja ulkoista olemusta.  

10. Osaa käyttää omistusilmauksia (hänellä on...)  

11. Osaa kuvailla tunteita tai tunnetiloja käyttämällä tavallisimpia yksinkertaisia     

 ilmauksia (surullinen, iloinen, vihainen, hämmästynyt, väsynyt jne.).  

12. Osaa kuvailla yksinkertaisesti omaa suhtautumistaan tai asennettaan ja perustella sitä     

 lyhyesti. (Esim. ”En haluaisi mennä  tuohon puistoon, koska inhoan puluja.”)  

Taitotaso A
          Opettajan sivu

Kuuntele oppilaan kertomusta kuvasta ja vastauksia apukysymyksiin ja merkitse rasteja niiden perusteella 
taulukkoon. Koska kuvat ovat erilaisia, kaikki arvioinnin kuvaukset eivät sovi kaikkiin kuviin. Tarkkaile 
sitä, kumpaan osaan rastit painottuvat.  Jos rastit painottuvat selkeästi osaamisen osalta kohtiin 1–6, pu-
heen taitotaso on A1. Jos kohtiin 7–12 tulee vähintään neljä osaamisen rastia, puheen taitotaso on A2. Jos 
kohtiin 1–6 tulee osaamisen rasteja kolme tai vähemmän, suoritus jää alle tason A1.

8–9-vuotiaat, puhuminen
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Voit verrata puheen arviointia tähän taitotasoasteikon kuvaukseen ja pohtia, vastaa-
ko tehtävän tulos kuvausta:

A1
• osaa vastata itseään koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyillä lauseilla 
• osaa viestiä suppeasti joitakin välittömiä tarpeita sekä kysyä ja vastata 
 henkilökohtaisia perustietoja  käsittelevissä vuoropuheluissa 
• osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään 
• selviytyy kaikkein yksinkertaisimmista vuoropuheluista, mutta tarvitsee
 joskus puhekumppanin apua 
• osaa käyttää rajallista joukkoa lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeisintä  
 sanastoa ja perustason lauserakenteita 

A2 
• osaa kuvata lähipiiriään muutamilla lyhyillä lauseilla 
• selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista
• osaa aloittaa ja lopettaa lyhyen vuoropuhelun, mutta kykenee harvoin 
 ylläpitämään pitempää keskustelua 
• osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita,  
 esimerkiksi menneen ajan muotoja ja konjunktioita 
• osaa esittää lyhyen tarinan tai luettelomaisen kuvauksen lähipiiristään ja 
 jokapäiväisistä asioista 
• pystyy osallistumaan rutiininomaisiin keskusteluihin omista tai itselleen 
 tärkeistä asioista; voi tarvita apua keskustelussa ja vältellä joitakin aihepiirejä 
• osaa käyttää tavallista, jokapäiväistä sanastoa, tavallisimpia rakenteita ja 
 jonkin verran idiomaattisia ilmauksia 

Taitotaso A
          Opettajan sivu

8–9-vuotiaat, puhuminen
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Ohjeita opettajalle:

Lukemisen porttitehtävä (s. 15)

Kopioi tehtäväsivu oppilaalle ja selitä hänelle tehtävän tekeminen. Itse sanojen luke-
misessa oppilasta ei ole syytä auttaa, koska tehtävän tarkoitus on selvittää, kannattaa-
ko oppilaan tehdä lukemisen arvioinnin tehtäviä.

Jos oppilas ei selviä lukemisen porttitehtävästä helposti ja nopeasti, hänen lukemisen 
ymmärtämisen taitoaan ei ole syytä arvioida, koska mekaaninen lukutaito on siihen 
vielä liian alkuvaiheessa. Itse lukemisen tehtävissä ei ole tarkoitus ymmärtää jokaikis-
tä sanaa, vaan löytää tekstistä tarvittava tieto.

Lukemisen tehtävä 1 (s. 16)
Jos oppilas on vastannut oikein kolmeen tai useampaan kysymykseen, hänen kielitai-
don tasonsa on vähintään A1. 

Lukemisen tehtävä 2  (s. 17)

Jos oppilas osaa tehdä vain kohdat 1-3, hänen kielitaidon tasonsa on A1. Jos hän osaa 
tehdä kohdista 4–8 kolme tai enemmän, hänen kielitaidon tasonsa on A2.

Lukemisen tehtävä 3 (s. 18)

Jos oppilas on vastannut oikein kolmeen tai useampaan kysymykseen, hänen kielitai-
don tasonsa on vähintään A2.

          Opettajan sivu
Taitotaso A8–9-vuotiaat, lukeminen
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Lukeminen 8–9-vuotiaat
Lukemisen porttitehtävä
Ympyröi sana, jos se sopii kuvaan. Vedä viiva niiden sanojen yli, jotka eivät sovi kuvaan.

pallo kukka

kenkä
hevonen

kirjat

penkki kissa pyörä

lapio lusikka valas

Oppilaan tehtäväsivu

Malli

Taitotaso A
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Oppilaan tehtäväsivu
Taitotaso A8–9-vuotiaat, lukeminen 1

 
Lue lauseet ja kirjoita lasten nimet kuvien alle.

1. Sanna hyppää veteen.
2. Elias pelaa usein tietokonepelejä.
3. Maria tykkää koirastaan.
4. Oskari on hyvä pelaamaan tennistä.
5. Valtteri osaa kiivetä korkeaan puuhun.
6. Aleksi tykkää leijan lennättämisestä.
7. Ilonan lempipuuha on ruudun hyppääminen.
8. Ville oppii pyöräilemään.
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Oppilaan tehtäväsivu
Taitotaso A8–9-vuotiaat, lukeminen 2

Sirkus Marakatti saapuu kaupunkiin!
Söpöt mustat ponit, pyörällä ajavat karhut 
ja vilkkaat koirat sirkusareenan eläintähtinä!

Kaksituntinen ohjelma! 
Erikoisia akrobaatteja ja hillittömän hauskoja pellejä!
Ensi-ilta perjantaina 1.6. keskustorilla.

Muut esitykset 
la 2.6.
su 3.6.
ti 5.6.
ke 6.6.

Tervetuloa!
Liput ovelta.

Lue mainos ja ympyröi oikea loppu lauseelle. Katso mallia.

MALLI: Sirkuksen nimi on 

Kujakatti.  Mehukatti.  Marakatti.

Sirkuksen ohjelma kestää 

tunnin.                               kaksi tuntia.                kahdeksan tuntia.

Ensimmäinen esitys on

perjantaina.                   lauantaina.                        sunnuntaina.
     
Lippuja voi ostaa

Keskustorilta.                             sirkuksesta.                        lipputoimistosta.

Sirkuksessa ei ole

norsuja.                  pellejä.                        poneja.
         
Sirkuksella on

kolme esitystä.                 neljä esitystä.                        viisi esitystä.
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8–9-vuotiaat, lukeminen 3

Lue teksti ja tee tehtävät.

Norsut ovat suurimpia ja painavimpia maa-
eläimiä. Norsuilla on pitkä kärsä, suuret ohuet 
korvat ja lyhyt häntä. Olet varmaan nähnyt, 
että norsu heiluttaa korviaan. Sillä tavalla se 
jäähdyttää elimistöään. Kärsällä se juo vettä ja 
repii oksia. Norsut syövät ruohoa, lehtiä, oksia 
ja puiden kuoria. 

Norsut ovat älykkäitä ja vahvoja eläimiä.  Ne 
ovat aina auttaneet ihmisiä työnteossa. Ne ovat 
ahkeria tekemään työtä. Norsun kärsä on niin 
vahva, että se pysty nostamaan sillä puita 
ja muita painavia esineitä. 

Lue kysymys ja ympyröi oikea vastaus. Katso mallia.

Mikä eläin norsu on?

vesieläin  suoeläin  maaeläin

1. Millainen eläin norsu on?   

leikkisä                    voimakas                        utelias

2. Mitä norsu heiluttaa kuumalla ilmalla?

kärsää                              korvia                       häntää

3. Millä norsu nostaa tavaroita?

kärsällä                jaloilla                      korvilla

4. Mitä norsu ei syö?

lehtiä                            lihaa                                  kasveja

5. Millainen seuralainen norsu on ihmiselle?

harmillinen             hyödyllinen        vaarallinen 
 

Oppilaan tehtäväsivu
Taitotaso A
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K
irjoittam

isen porttitehtävä

Jokainen oppilas tarvitsee om
an tehtäväpohjansa ja om

at sanakorttinsa. Leikkaa sanakortit irti. Sekä tehtäväpohja että sanakortit kan-
nattaa lam

inoida tai päällystää kontaktim
uovilla, jotta niitä voidaan käyttää useam

m
an kerran. Pyydä oppilasta katsom

aan kuvaa ja 
tekem

ään sanakorteilla lauseita kuvan alle. Jos oppilaan on helppo tehdä vähintään kaksi lausetta annetuilla sanoilla, hän voi tehdä 
kirjoittam

isen arvioinnin tehtävän. Lauseita voi tehdä yhdessä oppilaan kanssa, ja hän voi käyttää sam
oja sanoja useaan kertaan, m

ikäli 
keksii uusia lauseita, m

utta häntä ei tule auttaa antam
alla valm

iiksi m
alleja tai osoittam

alla, m
ihin m

ikäkin sana kuuluu. Tarkoitus ei 
siis ole saada aikaan sam

oja lauseita kuin alkuperäisessä, vaan kuvaan liittyviä järkeviä lauseita annettujen sanojen avulla.
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Taitotaso A
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O
ppilaan tehtäväsivu

Tee lauseita sanalapuista.

Taitotaso A
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8–9-vuotiaat, kirjoittaminen                                   
           

Ohjeet opettajalle

Ohjeista oppilas kirjoittamaan lemmikkieläimestä. Se voi olla oikea eläin, tai se voi sel-
lainen, jonka hän toivoisi saavansa. Se voi olla myös jonkun muun lemmikki, josta hän 
pitää. Kirjoittamisen alkuun pääsemisessä voi käyttää apuna kysymyksiä, mutta tarkoitus 
ei ole kirjoittaa kysymyksiin vastauksia, vaan pieni tarina.

Kysymyksiä:

1. Mikä eläin lemmikkisi on?
2. Mikä sen nimi on?
3. Kuka sitä hoitaa? Miten?
4. Mitä se syö?
5. Mistä se pitää? Mistä se ei pidä?
6. Mitä se osaa tehdä?
7. Miksi se on kiva?

Taitotaso A
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Lue oppilaan kirjoitus ja tarkkaile seuraavia asioita:

A1                                                                                                           osaa      ei osaa

1 Osaa kirjoittaa lyhyesti itsestään (esim. missä asuu ja mitä tekee).  

A2 

2. Osaa kuvailla kirjoittaen tapahtumia (esim. mitä, missä 

ja milloin jotakin on tapahtunut).  

3. Osaa kertoa kirjallisesti jokapäiväisestä elämästä (esim. ihmisistä,

 koulusta, perheestä, harrastuksista).  

4. Osaa kirjoittaa itsestään (esim. perhe, koulu,  harrastukset).  

5. Osaa yhdistää lauseita toisiinsa esim. sanoilla ”ja”, ”mutta”, 

”koska” ja ”sillä”.  

6. Osaa kuvata jonkin tapahtuman kulun ja käyttää tärkeimpiä 

ajanilmauksia (esim. ensin, sitten, jälkeenpäin, myöhemmin).  

7. Sanavarasto on niin suuri, että osaa kirjoittaa itsestään ja 

arkipäivän elämästään.   

Jos kohtiin 2–7 tulee kolme rastia tai enemmän, oppilaan kirjoittamisen taso on A2. Jos 
vähemmän, oppilaan kirjoittamisen tasoa kuvaa taso A1.

          Opettajan sivu
Taitotaso A8–9-vuotiaat, kirjoittaminen
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Vastaukset tehtäviin
Kuuntelu 1
1. kuva b
2. kuva a
3. kuva c
4. kuva c

Kuuntelu 2
1. varis lentää talon yli
2. varis kurkottaa vesikannuun
3. varis alkaa kantaa kiviä kannuun
4. varis juo vettä kannusta
5. varis lentää pois

Kuuntelu 3
1. kuva b
2. kuva c
3. kuva b
4. kuva b
5. kuva b

Lukeminen 1
1. b
2. a
3. b
4. a
5. c

Lukeminen 2
Maria ei ole kuvissa.

Lukeminen 3
1. b
2. b
3. a
4. b
5. b
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Oppilaan kielitaitoprofiili
Kaikkien kielitaidon osa-alueiden yhteenvetoa kutsutaan kielitaitoprofiiliksi. Voit tarvit-
taessa käyttää tätä graafista mallia hahmottamaan oppilaan kielitaitoprofiilia itsellesi ja 
vanhemmille. Täytä kunkin kielitaidon osa-alueen pylväästä niin korkea pylväs, miltä 
arvioinnin perusteella oppilaan taidot vaikuttavat. Mallia voi käyttää apuna oppilaiden 
jakamisessa ryhmiin ja opetuksen painoalueiden suunnittelemisessa.

Kun annat palautetta oppilaiden vanhemmille, älä näytä heille tehtäviä, äläkä varsinkaan 
anna niitä mukaan kotiin. Käytä tätä kielitaitoprofiilia apuna kertoessasi arvioinnin tu-
loksista. Kielitaitoprofiilin voit myös antaa oppilaan mukaan kotiin. Sivulla 30 on pohja, 
josta voit ottaa kopioita oppilaita varten. Alla oleva profiili on täytetty malliksi.
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Oppilaan nimi: Olli Oppilas

Esimerkkioppilaan taitotaso kuuntelussa ja puhumisessa on B1, lukemisessa A2 ja kir-
joittamisessa alle A1. Hänet voi siis sijoittaa sellaiseen ryhmään, jossa muutkin oppilaat 
puhuvat hyvin suomea, mutta olisi tärkeää kiinnittää huomiota suomen kielellä lukemiseen 
ja kirjoittamiseen.

Ohjeita opettajalle
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Oppilaan nimi _______________________________________________________
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Kielipuntari

A-tehtäväpaketti
kielitaidon arvioinnin tueksi 

Suomi-koulujen käyttöön

10–12-vuotiaat
Kielitaidoltaan A1- ja A2- 

tasoisille oppilaille

Aurora Vasama (toim.)
Anu Hakola

Kristel Hiltunen
Inkeri Kaipiainen

Piirrokset: Anniina Hankkio, Anna-Riitta Jussila
Taitto: Anne Helttunen

Opetushallitus
Suomi-koulujen tuki ry.

Axxell Monikulttuurisuuskeskus
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Materiaalin käyttäjälle

Kielipuntari, tehtäväpaketti Suomi-koulujen oppilaiden kielitaidon arvioinnin 
tueksi, on Opetushallituksen, Suomi-koulujen tuki ry:n ja Axxell Monikulttuurisuus-
keskuksen yhteishanke. Tarkoituksena on ollut laatia eurooppalaisen viitekehyksen 
taitotasokuvauksiin nojaava arvioinnin työkalu maailmalla toimivien Suomi-koulu-
jen opettajien käyttöön. Kielipuntari pyrkii vastaamaan erityisesti niiden opettajien 
toivomukseen, jotka antavat arvosanoja suomen osaamisesta asuinmaan koulujärjes-
telmän käyttöön ja tarvitsevat arvioon luotettavaa ja yhtenäistä työkalua. Kielipunta-
ri palvelee kuitenkin myös muita Suomi-koulujen opettajia: Sen avulla on mahdol-
lista entistä paremmin arvioida oppilaiden kielitaidon tasoa, kun etsitään oppilaalle 
sopivaa tasoryhmää. Se auttaa opettajaa  ja oppilasta yhdessä seuraamaan  luotetta-
vasti  oppilaan kielitaidon kehitystä ja tavoitteiden saavuttamista. Se antaa opettajal-
le myös tietoa oppilaan työskentelyvalmiudesta. Kielipuntarin avulla saadaan myös 
tärkeää ennakkotietoa oppilaan suomen osaamisen tasosta silloin, kun oppilas on 
palaamassa ulkomaan oleskelun jälkeen Suomeen. Kyse ei siis ole minkäänlaisesta 
testistä, eikä sitä tule sellaisena nähdä. 
  
Tarkoitus ei ole, että kaikkien suomikoululaisten suomen kielen taito tulisi arvioida. 
Kielipuntari on apuväline silloin, kun  kielitaidon tason  selvittämistä tarvitaan. Kie-
lipuntarion laadittu nimenomaan opettajan käyttöön. Opettajan tehtävänä on huoleh-
tia hyvin suunnitellusta arviointitilanteesta ja vanhempien ja oppilaiden asiallisesta 
tiedottamisesta. Opettajalla on myös vastuu siitä, että arviointimateriaali ei päädy 
oppilaiden, heidän vanhempiensa tai ulkopuolisten käsiin. Tämänkin testimateriaa-
lin luotettavuus perustuu siihen, että tehtävät ovat oppilaalle entuudestaan tuntemat-
tomia.

Arviointimateriaali sisältää kuusi eri pakettia: 6–7-vuotiaiden, 8–9-vuotiaiden, 
10–12-vuotiaiden ja 13–15-vuotiaiden paketit tasoille A1–A2 ja 10–12-vuotiaiden 
sekä 13–15-vuotiaiden paketit tasoille B–B2. Kaikissa muissa paketeissa arvioidaan 
puhumista, kuullun ymmärtämistä, lukemista ja kirjoittamista, paitsi 6–7-vuotiaille 
tarkoitetussa A-tason paketissa, jossa tekstitaitoja ei vielä arvioida. Kunkin arvi-
ointipaketin alkuun on liitetty ohjeistus opettajalle. Mukana olevat  porttitehtävät 
ohjaavat valitsemaan oppilaalle sopivimman arviointipaketin. Koska kielitaitotason 
kehitys saattaa olla kovin eritahtista niin, että esim. ymmärtäminen voi olla selkeästi 
parempaa kuin puhuminen ja puhuminen parempaa kuin kirjoittaminen, mukaan on 
liitetty graafinen seurantalomake. Ikätasot ovat viitteellisiä, määriteltyjen ikäryhmi-
en rajoilla oleville oppilaille saattaa sopia joko nuoremmille tai vanhemmille suun-
nattu arviointipaketti heidän yksilöllisten erojensa mukaisesti.
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On hyvä muistaa, että kielitaidon arviointi on haastava ja monimuotoinen prosessi. Arvi-
ointitilanteen ulkoiset tekijät vaikuttavat oppilaiden suorituksiin ja sitä kautta arvioinnintu-
loksiin. Jatkuva arviointi on huomattavasti tärkeämpää ja luotettavampaa kuin yksittäisen 
arvion tulos. Arviointitilanteen antama kielitaitoarvio on aina vain suuntaa antava. 

Kielipuntari on etukäteen koekäytetty lukuisissa eri Suomi-kouluissa. Koekäyttäjien 
arvokkaat kokemukset ja korjausehdotukset on pyritty ottamaan huomioon lopullisessa 
versiossa.

Työryhmä: Aurora Vasama (toim.), Anu Hakola, Kristel Hiltunen, Inkeri Kaipiainen                                   
Työryhmän ulkopuolinen asiantuntija: Tutkija Nina Reiman, Jyväskylän yliopisto                                         
Piirrokset: Anniina Hankkio,  Anna-Riitta Jussila                                                                                                     
Taitto: Anne Helttunen

Opetushallitus                    Suomi-koulujen tuki ry         Axxell Monikulttuurisuuskeskus

Näistä symboleista tunnistat arvioitavan kielitaidon osa-alueen.

Puheen ymmärtäminen Puhuminen

Tekstin ymmärtäminen
Kirjoittaminen

Hyvä Suomi-koulun opettaja
Jotta pääset hyvin selville materiaalista ja sen käytöstä, sinun kannattaa tu-
tustua rauhassa etukäteen sekä itse tehtäviin että niihin liittyviin ohjeisiin. 

Arviointitilanteesta kannattaa tehdä rauhallinen, ylimääräisten henkilöiden 
läsnäolo tai kiire saattavat häiritä oppilaita ja vaikuttaa arvioinnin tuloksiin. 
Kuuntelutehtävien tekeminen vaatii tietokoneen, jossa on mp3-tiedostoja 
toistava ohjelma ja kauittimet. Valmistaudu kuunteluun kuuntelemalla tehtä-
vät itse etukäteen. Arviointitilanteessa, kun kuulet ohjeen (esim. tee nyt teh-
tävä 1), pysäytä kuuntelu hetkeksi ja anna oppilaille aikaa merkitä vastaus.

Jokaisen sivun yläosassa lukee, onko sivu tarkoitettu oppilaan vai opettajan 
käyttöön.
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Sisällys

2 Materiaalin käyttäjälle
5 Kuuntelu. Ohjeet opettajalle
6–7 Kuuntelu 1. Oppilaan tehtäväsivu
8 Kuuntelu 2. Oppilaan tehtäväsivu
9 Kuuntelu 3. Oppilaan tehtäväsivu
10 Puhuminen. Ohjeet opettajalle
11 Arviointitaulukko puhumisen arviointiin
12 Taitotasoasteikon kuvaus puhumisen arviointiin
13–20 Puhumisen tehtävän tukikortit
21 Lukeminen. Ohjeet opettajalle
22 Lukeminen 1. Oppilaan tehtäväsivu
23–24 Lukeminen 2. Oppilaan tehtäväsivu
25 Lukeminen 3. Oppilaan tehtäväsivu
26 Kirjoittaminen. Oppilaan tehtäväsivu 1
27 Arviointitaulukko kirjoittamisen arviointiin
28 Tehtävien vastaukset
29 Oppilaan kielitaitoprofiili. Opettajan ohje
30 Oppilaan kielitaitoprofiili. Monistuspohjat 
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10–12-vuotiaat kuuntelu

Ohjeet opettajalle

1–3 Kuuntelutehtävät, taso A1–A2 

Kuuntelu on mp3-tiedostossa kahteen kertaan, ensin kokonaan ja sitten osissa. 
Kun kuuntelu aloitetaan, anna kuuntelun ensimmäisen osan tulla kokonaan. Toi-
sella kerralla kuulet jokaisen pätkän jälkeen ”tee nyt tehtävä x”. Katkaise silloin 
kuuntelu ja anna oppilaille aikaa tehdä tehtävä. Muistuta oppilaita, että jokaiseen 
tehtävään on oma aikansa. Tehtävä tehdään ympyröimällä oikea vastaus. Teh-
täväpaperissa on malli. Kustakin tehtävästä saa ympyröidä vain yhden kohdan. 
Kahden kohdan ympyröiminen ei ole hyväksytty suoritus. 

Tehtävä 1: mikäli oppilas saa oikein neljä kuudesta, hän on suorittanut tehtävän 
hyväksytysti. Suoritus viittaa kielitaidon tasoon A1. Mikäli hän saa oikein vä-
hemmän kuin kolme viidestä, suoritus viittaa kielitaidon tasoon, joka on alle A1. 

Tehtävä 2: mikäli oppilas saa oikein kolme neljästä, hän on suorittanut tehtävän 
hyväksytysti. Suoritus viittaa kielitaidon tasoon A2. Mikäli hän saa oikein kaksi 
tai vähemmän, suoritus viittaa kielitaidon tasoon, joka on A1. 

Tehtävä 3: mikäli oppilas saa oikein kolme viidestä, hän on suorittanut tehtävän 
hyväksytysti. Suoritus viittaa kielitaidon tasoon A2. 

Taitotaso A
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10–12-vuotiaat, kuuntelu 1          
                 Oppilaan tehtäväsivu
Kuuntele keskustelu ja ympyröi oikea kuva niin kuin mallissa.

Taitotaso A

Tehtävä 1

Tehtävä 2

Tehtävä 3

a)

a)

a)

b)

b)

b)

c)

c)

c)

Malli
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Oppilaan tehtäväsivu
Taitotaso A

Tehtävä 6

Tehtävä 5

Tehtävä 4

a) b) c)

a)

a) b)

b) c)

c)
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10–12-vuotiaat, kuuntelu 2          
Oppilaan tehtäväsivu

Kuuntele keskustelu ja ympyröi oikea kuva niin kuin mallissa.

Taitotaso A

Tehtävä 1: Mikä katosi?

Tehtävä 2: Kuinka monta vuotta sitten se katosi?

Tehtävä 3: Kuinka monta kertaa Myrna muutti?

4 5 6

2 3 4
Tehtävä 4: Mitä lopulta tapahtui?

c)

c)b)

b)a)

a)

Malli
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10–12-vuotiaat, kuuntelu 3          
Oppilaan tehtäväsivu

Kuuntele keskustelu ja ympyröi oikea loppu lauseelle. Katso mallia

Pojat

keskustelevat.  kyselevät.  riitelevät.

1. Ville ei ollut eilen tähtikerhossa, koska 

hän oli sairas.                äiti ei vienyt häntä.    hänellä oli muuta ohjelmaa.

2. Sirkus on kaupungissa yhteensä

kolme päivää.               neljä päivää.                 viisi päivää.

3. Villen mielestä sirkuksessa oli hauska

apina.                     apulainen.                   klovni.

4. Sirkuksessa ei ollut

trapetsiryhmää.      norsuja.                    laamoja.

5. Sirkus lähtee kaupungista

huomenna.                kolmen päivän kuluttua. viiden päivän kuluttua. 

Malli

Taitotaso A
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Puhuminen 10–12-vuotiaat          Taitotaso A

Ohjeet opettajalle

Puhumisen kortit kannattaa liimata pahville tai laminoida, jotta niiden käyttöikä olisi pi-
tempi. Arviointitilanteessa olisi hyvä olla mukana kaksi opettajaa, joista toinen keskustelee 
oppilaan kanssa ja toinen arvioi, koska niiden suorittaminen yhtaikaa on erittäin hankalaa, 
eikä anna luotettavaa arviointitulosta. Toinen vaihtoehto on nauhoittaa keskustelu ja arvioi-
da se jälkikäteen.

Anna oppilaan valita joku sivuilla 13–20 olevista kuvista. Pyydä häntä kertomaan kuvasta. 
Anna oppilaan kertoa vapaasti. Mikäli hänen on vaikea kertoa, voit käyttää kuvan mukaan 
soveltaen esimerkiksi seuraavia apukysymyksiä (muista käyttää seuraavan sivun arviointi-
taulukkoa):

1. Mitä kuvassa on?
2. Millainen paikka on?
3. Keitä kuvassa on?
4. Mitä he tekevät?
5. Millainen sää on?
6. Mitä kuvassa tapahtuu?
7. Miksi ihmiset ovat siellä?
8. Mistä kuva on otettu? Mistä tiedät sen?
9. Mitä hän (osoita jotakuta henkilöä kuvassa) ajattelee?
10. Mitä heillä on päällä? Mitä heillä on mukana?
11. Millainen hän (osoita jotakuta henkilöä kuvassa) on?
 (kuvaillaan ulkonäköä, mielentilaa, olemusta)
12. Mistä henkilöstä tai asiasta kuvassa pidät tai et pidä? Miksi? 
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Arviointitaulukko

Taidot A1                                                                                                                         osaa      ei osaa

1. Osaa nimetä kuvassa olevia asioita tai paikkoja, vaatteita, värejä jne. yksisanaisesti. 

2. Osaa kuvailla paikkoja, osaa käyttää tavallisia adjektiiveja.  

3. Osaa nimetä henkilöitä ja heidän välisiään suhteita 

 (esim. käyttää perheenjäsenten nimityksiä).  

4. Osaa käyttää verbejä ja kuvata tekemistä.  

5. Osaa käyttää säätilaa kuvaavia sanoja ja ilmaisuja.  

6. Osaa yksinkertaisia ilmauksia, jotka ovat pitempiä kuin kaksi sanaa.  

Taidot A2

7. Osaa vastata Miksi-kysymykseen. Osaa yhdistää ilmauksia toisiinsa käyttämällä 

 tavallisimpia sidossanoja (esim. ja, koska, että, mutta, sitten, sen jälkeen jne.)  

8. Osaa kertoa päätelmistään suppeasti ja yksinkertaisesti.  

9. Osaa kuvailla ulkonäköä ja ulkoista olemusta.  

10. Osaa käyttää omistusilmauksia (hänellä on...)  

11. Osaa kuvailla tunteita tai tunnetiloja käyttämällä tavallisimpia yksinkertaisia     

 ilmauksia (surullinen, iloinen, vihainen, hämmästynyt, väsynyt jne.).  

12. Osaa kuvailla yksinkertaisesti omaa suhtautumistaan tai asennettaan ja perustella sitä     

 lyhyesti. (Esim. ”En haluaisi mennä  tuohon puistoon, koska inhoan puluja.”)  

Kuuntele oppilaan kertomusta kuvasta ja vastauksia apukysymyksiin ja merkitse rasteja niiden perusteella 
taulukkoon. Jos rastit painottuvat selkeästi osaamisen osalta kysymyksiin 1–6, puheen taitotaso on A1. Jos 
kysymyksiin 7–12 tulee vähintään neljä osaamisen rastia, puheen taitotaso on A2.
Jos kysymyksiin 1–6 tulee osaamisen rasteja kolme tai vähemmän, suoritus jää alle tason A1.

Taitotaso A
Opettajan sivu
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Voit verrata puheen arviointia tähän taitotasoasteikon kuvaukseen ja pohtia, vastaa-
ko tehtävän tulos kuvausta:

A1
• osaa vastata itseään koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyillä lauseilla 
• osaa viestiä suppeasti joitakin välittömiä tarpeita sekä kysyä ja vastata 
 henkilökohtaisia perustietoja  käsittelevissä vuoropuheluissa 
• osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään 
• selviytyy kaikkein yksinkertaisimmista vuoropuheluista, mutta tarvitsee
 joskus puhekumppanin apua 
• osaa käyttää rajallista joukkoa lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeisintä  
 sanastoa ja perustason lauserakenteita 

A2 
• osaa kuvata lähipiiriään muutamilla lyhyillä lauseilla 
• selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista
• osaa aloittaa ja lopettaa lyhyen vuoropuhelun, mutta kykenee harvoin 
 ylläpitämään pitempää keskustelua 
• osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita,  
 esimerkiksi menneen ajan muotoja ja konjunktioita 
• osaa esittää lyhyen tarinan tai luettelomaisen kuvauksen lähipiiristään ja 
 jokapäiväisistä asioista 
• pystyy osallistumaan rutiininomaisiin keskusteluihin omista tai itselleen 
 tärkeistä asioista; voi tarvita apua keskustelussa ja vältellä joitakin aihepiirejä 
• osaa käyttää tavallista, jokapäiväistä sanastoa, tavallisimpia rakenteita ja 
 jonkin verran idiomaattisia ilmauksia 

Taitotaso A
Opettajan sivu
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"

Lempipaikkani kotikaupungissa

Lempivaatteeni
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"

Lempiruokani

Lempikirjani
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"

Oma huoneeni

Lempipaikkani kotona
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"

Ystäväni

Perheeni
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"

Harrastukseni

Perheeni yhteinen harrastus
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"

Lempiaineeni koulussa

Lemmikkini
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"

Lempileluni

Lempivekottimeni
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"

Suomi
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Ohjeita opettajalle:

Lukemisen tehtävä 1 (s. 22)

Jos oppilas on valinnut oikein kaksi neljästä, suoritus viittaa vähintään kielitaidon ta-
soon A1. Jos oppilas on valinnut enemmän kuin yhden väärän kuvan, suoritus viittaa 
kielitaidon tasoon, joka on alle A1.

Lukemisen tehtävä 2 (s. 23)

Jos oppilas on valinnut oikein neljä kuudesta, suoritus viittaa kielitaidon tasoon A2. 
Jos hän on vastannut oikein kolmeen tai sitä vähempään, suoritus viittaa kielitaidon 
tasoon A1.

Lukemisen tehtävä 3 (s. 24)

Jos oppilas on valinnut oikein neljä kuudesta, suoritus viittaa kielitaidon tasoon A2.

Lukeminen 10–12-vuotiaat          Taitotaso A
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10–12-vuotiaat, lukeminen 1                        
             Oppilaan tehtäväsivu

Lukemisen tehtävä 1

Orava varastaa kaupasta
Orava on vieraillut päivittäin eräässä jyväskyläläisessä kaupassa. Tavallisesti se tulee 
sisään etuovesta. Se menee karkkihyllylle ja syö niin paljon suklaata kuin ehtii. Eilen 
orava vei mukanaan kaksi suklaamunaa.

Lue lehtiuutinen ja ympyröi oikea kuva. 

Tehtävä 1:  Mistä eläimestä teksti kertoo?

Tehtävä 2: Mistä se tulee sisälle?

Tehtävä 3: Mitä se syö kaupassa?

Tehtävä 4: Montako suklaamunaa se varasti eilen?

1 32

 Taitotaso A
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10–12-vuotiaat, lukeminen 2                         
              Oppilaan tehtäväsivu

Hei Hanna!
Minä en pääse tällä kertaa hakemaan 
sinua soittotunnilta, koska minulla on 
illalla kokous. Tule koulun eteen niin 
isä ottaa sinut kyytiin siitä. Käytte 
samalla ostamassa Jennalle synttäri-
lahjan.Terveisin äiti

Tehtävä 1: Mikä Hannan harrastus on?

Tehtävä 2: Kuka hakee hänet?

Tehtävä 3:  Mistä hänet haetaan?

 Taitotaso A

a)                                           b)                                              c)

a)                                           b)                                              c)

a)                                           b)                                              c)
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Tehtävä 4: Mitä äiti tekee illalla?

Tehtävä 5: Mikä juhla on tulossa?

Tehtävä 6: Kuka yleensä hakee hänet?

Oppilaan tehtäväsivu
 Taitotaso A

a)                                           b)                                              c)

a)                                           b)                                              c)

a)                                           b)                                              c)
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10–12-vuotiaat, lukeminen 3

Hei!

Keskiviikkona koulu alkaa kaikilla klo 8.30, 
koska lähdemme järvelle retkelle. Bussi läh-
tee koulun pihasta kello 8.45. Ota uimapuku/
uimahousut (ei shortsit), pyyhe ja peseyty-
misvälineet mukaan! Jätä korut kotiin. Jos 
sinulla on pitkät hiukset, ota mukaan hius-
lenkki, jolla voit sitoa hiukset kiinni. Koulus-
ta saa eväät mukaan.

T. opettaja 

Valitse oikea loppu lauseelle ja ympyröi vastaus.

1. Koulu alkaa   

a. puoli yhdeksältä.       b. yhdeksältä.                   c. puoli kymmeneltä.

2. Lapsilla on

a. askartelupäivä.       b. retkipäivä.            c. elokuvapäivä.

3. Kotoa otetaan mukaan 

a. eväät.                  b. ulkoleluja.            c. pyyhe ja saippua.

4. Retkelle mennään

a. junalla.                  b. omilla autoilla.               c. busseilla.

5. Lapset eivät saa ottaa mukaan

a. hiuspantaa                  b. rannerengasta.   c. kännykkää.
 
6. Opettaja antaa

a. pyyhkeen.        b. hiuslenkin.  c. syötävää.

Oppilaan tehtäväsivu
 Taitotaso A
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10–12 vuotiaat, kirjoittaminen 1             
Oppilaan tehtäväsivu

Kerron ystävästä

Kuka on sinun paras kaverisi? Kerro hänestä. Älä vastaa suoraan kysymyksiin, 
vaan kerro tarina.

– Mikä hänen nimi on?
– Kuinka vanha hän on?
– Missä hän asuu?
– Minkä näköinen hän on?
– Millainen hän on?
– Missä te tapasitte ensimmäisen kerran?
– Mitä te teette yhdessä?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 Taitotaso A
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Lue oppilaan kirjoitus ja tarkkaile seuraavia asioita:

A1                                                                                                           osaa      ei osaa

1 Osaa kirjoittaa lyhyesti itsestään (esim. missä asuu ja mitä tekee).  

A2 

2. Osaa kuvailla kirjoittaen tapahtumia (esim. mitä, missä 

ja milloin jotakin on tapahtunut).  

3. Osaa kertoa kirjallisesti jokapäiväisestä elämästä (esim. ihmisistä,

 koulusta, perheestä, harrastuksista).  

4. Osaa kirjoittaa itsestään (esim. perhe, koulu,  harrastukset).  

5. Osaa yhdistää lauseita toisiinsa esim. sanoilla ”ja”, ”mutta”, 

”koska” ja ”sillä”.  

6. Osaa kuvata jonkin tapahtuman kulun ja käyttää tärkeimpiä 

ajanilmauksia (esim. ensin, sitten, jälkeenpäin, myöhemmin).  

7. Sanavarasto on niin suuri, että osaa kirjoittaa itsestään ja 

arkipäivän elämästään.   

Jos kohtiin 2–7 tulee kolme rastia tai enemmän, oppilaan kirjoittamisen taso on A2. Jos 
vähemmän, oppilaan kirjoittamisen tasoa kuvaa taso A1.

Taitotaso A
Opettajan sivu

Arviointitaulukko kirjoittamisen arviointiin
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Vastaukset tehtäviin:
Kuuntelu 1
1. kuva b
2. kuva a
3. kuva b
4. kuva c
5. kuva a
6. kuva c

Kuuntelu 2
1. kuva b
2. 5
3. 4
4. kuva a

Kuuntelu 3
1. Ville ei ollut eilen tähtikerhossa, koska hänellä oli muuta ohjelmaa.
2. Sirkus on kaupungissa yhteensä viisi päivää.
3. Villen mielestä sirkuksessa oli hauska klovni.
4. Sirkuksessa ei ollut norsuja.
5. Sirkus lähtee kaupungista kolmen päivän kuluttua.

Lukeminen 1
1. kuva b
2. kuva a
3. kuva b
4. 2

Lukeminen 2
1. kuva c
2. kuva b
3. kuva a
4. kuva b
5. kuva b
6. kuva a

Lukeminen 3
1. a) puoli yhdeksältä
2. b) retkipäivä
3. c) pyyhe ja saippua
4. c) busseilla
5. b) rannerengasta
6. c) syötävää
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Oppilaan kielitaitoprofiili
Kaikkien kielitaidon osa-alueiden yhteenvetoa kutsutaan kielitaitoprofiiliksi. Voit tarvit-
taessa käyttää tätä graafista mallia hahmottamaan oppilaan kielitaitoprofiilia itsellesi ja 
vanhemmille. Täytä kunkin kielitaidon osa-alueen pylväästä niin korkea pylväs, miltä 
arvioinnin perusteella oppilaan taidot vaikuttavat. Mallia voi käyttää apuna oppilaiden 
jakamisessa ryhmiin ja opetuksen painoalueiden suunnittelemisessa.

Kun annat palautetta oppilaiden vanhemmille, älä näytä heille tehtäviä, äläkä varsinkaan 
anna niitä mukaan kotiin. Käytä tätä kielitaitoprofiilia apuna kertoessasi arvioinnin tu-
loksista. Kielitaitoprofiilin voit myös antaa oppilaan mukaan kotiin. Sivulla 30 on pohja, 
josta voit ottaa kopioita oppilaita varten. Alla oleva profiili on täytetty malliksi.
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Oppilaan nimi: Olli Oppilas

Esimerkkioppilaan taitotaso kuuntelussa ja puhumisessa on B1, lukemisessa A2 ja kir-
joittamisessa alle A1. Hänet voi siis sijoittaa sellaiseen ryhmään, jossa muutkin oppilaat 
puhuvat hyvin suomea, mutta olisi tärkeää kiinnittää huomiota suomen kielellä lukemiseen 
ja kirjoittamiseen.

Ohjeita opettajalle
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Oppilaan nimi _______________________________________________________
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Kielipuntari

A-tehtäväpaketti
kielitaidon arvioinnin tueksi 

Suomi-koulujen käyttöön

13–15-vuotiaat
Kielitaidoltaan A1- ja A2- 

tasoisille oppilaille

Aurora Vasama (toim.)
Anu Hakola

Kristel Hiltunen
Inkeri Kaipiainen

Piirrokset: Anniina Hankkio, Anna-Riitta Jussila
Taitto: Anne Helttunen

Opetushallitus
Suomi-koulujen tuki ry.

Axxell Monikulttuurisuuskeskus
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Materiaalin käyttäjälle

Kielipuntari, tehtäväpaketti Suomi-koulujen oppilaiden kielitaidon arvioinnin tueksi, 
on Opetushallituksen, Suomi-koulujen tuki ry:n ja Axxell Monikulttuurisuuskeskuksen 
yhteishanke. Tarkoituksena on ollut laatia eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoku-
vauksiin nojaava arvioinnin työkalu maailmalla toimivien Suomi-koulujen opettajien 
käyttöön. Kielipuntari pyrkii vastaamaan erityisesti niiden opettajien toivomukseen, 
jotka antavat arvosanoja suomen osaamisesta asuinmaan koulujärjestelmän käyttöön ja 
tarvitsevat arvioon luotettavaa ja yhtenäistä työkalua. Kielipuntari palvelee kuitenkin 
myös muita Suomi-koulujen opettajia: Sen avulla on mahdollista entistä paremmin arvi-
oida oppilaiden kielitaidon tasoa, kun etsitään oppilaalle sopivaa tasoryhmää. Se auttaa 
opettajaa  ja oppilasta yhdessä seuraamaan  luotettavasti  oppilaan kielitaidon kehitystä 
ja tavoitteiden saavuttamista. Se antaa opettajalle myös tietoa oppilaan työskentelyval-
miudesta. Kielipuntarin avulla saadaan myös tärkeää ennakkotietoa oppilaan suomen 
osaamisen tasosta silloin, kun oppilas on palaamassa ulkomaan oleskelun jälkeen Suo-
meen. Kyse ei siis ole minkäänlaisesta testistä, eikä sitä tule sellaisena nähdä. 
  
Tarkoitus ei ole, että kaikkien suomikoululaisten suomen kielen taito tulisi arvioida. 
Kielipuntarion apuväline silloin, kun  kielitaidon tason  selvittämistä tarvitaan. Kieli-
puntari on laadittu nimenomaan opettajan käyttöön. Opettajan tehtävänä on huolehtia 
hyvin suunnitellusta arviointitilanteesta ja vanhempien ja oppilaiden asiallisesta tiedot-
tamisesta. Opettajalla on myös vastuu siitä, että arviointimateriaali ei päädy oppilaiden, 
heidän vanhempiensa tai ulkopuolisten käsiin. Tämänkin testimateriaalin luotettavuus 
perustuu siihen, että tehtävät ovat oppilaalle entuudestaan tuntemattomia.

Arviointimateriaali sisältää kuusi eri pakettia: 6–7-vuotiaiden, 8–9-vuotiaiden, 
10–12-vuotiaiden ja 13–15-vuotiaiden paketit tasoille A1–A2 ja 10–12-vuotiaiden sekä 
13–15-vuotiaiden paketit tasoille B–B2. Kaikissa muissa paketeissa arvioidaan puhu-
mista, kuullun ymmärtämistä, lukemista ja kirjoittamista, paitsi 6–7-vuotiaille tarkoite-
tussa A-tason paketissa, jossa tekstitaitoja ei vielä arvioida. Kunkin arviointipaketin al-
kuun on liitetty ohjeistus opettajalle. Mukana olevat  porttitehtävät ohjaavat valitsemaan 
oppilaalle sopivimman arviointipaketin. Koska kielitaitotason kehitys saattaa olla kovin 
eritahtista niin, että esim. ymmärtäminen voi olla selkeästi parempaa kuin puhuminen ja 
puhuminen parempaa kuin kirjoittaminen, mukaan on liitetty graafinen seurantalomake. 
Ikätasot ovat viitteellisiä, määriteltyjen ikäryhmien rajoilla oleville oppilaille saattaa 
sopia joko nuoremmille tai vanhemmille suunnattu arviointipaketti heidän yksilöllisten 
erojensa mukaisesti.
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Näistä symboleista tunnistat arvioitavan kielitaidon osa-alueen.

Puheen ymmärtäminen Puhuminen

Tekstin ymmärtäminen
Kirjoittaminen

Hyvä Suomi-koulun opettaja
Jotta pääset hyvin selville materiaalista ja sen käytöstä, sinun kannattaa tu-
tustua rauhassa etukäteen sekä itse tehtäviin että niihin liittyviin ohjeisiin. 

Arviointitilanteesta kannattaa tehdä rauhallinen, ylimääräisten henkilöiden 
läsnäolo tai kiire saattavat häiritä oppilaita ja vaikuttaa arvioinnin tuloksiin. 
Kuuntelutehtävien tekeminen vaatii tietokoneen, jossa on mp3-tiedostoja 
toistava ohjelma ja kauittimet. Valmistaudu kuunteluun kuuntelemalla tehtä-
vät itse etukäteen. Arviointitilanteessa, kun kuulet ohjeen (esim. tee nyt teh-
tävä 1), pysäytä kuuntelu hetkeksi ja anna oppilaille aikaa merkitä vastaus.

Jokaisen sivun yläosassa lukee, onko sivu tarkoitettu oppilaan vai opettajan 
käyttöön.

On hyvä muistaa, että kielitaidon arviointi on haastava ja monimuotoinen prosessi. Arvi-
ointitilanteen ulkoiset tekijät vaikuttavat oppilaiden suorituksiin ja sitä kautta arvioinnin-
tuloksiin. Jatkuva arviointi on huomattavasti tärkeämpää ja luotettavampaa kuin yksittäi-
sen arvion tulos. Arviointitilanteen antama kielitaitoarvio on aina vain suuntaa antava. 

Kielipuntari on etukäteen koekäytetty lukuisissa eri Suomi-kouluissa. Koekäyttäjien 
arvokkaat kokemukset ja korjausehdotukset on pyritty ottamaan huomioon lopullisessa 
versiossa.

Työryhmä: Aurora Vasama (toim.), Anu Hakola, Kristel Hiltunen, Inkeri Kaipiainen                                   
Työryhmän ulkopuolinen asiantuntija: Tutkija Nina Reiman, Jyväskylän yliopisto                                         
Piirrokset: Anniina Hankkio,  Anna-Riitta Jussila                                                                                                     
Taitto: Anne Helttunen

Opetushallitus                    Suomi-koulujen tuki ry         Axxell Monikulttuurisuuskeskus
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13–15-vuotiaat, kuuntelu 
Ohjeet opettajalle

1–3 Kuuntelutehtävät, taso A1–A2 

Kuuntelu on mp3-tiedostossa (A-kuuntelut 1–3, 13–15 v.) kahteen kertaan, ensin 
kokonaan ja sitten osissa. Kun kuuntelu aloitetaan, anna kuuntelun ensimmäisen 
osan tulla kokonaan. Toisella kerralla kuulet jokaisen pätkän jälkeen ”tee nyt teh-
tävä x”. Katkaise silloin kuuntelu ja anna oppilaille aikaa tehdä tehtävä. Muistuta 
oppilaita, että jokaiseen tehtävään on oma aikansa. Tehtävä tehdään ympyröimällä 
oikea vastaus. Tehtäväpaperissa on malli. Kustakin tehtävästä saa ympyröidä vain 
yhden kohdan. Kahden kohdan ympyröiminen ei ole hyväksytty suoritus. 

Tehtävä 1: mikäli oppilas saa oikein kolme viidestä, hän on suorittanut tehtävän 
hyväksytysti. Suoritus viittaa kielitaidon tasoon A1. Mikäli hän saa oikein vähem-
män kuin kolme viidestä, suoritus viittaa kielitaidon tasoon, joka on alle A1. 

Tehtävä 2: mikäli oppilas saa oikein kolme neljästä, hän on suorittanut tehtävän 
hyväksytysti. Suoritus viittaa kielitaidon tasoon A2. Mikäli hän saa oikein kaksi 
tai vähemmän, suoritus viittaa kielitaidon tasoon, joka on A1. 

Tehtävä 3: mikäli oppilas saa oikein kolme viidestä, hän on suorittanut tehtävän 
hyväksytysti. Suoritus viittaa kielitaidon tasoon A2. 

Taitotaso A
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13–15-vuotiaat, kuuntelu 1          
Oppilaan tehtäväsivu 1

Kuuntele ja ympyröi oikea kuva niin kuin mallissa.

Taitotaso A

Tehtävä 1

Tehtävä 2

Tehtävä 3

a)

a)

a)

b)

b)

b)

c)

c)

c)

Malli
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Oppilaan tehtäväsivu 2
Taitotaso A

Tehtävä 6

Tehtävä 5

Tehtävä 4

a) b) c)

a)

a) b)

b) c)

c)
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13–15-vuotiaat, kuuntelu 2          
Oppilaan tehtäväsivu

Kuuntele ja ympyröi oikea kuva. Katso mallia.

Taitotaso A

Tehtävä 1: Mikä katosi?

Tehtävä 2: Kuinka monta vuotta sitten se katosi?

Tehtävä 3: Kuinka monta kertaa Myrna muutti?

4 5 6

2 3 4
Tehtävä 3: Mitä lopulta tapahtui?

c)

c)b)

b)a)

a)

Malli
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13–15-vuotiaat, kuuntelu 3          
Oppilaan tehtäväsivu 1 

Kuuntele ja ympyröi oikea kuva. 

Tehtävä 1: Milloin tämä tapahtuu?

Tehtävä 2: Missä nainen on?

Tehtävä 3: Mitä poika tilaa?

Taitotaso A

c)b)a)

c)b)a)

c)b)a)
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Tehtävä 4: Missä pojat ovat?

Tehtävä 5: Mitä tapahtuu lauantaina?

Oppilaan tehtäväsivu 2
Taitotaso A

c)b)a)

c)b)a)
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13–15-vuotiaat, puhuminen  

Ohjeet opettajalle

Puhumisen kortit kannattaa liimata pahville tai laminoida, jotta niiden käyttöikä olisi 
pitempi. Arviointitilanteessa olisi hyvä olla mukana kaksi opettajaa, joista toinen 
keskustelee oppilaan kanssa ja toinen arvioi, koska niiden suorittaminen yhtaikaa on 
erittäin hankalaa, eikä anna luotettavaa arviointitulosta. Toinen vaihtoehto on nauhoit-
taa keskustelu ja arvioida se jälkikäteen.

Anna oppilaan valita joku sivuilla 14–21 olevista kuvista. Pyydä häntä kertomaan 
kuvan teemasta. Hän voi hetken miettiä ja sitten alkaa puhua siitä, mitä hänelle tulee 
kortista mieleen. Anna oppilaan kertoa vapaasti. Esitä hänelle tarkentavia kysymyksiä 
ja kannusta puhumaan lisää. Yritä saada oppilas asioiden nimeämisen lisäksi myös 
kuvailemaan niitä ja omaa suhdettaan teemaan. Tarkoitus on saada oppilas puhumaan 
mahdollisimman paljon. Kuvakortti toimii ainoastaan apuna. Keskustelu voi polveilla 
vapaasti kauaskin alkuperäisestä aiheesta, jos oppilas pystyy tuottamaan puhetta. Jos 
tuntuu, että oppilas tuottaa kovin niukasti puhetta, voit käyttää myös useampaa kuvaa.

Kuuntele oppilaan kertomusta kuvasta ja vastauksia apukysymyksiin ja merkitse 
rasteja niiden perusteella taulukkoon (s. 12). Koska kuvat ovat erilaisia, kaikki arvi-
oinnin kuvaukset eivät sovi kaikkien kuvien teemoihin. Tarkkaile sitä, kumpaan osaan 
rastit painottuvat.  Jos rastit painottuvat selkeästi osaamisen osalta kohtiin 1–6, puheen 
taitotaso on A1. Jos kysymyksiin 7–12 tulee vähintään neljä osaamisen rastia, puheen 
taitotaso on A2. Jos kohtiin 1–6 tulee osaamisen rasteja kolme tai vähemmän, suoritus 
jää alle tason A1. Alla olevat ovat esimerkkejä kysymyksistä, joilla voit yrittää kannus-
taa oppilasta puhumaan lisää. Voit keksiä itse vastaavanlaisia kysymyksiä lisää. Tutus-
tu etukäteen taulukkoon, se auttaa sinua keksimään sopivia kysymyksiä.

1. Miksi valitsit tämän teeman?
2. Mistä tämä kuva on otettu? 
3. Mitä sinulle tulee siitä mieleen?

Taitotaso A
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Arviointitaulukko puhumisen arviointiin

Taidot A1                                                                                                                         osaa      ei osaa

1. Osaa nimetä kuvassa olevia asioita tai paikkoja, vaatteita, värejä jne. yksisanaisesti. 

2. Osaa kuvailla paikkoja, osaa käyttää tavallisia adjektiiveja.  

3. Osaa nimetä henkilöitä ja heidän välisiään suhteita 

 (esim. käyttää perheenjäsenten nimityksiä).  

4. Osaa käyttää verbejä ja kuvata tekemistä.  

5. Osaa käyttää säätilaa kuvaavia sanoja ja ilmaisuja.  

6. Osaa yksinkertaisia ilmauksia, jotka ovat pitempiä kuin kaksi sanaa.  

Taidot A2

7. Osaa vastata Miksi-kysymykseen. Osaa yhdistää ilmauksia toisiinsa käyttämällä 

 tavallisimpia sidossanoja (esim. ja, koska, että, mutta, sitten, sen jälkeen jne.)  

8. Osaa kertoa päätelmistään suppeasti ja yksinkertaisesti.  

9. Osaa kuvailla ulkonäköä ja ulkoista olemusta.  

10. Osaa käyttää omistusilmauksia (hänellä on...)  

11. Osaa kuvailla tunteita tai tunnetiloja käyttämällä tavallisimpia yksinkertaisia     

 ilmauksia (surullinen, iloinen, vihainen, hämmästynyt, väsynyt jne.).  

12. Osaa kuvailla yksinkertaisesti omaa suhtautumistaan tai asennettaan ja perustella sitä     

 lyhyesti. (Esim. ”En haluaisi mennä  tuohon puistoon, koska inhoan puluja.”)  

Kuuntele oppilaan kertomusta kuvasta ja vastauksia apukysymyksiin ja merkitse rasteja niiden perusteella 
taulukkoon. Jos rastit painottuvat selkeästi osaamisen osalta kysymyksiin 1–6, puheen taitotaso on A1. Jos 
kysymyksiin 7–12 tulee vähintään neljä osaamisen rastia, puheen taitotaso on A2.
Jos kysymyksiin 1–6 tulee osaamisen rasteja kolme tai vähemmän, suoritus jää alle tason A1.

              Opettajan sivu
Taitotaso A
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Voit verrata puheen arviointia tähän taitotasoasteikon kuvaukseen ja pohtia, vastaa-
ko tehtävän tulos kuvausta:

A1
• osaa vastata itseään koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyillä lauseilla 
• osaa viestiä suppeasti joitakin välittömiä tarpeita sekä kysyä ja vastata 
 henkilökohtaisia perustietoja  käsittelevissä vuoropuheluissa 
• osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään 
• selviytyy kaikkein yksinkertaisimmista vuoropuheluista, mutta tarvitsee
 joskus puhekumppanin apua 
• osaa käyttää rajallista joukkoa lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeisintä  
 sanastoa ja perustason lauserakenteita 

A2 
• osaa kuvata lähipiiriään muutamilla lyhyillä lauseilla 
• selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista
• osaa aloittaa ja lopettaa lyhyen vuoropuhelun, mutta kykenee harvoin 
 ylläpitämään pitempää keskustelua 
• osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita, 
 esimerkiksi menneen ajan muotoja ja konjunktioita 
• osaa esittää lyhyen tarinan tai luettelomaisen kuvauksen lähipiiristään ja 
 jokapäiväisistä asioista 
• pystyy osallistumaan rutiininomaisiin keskusteluihin omista tai itselleen 
 tärkeistä asioista; voi tarvita apua keskustelussa ja vältellä joitakin aihepiirejä 
• osaa käyttää tavallista, jokapäiväistä sanastoa, tavallisimpia rakenteita ja 
 jonkin verran idiomaattisia ilmauksia 

              Opettajan sivu
Taitotaso A
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"

Lempipaikkani kotikaupungissa

Lempivaatteeni
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"

Lempiruokani

Lempikirjani
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"

Oma huoneeni

Lempipaikkani kotona
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"

Ystäväni

Perheeni
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"

Harrastukseni

Perheeni yhteinen harrastus
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"

Lempiaineeni koulussa

Lemmikkini
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"

Lempileluni

Lempivekottimeni



Arviointimateriaali Suomi-kouluille. Opetushallitus/Axxell Monikulttuurisuuskeskus/Suomi-koulujen tuki ry.  21

"

Suomi
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13–15-vuotiaat, lukeminen

Ohjeita opettajalle:

Lukemisen tehtävä 1 (s. 23)

Jos oppilas on valinnut oikein kolme viidestä, suoritus viittaa vähintään kielitaidon ta-
soon A1. Jos oppilas on valinnut enemmän kuin yhden väärän kuvan, suoritus viittaa 
kielitaidon tasoon, joka on alle A1.

Lukemisen tehtävä 2 (s. 24)

Jos oppilas on vastannut oikein neljään tai useampaan tehtävään, suoritus viittaa kie-
litaidon tasoon A2. Jos hän on vastannut oikein kolmeen tai sitä vähempään, suoritus 
viittaa kielitaidon tasoon  A1.

Lukemisen tehtävä 3 (s. 25)

Jos oppilas on vastannut oikein kuuteen tai useampaan kysymykseen, suoritus viittaa 
kielitaidon tasoon A2.

Taitotaso A
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Minipizza

Helppoa herkkua! 

Ota yksi viipale leipää. Sivele sen päälle margariinia tai voita. Laita leivän päälle 1–2 viipaletta kinkkua. 
Leikkaa tomaatista ohuita viipaleita ja asettele niitä leivän päälle. Tämän jälkeen viipaloi juustoa ja laita 
juustoviipaleet tomaattien päälle. Laita leipä mikroon ja lämmitä sitä noin 30 sekuntia. Lopuksi voit ripotella 
leivän päälle mausteita oman maun mukaan.

13–15-vuotiaat, lukeminen 1                         
Oppilaan tehtäväsivu

Mitä tarvitset, kun haluat tehdä tämän minipizzan?

Taitotaso A
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Mikä on oikea ilmoitus? Kirjoita kirjain ruutuun.

1. Sinun täytyy kävellä.   

2. Oppituntia ei ole.    

3. Sinun täytyy odottaa. Katso ruudusta, milloin on vuorosi. 

4. Tapaat valmentajan lauantaina kolmelta.  

5. Äidiltä tai isältä täytyy pyytää paperi mukaan.  

6. Joudut maksamaan lisää, jos jäät pidemmäksi aikaa. 

13–15-vuotiaat, lukeminen 2                         
Oppilaan tehtäväsivu

Lue ilmoituksen teksti ja yhdistä oikea ilmoitus oikean lauseen kanssa. Kirjoita lauseen 
jälkeen olevaan ruutuun siihen sopivan ilmoituksen numero. Kahdelle ilmoitukselle ei löydy 
sopivaa lausetta.

 
Kulosaaren 

metroasema suljettu 

1.8. saakka. 
Korvaava bussi 16X 

lähtee Herttoniemen 
metroasemalta. 

Peli la 5.3. 
klo 16–17. 

Paikalle tunti 
ennen pelin 

alkua.

T. Valmentaja

Maantiedon tunti 
on peruttu. 

Opettaja on sairas.

Lokeron avaimen voi 
hakea panttia 
vastaan kansliasta. 
Huoltajan lupalappu 
täytyy olla mukana.

OTA 
VUORONUMERO.

Uinti- ja 
kylpyaika 
pukeutumis-
aikoineen on 
yhteensä 1,5 

tuntia. 
Ylittävältä 

ajalta peritään 
uusi maksu.

 Moi! 
En mene 
soittotunnille. 
Tulen kotiin jo 
kolmelta. Onko 
mitään ruokaa? 
 
 
Niko 
 

A C

E

B D

F G H

Taitotaso A

Hissi 
epäkunnossa. 
Portaat 5 m.
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13–15-vuotiaat, lukeminen 3                         
Oppilaan tehtäväsivu

Lue sekä ilmoitus että tyttöjen messenger-keskustelu ja vastaa kysymyksiin.

 Hevosleiri 14 -17-vuotiaille 
Päiväleiri ma-pe 13.6-17.6.2011 
Hevosleirillä Nuuksiossa opit 
hoitamaan hevosia ja pääset 
ratsastamaan. Leirillä myös 
uimme, otamme aurinkoa, 
pelaamme pallopelejä, 
grillaamme ja teemme muuta 
kivaa. Hevosleiri pidetään ma - 
pe klo 10-16. Leiriin kuuluu 
lounas. Lähetä hakemus 
www.hevosleiri.fi/nuuksio tai 
soita 091354785, Maija Paavola. 
Leiriviikon hinta 150 €.

 
 

Linda:
Moi!
Emilia:
Moi!
Linda:
Pääsisitsä mun kanssa hevosleirille?  
Emilia:
Milloin?
Linda:
Kesäkuussa. Viikon leiri ja maksaa 
150 euroo. Se on just meille. Sä-
kin täytät ensi viikolla neljätoista.
Emilia:
150 euroo???? Pitää kysyä äidiltä. 
Maksaaks sun äiti?
Linda:
Joo, se maksaa leirin, mutta bussili-
put mun pitää maksaa ite.
Emilia:
Eiks sun äiti voi viedä autolla?
Linda:
Ei, ku leiri alkaa vast kymmeneltä ja 
äiti on sillon töissä.  
Emilia:
Mä puhun äidin kans ensin.
Linda:
OK
Emilia:

Lue ilmoitus ja viesti ja vastaa kysymyksiin:

1. Ketkä keskustelevat leiristä?

_________________________________

2. Missä leiri on?

_________________________________

3. Missä kuussa leiri on?

_________________________________

4. Kuinka kauan leiri kestää joka päivä?

_________________________________

5. Mitä leiri maksaa?

_________________________________

6. Kuka ehdottaa leirille lähtemistä?

_________________________________

7. Kuinka vanha Emilia on?

_________________________________

8. Millä tyttöjen pitäisi mennä leirille?

_________________________________

9. Mihin numeroon voi soittaa, jos haluaa leirille?

_________________________________

Taitotaso A

!
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13–15 vuotiaat, kirjoittaminen 
                            Oppilaan tehtäväsivu 1

Lomaviesti. Olet lomalla. Valitse yksi kuva ja kirjoita ystävällesi sähköpostiviesti. 

Kirjoita 
• missä olet lomalla
• kenen kanssa olet lomalla
• mitä teet lomalla

Taitotaso A
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Vastaanottaja: 

Lähettäjä:

Aihe:

       Oppilaan tehtäväsivu 2
Taitotaso A
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Lue oppilaan kirjoitus ja tarkkaile seuraavia asioita:

A1                                                                                                              osaa      ei osaa

1 Osaa kirjoittaa lyhyesti itsestään (esim. missä asuu ja mitä tekee).  

A2 

2. Osaa kuvailla kirjoittaen tapahtumia (esim. mitä, missä 

ja milloin jotakin on tapahtunut).  

3. Osaa kertoa kirjallisesti jokapäiväisestä elämästä (esim. ihmisistä,

 koulusta, perheestä, harrastuksista).  

4. Osaa kirjoittaa itsestään (esim. perhe, koulu,  harrastukset).  

5. Osaa yhdistää lauseita toisiinsa esim. sanoilla ”ja”, ”mutta”, 

”koska” ja ”sillä”.  

6. Osaa kuvata jonkin tapahtuman kulun ja käyttää tärkeimpiä 

ajanilmauksia (esim. ensin, sitten, jälkeenpäin, myöhemmin).  

7. Sanavarasto on niin suuri, että osaa kirjoittaa itsestään ja 

arkipäivän elämästään.   

Jos kohtiin 2–7 tulee kolme rastia tai enemmän, oppilaan kirjoittamisen taso on A2. Jos 
vähemmän, oppilaan kirjoittamisen tasoa kuvaa taso A1.

Taitotaso A
Ohjeita opettajalle
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Vastaukset tehtäviin:
Kuuntelu 1
1. kuva b
2. kuva a
3. kuva b
4. kuva c
5. kuva a
6. kuva c

Kuuntelu 2
1. kuva b
2. 5
3. 4
4. kuva a

Kuuntelu 3
1. kuva b
2. kuva a
3. kuva c
4. kuva a
5. kuva b

Lukeminen 1
Aineksista ympyröidään
leipä
voi
kinkku
tomaatti
juusto

Lukeminen 2
1. Sinun täytyy kävellä.    G
2. Oppituntia ei ole.      B
3. Sinun täytyy odottaa. Katso ruudusta, milloin on vuorosi.    E
4. Tapaat valmentajan lauantaina kolmelta. A
5. Äidiltä tai isältä täytyy pyytää paperi mukaan. D
6. Joudut maksamaan lisää, jos jäät pidemmäksi aikaa.    F

Lukeminen 3
1. Ketkä keskustelevat leiristä?   Linda ja Emilia
2. Missä leiri on?     Nuuksiossa
3. Missä kuussa leiri on?    kesäkuussa
4. Kuinka kauan leiri kestää joka päivä  6 tuntia
5. Mitä leiri maksaa?    150 euroa
6. Kuka ehdottaa leirille lähtemistä?  Linda
7. Kuinka vanha Emilia on?   13 vuotta
8. Millä tyttöjen pitäisi mennä leirille?  bussilla
9. Mihin numeroon voi soittaa, jos haluaa leirille? 091354785
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Oppilaan kielitaitoprofiili
Kaikkien kielitaidon osa-alueiden yhteenvetoa kutsutaan kielitaitoprofiiliksi. Voit tarvit-
taessa käyttää tätä graafista mallia hahmottamaan oppilaan kielitaitoprofiilia itsellesi ja 
vanhemmille. Täytä kunkin kielitaidon osa-alueen pylväästä niin korkea pylväs, miltä 
arvioinnin perusteella oppilaan taidot vaikuttavat. Mallia voi käyttää apuna oppilaiden 
jakamisessa ryhmiin ja opetuksen painoalueiden suunnittelemisessa.

Kun annat palautetta oppilaiden vanhemmille, älä näytä heille tehtäviä, äläkä varsinkaan 
anna niitä mukaan kotiin. Käytä tätä kielitaitoprofiilia apuna kertoessasi arvioinnin tu-
loksista. Kielitaitoprofiilin voit myös antaa oppilaan mukaan kotiin. Sivulla 30 on pohja, 
josta voit ottaa kopioita oppilaita varten. Alla oleva profiili on täytetty malliksi.
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Oppilaan nimi: Olli Oppilas

Esimerkkioppilaan taitotaso kuuntelussa ja puhumisessa on B1, lukemisessa A2 ja kir-
joittamisessa alle A1. Hänet voi siis sijoittaa sellaiseen ryhmään, jossa muutkin oppilaat 
puhuvat hyvin suomea, mutta olisi tärkeää kiinnittää huomiota suomen kielellä lukemiseen 
ja kirjoittamiseen.

Ohjeita opettajalle
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Oppilaan nimi _______________________________________________________
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Kielipuntari

B-tehtäväpaketti
kielitaidon arvioinnin tueksi 

Suomi-koulujen käyttöön

10–12-vuotiaat
Kielitaidoltaan B1- ja B2- 

tasoisille oppilaille

Aurora Vasama (toim.)
Anu Hakola

Kristel Hiltunen
Inkeri Kaipiainen

Piirrokset: Anniina Hankkio, Anna-Riitta Jussila
Taitto: Anne Helttunen

Opetushallitus
Suomi-koulujen tuki ry.

Axxell Monikulttuurisuuskeskus
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Materiaalin käyttäjälle

Kielipuntari, tehtäväpaketti Suomi-koulujen oppilaiden kielitaidon arvioinnin tueksi, on 
Opetushallituksen, Suomi-koulujen tuki ry:n ja Axxell Monikulttuurisuuskeskuksen yh-
teishanke. Tarkoituksena on ollut laatia eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksiin 
nojaava arvioinnin työkalu maailmalla toimivien Suomi-koulujen opettajien käyttöön. 
Kielipuntari pyrkii vastaamaan erityisesti niiden opettajien toivomukseen, jotka antavat 
arvosanoja suomen osaamisesta asuinmaan koulujärjestelmän käyttöön ja tarvitsevat 
arvioon luotettavaa ja yhtenäistä työkalua. Kielipuntari palvelee kuitenkin myös muita 
Suomi-koulujen opettajia: Sen avulla on mahdollista entistä paremmin arvioida oppilai-
den kielitaidon tasoa, kun etsitään oppilaalle sopivaa tasoryhmää. Se auttaa opettajaa  ja 
oppilasta yhdessä seuraamaan  luotettavasti  oppilaan kielitaidon kehitystä ja tavoitteiden 
saavuttamista. Se antaa opettajalle myös tietoa oppilaan työskentelyvalmiudesta. Kieli-
puntarin avulla saadaan myös tärkeää ennakkotietoa oppilaan suomen osaamisen tasosta 
silloin, kun oppilas on palaamassa ulkomaan oleskelun jälkeen Suomeen. Kyse ei siis ole 
minkäänlaisesta testistä, eikä sitä tule sellaisena nähdä. 
  
Tarkoitus ei ole, että kaikkien suomikoululaisten suomen kielen taito tulisi arvioida. 
Kielipuntari on apuväline silloin, kun  kielitaidon tason  selvittämistä tarvitaan. Kielipun-
tari on laadittu nimenomaan opettajan käyttöön. Opettajan tehtävänä on huolehtia hyvin 
suunnitellusta arviointitilanteesta ja vanhempien ja oppilaiden asiallisesta tiedottamises-
ta. Opettajalla on myös vastuu siitä, että arviointimateriaali ei päädy oppilaiden, heidän 
vanhempiensa tai ulkopuolisten käsiin. Tämänkin testimateriaalin luotettavuus perustuu 
siihen, että tehtävät ovat oppilaalle entuudestaan tuntemattomia.

Arviointimateriaali sisältää kuusi eri pakettia: 6–7-vuotiaiden, 8–9-vuotiaiden, 
10–12-vuotiaiden ja 13–15-vuotiaiden paketit tasoille A1–A2 ja 10–12-vuotiaiden sekä 
13–15-vuotiaiden paketit tasoille B–B2. Kaikissa muissa paketeissa arvioidaan puhumis-
ta, kuullun ymmärtämistä, lukemista ja kirjoittamista, paitsi 6–7-vuotiaille tarkoitetussa 
A-tason paketissa, jossa tekstitaitoja ei vielä arvioida. Kunkin arviointipaketin alkuun on 
liitetty ohjeistus opettajalle. Mukana olevat  porttitehtävät ohjaavat valitsemaan oppilaal-
le sopivimman arviointipaketin. Koska kielitaitotason kehitys saattaa olla kovin eritahtis-
ta niin, että esim. ymmärtäminen voi olla selkeästi parempaa kuin puhuminen ja puhumi-
nen parempaa kuin kirjoittaminen, mukaan on liitetty graafinen seurantalomake. Ikätasot 
ovat viitteellisiä, määriteltyjen ikäryhmien rajoilla oleville oppilaille saattaa sopia joko 
nuoremmille tai vanhemmille suunnattu arviointipaketti heidän yksilöllisten erojensa 
mukaisesti.
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On hyvä muistaa, että kielitaidon arviointi on haastava ja monimuotoinen prosessi. Arvi-
ointitilanteen ulkoiset tekijät vaikuttavat oppilaiden suorituksiin ja sitä kautta arvioinnin-
tuloksiin. Jatkuva arviointi on huomattavasti tärkeämpää ja luotettavampaa kuin yksittäi-
sen arvion tulos. Arviointitilanteen antama kielitaitoarvio on aina vain suuntaa antava. 

Kielipuntari on etukäteen koekäytetty lukuisissa eri Suomi-kouluissa. Koekäyttäjien 
arvokkaat kokemukset ja korjausehdotukset on pyritty ottamaan huomioon lopullisessa 
versiossa.

Työryhmä: Aurora Vasama (toim.), Anu Hakola, Kristel Hiltunen, Inkeri Kaipiainen                                   
Työryhmän ulkopuolinen asiantuntija: Tutkija Nina Reiman, Jyväskylän yliopisto                                         
Piirrokset: Anniina Hankkio,  Anna-Riitta Jussila                                                                                                     
Taitto: Anne Helttunen

Opetushallitus                    Suomi-koulujen tuki ry         Axxell Monikulttuurisuuskeskus

Näistä symboleista tunnistat arvioitavan kielitaidon osa-alueen.

Puheen ymmärtäminen Puhuminen

Tekstin ymmärtäminen
Kirjoittaminen

Hyvä Suomi-koulun opettaja
Jotta pääset hyvin selville materiaalista ja sen käytöstä, sinun kannattaa tu-
tustua rauhassa etukäteen sekä itse tehtäviin että niihin liittyviin ohjeisiin. 

Arviointitilanteesta kannattaa tehdä rauhallinen, ylimääräisten henkilöiden 
läsnäolo tai kiire saattavat häiritä oppilaita ja vaikuttaa arvioinnin tuloksiin. 
Kuuntelutehtävien tekeminen vaatii tietokoneen, jossa on mp3-tiedostoja 
toistava ohjelma ja kauittimet. Valmistaudu kuunteluun kuuntelemalla tehtä-
vät itse etukäteen. Arviointitilanteessa, kun kuulet ohjeen (esim. tee nyt teh-
tävä 1), pysäytä kuuntelu hetkeksi ja anna oppilaille aikaa merkitä vastaus.

Jokaisen sivun yläosassa lukee, onko sivu tarkoitettu oppilaan vai opettajan 
käyttöön.
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10–12-vuotiaat, kuuntelu            Taitotaso B

Ohjeet opettajalle

1–3 Kuuntelutehtävät, taso B1–B2 

Kuuntelu on mp3-tiedostossa kahteen kertaan, ensin kokonaan ja sitten osissa. Kun kuun-
telu aloitetaan, anna kuuntelun ensimmäisen osan tulla kokonaan. Toisella kerralla kuulet 
jokaisen pätkän jälkeen ”tee nyt tehtävä x”. Katkaise silloin kuuntelu ja anna oppilaille aikaa 
tehdä tehtävä. Muistuta oppilaita, että jokaiseen tehtävään on oma aikansa. Tehtävä tehdään 
ympyröimällä oikea vastaus. Tehtäväpaperissa on malli. Kustakin tehtävästä saa ympyröidä 
vain yhden kohdan. Kahden kohdan ympyröiminen ei ole hyväksytty suoritus. 

Tehtävä 1: mikäli oppilas saa oikein viisi seitsemästä, hän on suorittanut tehtävän hyväk-
sytysti. Suoritus viittaa kielitaidon tasoon B1. Mikäli hän saa neljä tai vähemmän oikein, 
suoritus viittaa kielitaidon tasoon, joka on alle B1. 

Tehtävä 2: mikäli oppilas saa oikein viisi seitsemästä, hän on suorittanut tehtävän hyväksy-
tysti. Suoritus viittaa kielitaidon tasoon B2.Mikäli hän saa neljä tai vähemmän oikein, suori-
tus viittaa kielitaidon tasoon, joka on B1. 

Tehtävä 3: mikäli oppilas saa oikein viisi seitsemästä, hän on suorittanut tehtävän hyväksy-
tysti. Suoritus viittaa kielitaidon tasoon B2. 
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10–12-vuotiaat, kuuntelu 1.           Taitotaso B
Oppilaan tehtäväsivu

Kuuntele keskustelu ja tee tehtävät.

Tehtävät. Valitse yksi vaihtoehto (a, b tai c)

1) Leppikset on
 
 a) paikka     b) bändi   c) laulu

2) Ella 
 
 a) soittaa kitaraa  b) tekee lauluja  c) laulaa

3) Tommin mielestä Nummelan nuorisotalolla on
 
 a) mukavaa   b) pelottavaa   c) tylsää

4) Ellan mielestä Tommi
 
 a) ei jännitä koskaan  b) ei auta Ellaa  c) ei puhu totta

5) Tommilla ja Ellalla

 a) ei ole keikkarutiineja  b) on samat keikkarutiinit c) on eri keikkarutiinit

6) Keikkarutiini tarkoittaa
 
 a) urheilemista   b) aina saman asian tekemistä  c) hiusten laittamista

7) Nummelan nuorisotalon keikka on erikoinen, koska
 
 a) se on bändin ensimmäinen keikka
     b) se on bändin viimeinen keikka 
           c) bändillä on uusi laulu
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Tehtävät Valitse yksi vaihtoehto (a, b tai c)

1. Naiset ovat töissä

 a) eläintarhassa  b) koulussa  c) lintupuistossa

2. Toinen naisista on lukenut

 a) eläinkirjaa   b) eläinlehteä  c) eläintarhan kotisivuja

3. Toinen naisista on ostanut

 a) uuden television  b) uuden kameran  c) uuden auton  

4. Eläintarhan retki ei maksa mitään, koska

 a) on villieläinviikko   b)sinne on syntynyt pentuja   c) lapsiryhmät pääsevät ilmaiseksi

5. Lintupuiston kahvila on

 a) suosittu ruokapaikka b) iso ruokapaikka  c) kallis ruokapaikka

6. Viidesluokkalaisten koulupäivä päättyy

 a) parin tunnin kuluttua b) ryhmätyön tekemisen jälkeen c) lintupuistoretken jälkeen

7. He pelkäävät

 a) huonoa säätä  b) ruuhkaa  c) meteliä

10–12-vuotiaat, kuuntelu 2           Taitotaso B
Oppilaan tehtäväsivu

Kuuntele keskustelu ja tee tehtävät.
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Tehtävät Valitse yksi vaihtoehto (a, b tai c)

1. Idea kirjan kirjoittamiseen tuli
 a) kustantajalta.  b) televisiosta.   c) Paulalta itseltään. 

2. Paula Noronen pitää eniten kirjasta Supermarsu lentää Intiaan, koska
 a) siinä on hienot kannet. 
 b) hän ei tiennyt, osaako kirjoittaa kirjan.  
 c) siinä on paras tarina.

3. Paula ei tiennyt,
 a) että kirjan luvut voi kirjoittaa eri järjestyksessä.
 b) miten kirjan kirjoittaminen aloitetaan.
 c) mitä Emilialle tapahtuu.

4. Kustantamon tehtävä on 
 a) kertoa, onko tarina hyvä vai huono.
 b) kirjoittaa lisää tekstiä tarinaan.
 c) järjestää ja lyhentää tarinaa ja neuvoa sen kertomisessa.

5. Paula haluaa kirjoittaa tarinoita, joissa
 a) paha saa aina palkkansa.
 b) tapahtuu hauskoja asioita.
 c) kaikki henkilöt eivät ole vain hyviä tai vain pahoja.

6. Paula aikoo kirjoittaa
 a) mahdollisimman monta Supermarsu-kirjaa.
 b) vielä yhden Supermarsu-kirjan.
 c) niin monta Supermarsu-kirjaa, kuin tuntuu oikealta.

7. Paula saa paljon lukijapalautetta ja
 a) se väsyttää häntä.
 b) se ihmetyttää häntä.
 c) hän arvostaa sitä ja pitää siitä.

10–12-vuotiaat, kuuntelu 3            Taitotaso B 
Oppilaan tehtäväsivu

Kuuntele keskustelu ja tee tehtävät
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10–12-vuotiaat, puhuminen        Taitotaso B 
Ohjeet opettajalle       

Puhumisen kortit kannattaa liimata pahville tai laminoida, jotta niiden käyttöikä olisi pi-
tempi. Arviointitilanteessa olisi hyvä olla mukana kaksi opettajaa, joista toinen keskustelee 
oppilaan kanssa ja toinen arvioi, koska niiden suorittaminen yhtaikaa on erittäin hankalaa 
eikä anna luotettavaa arviointitulosta. Toinen vaihtoehto on nauhoittaa keskustelu ja arvioi-
da se jälkikäteen.

Anna oppilaan valita jokin sivuilla 12–13 olevista kuvista. Pyydä häntä kertomaan kuvan 
teemasta. Hän voi hetken miettiä ja sitten alkaa kertoa kortin teemasta. Anna oppilaan ker-
toa vapaasti. Esitä hänelle tarkentavia kysymyksiä ja kannusta puhumaan lisää.  Kysymys-
ten olisi hyvä koskea faktojen lisäksi oppilaan mielipiteitä, asenteita, ajatuksia ja toiveita 
sekä perusteluja niille. Tarkoitus on saada oppilas puhumaan mahdollisimman paljon. Ku-
vakortti toimii ainoastaan apuna. Keskustelu voi polveilla vapaasti kauaskin alkuperäisestä 
aiheesta.
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Arviointitaulukko

B1 (itsenäisen kielenkäyttäjän kynnystaso)                                                             osaa     ei osaa

1. Osaa kertoa keksimänsä tai kuulemansa jutun tai tarinan.

2. Osaa selostaa yksityiskohtaisia kokemuksia ja tapahtumia.

3. Osaa kuvailla unelmia, toiveita ja tavoitteita.

4. Osaa selittää ja perustella lyhyesti suunnitelmiaan, aikomuksiaan ja tekemisiään.

5. Osaa kuvailla yksinkertaisesti erilaisia tuttuja ja itselle läheisiä asioita.

6. Osaa selostaa kirjan tai elokuvan juonen ja kertoa mielipiteensä.

7. Osaa selostaa melko sujuvasti yksinkertaisen kertomuksen tai kuvauksen 
 tapahtumakulun.

8. Osaa selostaa lyhyitä kirjoitettuja tekstejä loogisesti käyttäen alkuperäistekstin 
 sanastoa.

B2 (itsenäisen kielenkäyttäjän osaajan taso)

9. Osaa kuvailla selkeästi ja yksityiskohtaisesti itseä kiinnostavia asioita.

10. Osaa kertoa omin sanoin lyhyitä katkelmia uutisista, haastatteluista tai 
 asiaohjelmista.

11. Osaa kertoa omin sanoin näytelmä- tai elokuvakatkelman juonen ja tapahtumasarjan.

12. Pystyy väittelemään ja perustelemaan väitteensä.

13. Osaa tehdä suullisen yhteenvedon sisällöstä ja samalla kommentoida erilaisia 
 näkökohtia.

14. Pystyy pohtimaan tilanteiden syitä ja seurauksia.

15. Osaa keskustella sujuvasti ja spontaanisti syntyperäisen puhujan kanssa.

16. Osaa korjata puheestaan virheet, jos ne ovat johtaneet väärinkäsityksiin.

17. Osaa kertoa yksityiskohdat saamastaan informaatiosta tarkasti ja täsmällisesti.

Kuuntele oppilaan kertomusta kuvasta ja vastauksia apukysymyksiin ja merkitse rasteja niiden perusteella 
taulukkoon. Jos rastit painottuvat selkeästi osaamisen osalta kohtiin 1–6, puheen taitotaso on B1. 
Jos kohtiin 7–12 tulee vähintään neljä osaamisen rastia, puheen taitotaso on B2.
Jos kohtiin 1–6 tulee osaamisen rasteja kolme tai vähemmän, suoritus jää alle tason B1.

10–12-vuotiaat, puhuminen      Taitotaso B 
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Voit verrata puheen arviointia tähän taitotasoasteikon kuvaukseen ja pohtia, 
vastaako tehtävän tulos kuvausta:

B1
• Osaa kertoa tavallisista, konkreettisista aiheista kuvaillen, eritellen ja 
 vertaillen ja selostaa myös muita aiheita, kuten elokuvia, kirjoja tai musiikkia.  
• Osaa viestiä varmasti useimmissa tavallisissa tilanteissa. Kielellinen ilmaisu  
 ei ehkä ole kovin tarkkaa.
• Osaa ilmaista itseään suhteellisen vaivattomasti. Vaikka taukoja ja katkoksia  
 esiintyy, puhe jatkuu ja viesti välittyy.
• Ääntäminen on hyvin ymmärrettävää, vaikka intonaatio ja painotus eivät ole  
 aivan kohdekielen mukaisia.
• Osaa käyttää kohtalaisen laajaa sanastoa ja tavallisia idiomeja. Käyttää myös  
 monenlaisia rakenteita ja mutkikkaitakin lauseita.
• Kielioppivirheitä esiintyy jonkin verran, mutta ne haittaavat harvoin laajem- 
 paakaan viestintää.

B2
• Osaa esittää selkeitä, täsmällisiä kuvauksia monista kokemuspiiriinsä 
 liittyvistä asioista, kertoa tuntemuksista sekä tuoda esiin tapahtumien ja 
 kokemusten henkilökohtaisen merkityksen. Pystyy osallistumaan aktiivisesti  
 useimpiin käytännöllisiin ja sosiaalisiin tilanteisiin sekä melko muodollisiin  
 keskusteluihin. Pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa  
 vaikuttamatta tahattomasti huvittavalta tai ärsyttävältä. Kielellinen ilmaisu ei  
 aina ole täysin tyylikästä.
• Osaa käyttää monipuolisesti kielen rakenteita ja laajahkoa sanastoa mukaan  
 lukien idiomaattinen ja käsitteellinen sanasto. Osoittaa kasvavaa taitoa 
 reagoida sopivasti tilanteen asettamiin muotovaatimuksiin.
• Pystyy tehokkaaseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa.   
            Osaa keskustella ja neuvotella monista asioista, esittää ja kommentoida vaativia 
 ajatuskulkuja ja kytkeä sanottavansa toisten puheenvuoroihin. Osaa ilmaista  
 itseään varmasti, selkeästi ja kohteliaasti tilanteen vaatimalla tavalla. Esitys voi  
 olla kaavamaista, ja puhuja turvautuu toisinaan kiertoilmauksiin.
• Osaa viestiä spontaanisti, usein hyvinkin sujuvasti ja vaivattomasti satunnaisista  
 epäröinneistä huolimatta.
• Ääntäminen ja intonaatio ovat hyvin selkeitä ja luontevia.
• Hallitsee laajasti kielelliset keinot ilmaista konkreettisia ja käsitteellisiä, tuttuja  
 ja tuntemattomia aiheita varmasti, selkeästi ja tilanteen vaatimaa muodollisuus- 
 astetta noudattaen. Kielelliset syyt rajoittavat ilmaisua erittäin harvoin.
• Kieliopin hallinta on hyvää. Usein puhuja korjaa virheensä itse, eivätkä virheet  
 haittaa ymmärrettävyyttä.

10–12-vuotiaat, puhuminen        Taitotaso B 
Taitotasoasteikon kuvaus
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10–12-vuotiaat, puhuminen        Taitotaso B   
Oppilaan tehtäväsivu

Paras 
matkustustapa
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Pisin matkani
Lempi-
elokuvani

Mielenkiintoisin paikka, 
jossa olen käynyt
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10–12-vuotiaat, puhuminen       Taitotaso B
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Iloisin muistoni

Hauskin saamani lahja

Paras ystäväni

Lempiohjelmani televisiossa

Paras vapaa-ajanviettotapani

Lempi-
satuhahmoni

Paras muistoni 
Suomesta

Paras urheilulaji
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10–12-vuotiaat, vuorovaikutustehtävät
Ohjeet opettajalle Taitotaso B
Kortit (s. 17–21) on hyvä liimata pahville tai laminoida, jotta niiden käyttöikä pitenee. 
Oppilaat jaetaan 3–4 hengen ryhmiin. Jokainen ryhmä saa yhden tilanteen ja siihen 
liittyvän kortin. Opettaja lukee tilanteen ääneen ryhmälle kahteen kertaan. Sen jälkeen 
opettaja antaa oppilaiden keskustella ja tekee muistiinpanoja arviointitaulukkoon.

1.
Opettaja kertoo tilanteen ryhmälle:
Suomi-koulun oppilas Joonas palaa Suomeen, koska hänen vanhempansa siirtyvät töi-
hin Suomeen. Haluatte antaa läksiäislahjan Joonakselle. Päättäkää yhdessä, minkä lah-
jan haluatte antaa hänelle ja miksi. Millainen lahja muistuttaisi parhaiten tästä maasta?

2.
Opettaja kertoo tilanteen ryhmälle:
Suomi-koulun lukuvuosi päättyy ja ensi viikolla lähdemme kaikki retkelle koko päi-
väksi.  Päättäkää yhdessä, mihin haluaisitte lähteä retkelle ja miksi. 

3.
Opettaja kertoo tilanteen ryhmälle:
Suomi-koulussa vietetään ensi viikolla lukuvuoden päättymisen kunniaksi juhlaa. Op-
pilaat saavat päättää, millaisen juhlan he haluavat järjestää. Päättäkää yhdessä, millai-
sen juhlan haluatte järjestää ja miksi. Mitä juhlassa tehdään?

4.
Opettaja kertoo tilanteen ryhmälle:
Suomi-koulun oppilaat lähtevät ensi kuussa yhteiselle viikonloppuleirille. Päättäkää, 
mihin haluaisitte lähteä ja miksi.

5.
Opettaja kertoo tilanteen ryhmälle:
Omassa koulussasi on teemapäivä ja sinua on pyydetty esittelemään Suomea ja suo-
malaisuutta. Millaisia asioita, esineitä, ruokia ja/tai tapoja haluaisit esitellä ja miksi?
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10–12-vuotiaat, vuorovaikutustehtävät
Arviointiohjeet Taitotaso B

Vuorovaikutustehtävällä on tarkoitus varmistaa suullisen kielitaidon arviota. Tee merkintöjä jokaisesta puhu-
jasta erikseen (tutustu ensin huolellisesti kuvauksiin). Tarkastele sitten arviota, mihin merkinnät painottuvat. 
Vuorovaikutustaitojen arviota ei anneta erikseen, vaan se yhdistetään puhumisen arvioon.

Mikäli mahdollista, arvioimassa olisi hyvä olla useampi kuin yksi opettaja. Tällöin voidaan jakaa, kuka 
arvioi ketä, ja tilanteeseen on helpompi keskittyä.

B1  (itsenäisen kielenkäyttäjän kynnystaso)       osaa    ei osaa

1. Pystyy seuraamaan arkipäivän keskustelussa suoraan osoitettua selkeää puhetta, 
 vaikka joskus joutuu pyytämään joidenkin sanojen toistamista.  

2. Pystyy käyttämään puheenvuoroja keskustelussa (esim. ottamaan esille 
 uuden aiheen), mutta tarvitsee aktiivisen keskustelukumppanin.  

3. Pystyy ilmaisemaan tunteita (esim. hämmästystä, iloa, surua, mielenkiintoa 
 ja välinpitämättömyyttä) ja vastaamaan tällaisiin tunteenilmauksiin. 
 
4. Pystyy osallistumaan valmistautumatta tuttuja aiheita käsitteleviin keskusteluihin. 
 
5. Pystyy kohteliaasti ilmaisemaan yksimielisyyttä ja erimielisyyttä. 
 
6. Pystyy esittämään ja saamaan selville henkilökohtaisia näkemyksiä 
 ja mielipiteitä keskustelussa ystävien kanssa.  

7. Osaa toistaa osia siitä, mitä keskustelukumppani on sanonut varmistaakseen 
 ymmärtämisen. 

8. Osaa pyytää jotakuta selventämään tai toistamaan, mitä tämä on juuri sanonut. 
 
9. Kun ei muista sanaa, jota tarvitsee, osaa korvata sen toisella samaa 
 tarkoittavalla sanalla tai pyytää selvennystä.  

10. Osaa pitää yllä keskustelua, mutta joutuu miettimään, mitä aikoo sanoa 
 erityisesti silloin, kun puhuu pidempään.  

11. Osaa välittää yksinkertaista tärkeää tietoa kertoen sen, mikä itsestä tuntuu 
 merkittävältä.  

12. Arkipäivän aiheita koskeva sanavarasto (esim. perhe, harrastukset, työ, 
 matkustaminen ja ajankohtaiset tapahtumat) on riittävä. Tarvittaessa osaa 
 käyttää kiertoilmaisuja.  

13. Osaa ilmaista itseään kohtuullisen tarkasti tutuissa jokapäiväisissä tilanteissa. 
 



Arviointimateriaali Suomi-kouluille. Opetushallitus/Axxell Monikulttuurisuuskeskus/Suomi-koulujen tuki ry.  16

10–12-vuotiaat, vuorovaikutustehtävät
Arviointiohjeet Taitotaso B

B2 (itsenäisen kielenkäyttäjän osaajan taso)  

1. Pystyy aloittamaan, ylläpitämään ja lopettamaan keskustelun luontevasti. 
 
2. Osaa melko luontevasti ja yksityiskohtaisesti vaihtaa ajatuksia omaan 
    kiinnostuksenkohteeseen tai omiin harrastuksiin liittyvistä asioista.  

3. Osaa kuvailla erilaisia tunteita ja kertoa, mitä tapahtumat ja kokemukset
    itselle merkitsevät. 

4. Pystyy osallistumaan aktiivisesti pitkiin keskusteluihin yleisestä 
   puheenaiheesta.  

5. Pystyy aktiivisesti ottamaan osaa epäviralliseen keskusteluun, jos asiat ovat 
    itselle tuttuja. Osaa kommentoida toisia esittäen selkeästi oman näkökantansa
    ja arvioida ehdotuksia sekä tehdä olettamuksia ja reagoida niihin.  

6. Osaa perustella ja puolustaa mielipiteitään keskustelussa.  

7. Osaa viedä keskustelua eteenpäin ja varmistaa, että on ymmärtänyt asian sekä     
    vetää muita mukaan  keskusteluun.  

8. Pystyy käyttämään tavallisia ilmaisuja (esim. ”Onpas vaikea kysymys”)
    saadakseen lisäaikaa ja säilyttääkseen puheenvuoron samalla kun miettii,
    mitä aikoo sanoa.  

9. Puhenopeus ei muutu paljonkaan, vaikka joutuu etsimään sanoja tai rakenteita. 
 
10. Pystyy yleensä korjaamaan lipsahdukset ja virheet, jos ne ovat johtaneet 
     väärinkäsityksiin.  

osaa       ei osaa
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10–12-vuotiaat, 
vuorovaikutustehtävät

     Taitotaso B
Oppilaan tehtäväsivu
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10–12-vuotiaat, 
vuorovaikutustehtävät

     Taitotaso B
Oppilaan tehtäväsivu
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10–12-vuotiaat, 
vuorovaikutustehtävät

     Taitotaso B
Oppilaan tehtäväsivu
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10–12-vuotiaat, 
vuorovaikutustehtävät

     Taitotaso B
Oppilaan tehtäväsivu
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10–12-vuotiaat, 
vuorovaikutustehtävät

     Taitotaso B
Oppilaan tehtäväsivu
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Lukemisen tehtävä 1 (s. 23) 

Jos oppilas on vastannut oikein viisi seitsemästä, suoritus viittaa vähintään kielitaidon 
tasoon B1. Jos oppilas on valinnut väärin vähintään kolme kohtaa, suoritus viittaa 
kielitaidon tasoon, joka on alle B1. 

Lukemisen tehtävä 2  (s. 25)

Jos oppilas on vastannut oikein viiteen tai useampaan kohtaan, suoritus viittaa kieli-
taidon tasoon B2. Jos hän on vastannut väärin kolmeen tai sitä useampaan kohtaan, 
suoritus viittaa kielitaidon tasoon B1.

Lukemisen tehtävä 3 (s. 27)

Jos oppilas on vastannut oikein vähintään viiteen kohtaan, suoritus viittaa kielitaidon 
tasoon, joka on vähintään B2. 

10–12-vuotiaat, lukeminen         Taitotaso B 
Ohjeet opettajalle. Ohjeista oppilasta lukemaan teksti ensin kokonaan ja vasta sitten 
vastaamaan kysymyksiin.       
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Risto Räppääjä 
Koko perheen elokuva
Ohjaus: Mari Rantasila 
Pääosissa: Niilo Sipilä, Mimmi 
Lounela, Annu Valonen, Ulla Ta-
paninen, Martti Suosalo 
Ensi-ilta: 15.2.2008
Kesto: 1h 19 min
Elokuva perustuu Sinikka ja Tiina 
Nopolan kirjoittamaan suosittuun 
lastenkirjasarjaan Risto Räppääjä.

10–12-vuotiaat, lukeminen 1     Taitotaso B 
Lue elokuvamainoksen teksti kokonaan ja tee tehtävät.            Oppilaan tehtäväsivu 1       

Risto on kymmenvuotias poika, joka harrastaa rumpujen soittoa. Risto Räppääjä 
haaveilee esiintymisestä. Hän asuu kerrostalossa tätinsä Rauha Räppääjän kans-
sa. Rauha taas unelmoi alakerran miehestä. Talon kellarissa harjoittelee bändi ja 
Risto käy oven takana kuuntelemassa sitä.

Rauha haluaisi, että Risto tutustuisi taloon muuttaneeseen Nelli Perhoseen, mutta 
Ristoa ujostuttaa. Hänen mielestään tytön kanssa ei voi ystävystyä. Koska Nelli 
on yksinäinen, hän haluaa kuitenkin tutustua Ristoon. Risto ja Nelli ystävystyvät 
pikkuhiljaa. Risto ja Nelli tekevät tuttavuutta myös kellaribändin kanssa.

Mutta sitten kaikki muuttuu: Rauha katkaisee jalkansa eikä voi enää laittaa ruo-
kaa. Rauhan serkku Pakastaja-Elvi tulee hoitamaan Räppääjien kotia. Elville on 
tärkeintä siisteys ja järjestys. Hän ei voi sietää rummutusta eikä meteliä. Riston 
ja Nellin ystävyys syvenee, kun Elvi takavarikoi Riston rummun. He päättävät 
yhdessä, että rumpu on saatava takaisin. 
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10–12-vuotiaat, lukeminen 1       Taitotaso B 
Oppilaan tehtäväsivu 2       

  Oikein      VäärinValitse, onko väite oikein vai väärin.

1) Risto Räppääjä -elokuva   
           sopii  kaikenikäisille.

2) Risto Räppääjästä on tehty 
 yksi kirja.

3) Risto Räppääjä harjoittelee  
 rumpujen soittoa kellarissa.

4) Risto haluaisi tutustua 
 Nelliin.

5) Nellin mielestä tytöt ja 
 pojat eivät voi olla ystäviä.

6) Pakastaja-Elvi ei pidä 
 Riston harrastuksesta.

7) Nelli haluaa auttaa Ristoa  
 saamaan rummun takaisin.
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Jääkarhu on maailman suurin karhu. Uros voi painaa lähes tuhat kiloa. Kermanval-
koinen turkki on hyvä suoja lumen ja jään peittämässä maastossa. Jääkarhulla on 
jalkapohjissaan tiheä karvoitus, joka suojaa kylmältä ja estää liukastumista liukkaalla 
jäällä. Etukäpälissä on uintia helpottamassa pienet räpylät. Jääkarhut voivat ajelehtia 
jäälautoilla satoja kilometrejä ja uida lautalta toiselle pitkiä matkoja.

Jääkarhu on ainoa karhu, joka käyttää ravinnokseen pelkästään lihaa. Se syö enim-
mäkseen hylkeitä, useimmiten norppia, mutta myös kalat kelpaavat sille. Jääkarhu 
vaanii hyljettä sen hengitysreiällä ja kahmaisee hylkeen jäälle, kun se tulee hengittä-
mään. Kesällä jääkarhu tulee Jäämeren rannikolle ja etsii sieltä ravinnokseen sopulei-
ta, jäniksiä, lintujen munia ja poikasia sekä haaskoja.

Naaras synnyttää talvella kaksi pentua lumeen kaivamaansa matalaan pesään. Emo 
pysyy poikastensa turvana monta viikkoa ja imettää niitä rasvaisella maidolla. Pennut 
seuraavat emoa koko seuraavan kesän.

Suurikokoisella ja voimakkaalla jääkarhulla ei ole muita vihollisia kuin ihminen ja 
miekkavalas. Ankara metsästys melkein hävitti jääkarhut, mutta rauhoittamisen jäl-
keen niiden määrä on alkanut kasvaa.

Lähde: Koulun biologia ja maantieto 5, Otava

10–12-vuotiaat, lukeminen 2       Taitotaso B 
Lue teksti kokonaan ja tee tehtävät.                                       Oppilaan tehtäväsivu 1       
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10–12-vuotiaat, lukeminen 2       Taitotaso B 
Oppilaan tehtäväsivu 2       

Oikein      VäärinValitse, onko väite oikein vai väärin.

1) Jääkarhu liukastuu helposti 
 jäällä.

2) Jääkarhulla on uintiin 
 sopivat etujalat.

3) Jääkarhu jaksaa uida paljon.

4) Kaikki karhut syövät pelkäs- 
 tään lihaa.

5) Jääkarhu sukeltaa vedessä ja  
 etsii hylkeitä.

6) Jääkarhu syö kesällä ja 
 talvella eri ravintoa.

7) Jääkarhuja on aikaisemmin 
 metsästetty paljon.
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Mediapajan kesäkurssi 

Ikäryhmä:  10–17-vuotiaille, ryhmään mahtuu 12 osallistujaa

Kuvaus: Tule tekemään mediaa Niittyreunan nuorisopuiston kesästä ja 
  meiningistä, oppimaan kuvaamista eri kameroilla sekä työstämään 
  kuvattu materiaali julkaisukelpoiseksi. Lisäksi kokeillaan äänen 
  tallentamista ja käyttämistä eri tavoin. 

Voit vaikka tehdä oman lyhytelokuvan, ääni- ja musiikkikollaasin tai 
dokumentin. Voit tallentaa muistamisen arvoisia hetkiä ja muokata 
niistä mitä ikinä haluat! Tarkoituksena on saada aikaan nuorten itse 
tuottamaa materiaalia sekä esitellä puiston menoa mahdollisimman 
elävästi eri medioita hyödyntäen. Käsittelemme sekä kuvaa että ääntä. 
Osaavat ohjaajat opastavat sinusta median monitaitajan tai ainakin 
antavat apua ja ohjeita laitteiston käyttöön. Et tarvitse mitään omia 
välineitä, Nuori Media -projekti hankkii paikalle kaiken tarvittavan 
välineistön. Projekti tarjoaa myös kaikille kurssilaisille kurssin aikana 
päivittäin lounaan.
 
Ensimmäisenä päivänä tutustutaan laitteistoon ja valitaan jokaiselle 
oma työväline. Kukin voi valita, haluaako toimia yksin vai parina tai 
pienessä ryhmässä.

Kurssin tuotoksista järjestetään katselmus perjantaina 11.6. klo 18–21 
Mediapajalla. Kurssin osallistujat valitsevat itse katselmuksessa näy-
tettävät ja kuunneltavat työt.

Ajankohta: ma 30.5.–pe 4.6., päivittäin 6 tuntia

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset vain puhelimitse arkisin klo 14–16 tai 
  Mediapajalla työntekijöille suoraan. Nettisivuilta saat lisätietoa, mutta  
  sitä kautta tai sähköpostilla emme ota vastaan ilmoittautumisia.

Ilmoittautumisaika  4.4.–18.5. 

Hinta:  Osallistujille ilmainen, Nuori Media -projekti vastaa kaikista 
  kustannuksista.
  Osallistuminen edellyttää  pääkaupunkiseudun nuorisokeskusten 
  jäsenkorttia. 

Järjestäjä:  Nuorisokeskuksen Nuori Media -projekti 

Paikka:  Niittyreunan nuorisopuisto

10–12-vuotiaat, lukeminen 3       Taitotaso B 
Lue kesäkurssin kuvaus kokonaan ja tee tehtävät.         Oppilaan tehtäväsivu 1       
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10–12-vuotiaat, lukeminen 3       Taitotaso B 
Oppilaan tehtäväsivu 2       

1. Mainitse kolme asiaa, jotka voit oppia Nuorisopuiston mediapajassa.

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________
 
 
2. Kuinka monta tuntia Mediapajan kurssi kestää yhteensä?

 _____________________________________________________________________________
 

3. Ketkä voivat osallistua Mediapajan kurssille?

 _____________________________________________________________________________
 
 _____________________________________________________________________________

4. Millaiset asiat täytyy päättää ensimmäisenä päivänä?

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________
 

5. Miten kurssille ei voi ilmoittautua?

 _____________________________________________________________________________
 
 _____________________________________________________________________________

6. Missä voi nähdä ja kuulla kurssilla tehtyjä mediatuotoksia?

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________
 
 
7. Mitä Nuori Media -projekti järjestää ja tarjoaa osallistujille?

 _____________________________________________________________________________
 
 _____________________________________________________________________________
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10–12-vuotiaat, kirjoittaminen Taitotaso B 
Ohjeet opettajalle

Tätä ohjetta ei ole tarkoitus jakaa oppilaille, se on tarkoitettu
avuksi opettajalle kirjoittamaan ohjaamisessa.

Kirjoittamisen tehtävän tarkoituksena on saada oppilas tuottamaan 
vapaasti omaa tekstiä. Kuvat ovat vain auttamassa tekstin tuottamista 
ja tukemassa mielikuvituksen käyttöä, tarina itse voi polveilla kuvien 
ulkopuolelle aivan niin kauas kuin oppilaan mielikuvitus riittää. Auta 
ja tue oppilasta pääsemään alkuun, juttele hänen kanssaan hetki kuvista 
ja ohjaa häntä keksimään tarinaa. Älä tuota itse hänelle tarinaa, vaan 
johdattele häntä kysymyksillä kirjoittamisen käynnistämiseksi. Rohkai-
se häntä käyttämään mielikuvitustaan vapaasti ja keksimään villejäkin 
juonenkäänteitä. Kysymykset voivat olla apuna, mutta tarkoituksena on 
saada aikaan tarina, ei vastata suoraan kysymyksiin. Tarinan ei myös-
kään tarvitse vastata kaikkiin kysymyksiin.

1. Kuka on tarinan päähenkilö?

2. Mistä kaikki alkaa?

3. Mitä sitten tapahtuu?

4. Miten kuvat liittyvät tarinaan?

5. Miltä päähenkilöstä tuntuu?

6. Onko tarinassa jotain yllättävää?

7. Miten tarina päättyy?
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10–12-vuotiaat, kirjoittaminen  Taitotaso B 

Kirjoita kuvasarjan avulla kertomus. Voit laittaa kuvat mihin järjestykseen haluat. 
Keksi otsikko itse.

Oppilaan tehtäväsivu       
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Lue oppilaan kirjoitus ja tarkkaile seuraavia asioita:

B1 (itsenäisen kielenkäyttäjän kynnystaso)                      ei osaa        osaa

1.  Osaa kirjoittaa itselle tutuista ja kiinnostavista asioista yksinkertaisesti ja
 selkeästi.

2. Osaa kirjoittaa lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä kokemuksistaan ja 
 tapahtumista (esim. jostain matkasta).

3. Sanavarasto on niin laaja, että pystyy kirjoittamaan useimmista 
 jokapäiväisistä elämäänsä koskevista aiheista (esim. perhe, harrastukset) 
 suhteellisen sujuvasti ja ymmärrettävästi.

B2 (itsenäisen kielenkäyttäjän osaajan taso)

4. Osaa kirjoittaa itselle selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä itseä 
 kiinnostavista aiheista (esim. aineita, kertomuksia ja tiivistelmiä).

5. Pystyy kirjoittamaan pitkiä ja ymmärrettäviä tarinoita.

6. Pystyy kirjoittamaan sujuvaa, ilmeikästä tekstiä tapahtumista ja myös 
 todellisista tai kuvitelluista kokemuksista.

7. Pystyy kuvailemaan henkilökohtaisissa kirjeissä erilasia tunnelmia ja 
 tunteita sekä kertomaan itselle merkityksellisistä, ajankohtaisista asioista.

8. Sanavarasto on suhteellisen laaja ja sen avulla pystyy kirjoittamaan 
 yksityiskohtaisesti jokapäiväisistä asioista ja aiheista.

Lue oppilaan kirjoitus ja tarkkaile seuraavia asioita:

Jos kohtiin 4–8 tulee kolme rastia tai enemmän, oppilaan kirjoittamisen tasoa kuvaa taso 
B2. Jos vähemmän, oppilaan kirjoittamisen tasoa kuvaa taso B1. 

10–12-vuotiaat, kirjoittaminen Taitotaso B 
Kirjoittamisen arviointitaulukko
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Vastaukset tehtäviin:
Kuuntelu 1
1) bändi 
2) laulaa
3) mukavaa   
4) ei puhu totta
5) on eri keikkarutiinit
6) aina saman asian tekemistä  
7) bändillä on uusi laulu

Kuuntelu 2
1. koulussa  
2. eläintarhan kotisivuja
3. uuden kameran   
4. on villieläinviikko   
5. kallis ruokapaikka
6. ryhmätyön tekemisen jälkeen
7. huonoa säätä
Kuuntelu 3
1. kustantamosta
2. hän ei tiennyt, osaako kirjoittaa kirjan  
3. että kirjan luvut voi kirjoittaa eri järjestyksessä
4. järjestää ja lyhentää tarinaa ja neuvoa sen kertomisessa
5. kaikki henkilöt eivät ole vain hyviä tai vain pahoja
6. niin monta Supermarsu-kirjaa, kuin tuntuu oikealta
7. hän arvostaa sitä ja pitää siitä

Lukeminen 1
1) Risto Räppääjä -elokuva sopii kaiken ikäisille.  OIKEIN
2) Risto Räppääjästä on tehty yksi kirja.   VÄÄRIN
3) Risto Räppääjä harjoittelee rumpujen soittoa kellarissa. VÄÄRIN
4) Risto haluaisi tutustua Nelliin.     VÄÄRIN
5) Nellin mielestä tytöt ja pojat eivät voi olla ystäviä.  VÄÄRIN
6) Pakastaja-Elvi ei pidä Riston harrastuksesta.   OIKEIN
7) Nelli haluaa auttaa Ristoa saamaan rummun takaisin.  OIKEIN

Lukeminen 2
1) Jääkarhu liukastuu helposti jäällä.    VÄÄRIN
2) Jääkarhulla on uintiin sopivat etujalat.    OIKEIN
3) Jääkarhu jaksaa uida paljon.     OIKEIN
4) Kaikki karhut syövät pelkästään lihaa.    VÄÄRIN
5) Jääkarhu sukeltaa vedessä ja etsii hylkeitä.   VÄÄRIN
6) Jääkarhu syö kesällä ja talvella eri ravintoa.   OIKEIN
7) Jääkarhuja on aikaisemmin metsästetty paljon.   OIKEIN

Lukeminen 3
1. Mainitse kolme asiaa, jotka voit oppia Nuorisopuiston mediapajassa.
 kuvaaminen, äänen tallentaminen/nauhoittaminen, leikkaaminen, äänen käsittely, laitteiden käyttäminen,  
 elokuvan/dokumentin tekeminen (kolmen mainitseminen riittää, tärkeintä on ymmärtäminen, ei oikea  
 sanamuoto vastauksessa)
2. Kuinka monta tuntia Mediapajan kurssi kestää yhteensä?
 30 tuntia
3. Ketkä voivat osallistua Mediapajan kurssille?
 10–17-vuotiaat, joilla on pääkaupunkiseudun nuorisokeskuksen jäsenkortti
4. Millaiset asiat täytyy päättää ensimmäisenä päivänä?
 millä välineellä haluaa työskennellä/haluaako tallentaa kuvaa vai ääntä ja haluaako työskennellä yksin  
 vai parina tai ryhmässä
5. Miten kurssille ei voi ilmoittautua?
 nettisivuilta tai sähköpostilla
6. Missä voi nähdä ja kuulla kurssilla tehtyjä mediatuotoksia?
 katselmuksessa perjantaina 11.6. klo 18-21 (riittää, jos on selkeästi ymmärretty, kaikkia tietoja ei tarvitse  
 kirjoittaa)
7. Mitä Nuori Media –projekti järjestää ja tarjoaa osallistujille?
 ilmaisen kurssin, välineet ja lounaan joka päivä
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Oppilaan kielitaitoprofiili
Kaikkien kielitaidon osa-alueiden yhteenvetoa kutsutaan kielitaitoprofiiliksi. Voit tarvit-
taessa käyttää tätä graafista mallia hahmottamaan oppilaan kielitaitoprofiilia itsellesi ja 
vanhemmille. Täytä kunkin kielitaidon osa-alueen pylväästä niin korkea pylväs, miltä 
arvioinnin perusteella oppilaan taidot vaikuttavat. Mallia voi käyttää apuna oppilaiden 
jakamisessa ryhmiin ja opetuksen painoalueiden suunnittelemisessa.

Kun annat palautetta oppilaiden vanhemmille, älä näytä heille tehtäviä, äläkä varsinkaan 
anna niitä mukaan kotiin. Käytä tätä kielitaitoprofiilia apuna kertoessasi arvioinnin tu-
loksista. Kielitaitoprofiilin voit myös antaa oppilaan mukaan kotiin. Sivulla 30 on pohja, 
josta voit ottaa kopioita oppilaita varten. Alla oleva profiili on täytetty malliksi.
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Oppilaan nimi: Olli Oppilas

Esimerkkioppilaan taitotaso kuuntelussa ja puhumisessa on B1, lukemisessa A2 ja kir-
joittamisessa alle A1. Hänet voi siis sijoittaa sellaiseen ryhmään, jossa muutkin oppilaat 
puhuvat hyvin suomea, mutta olisi tärkeää kiinnittää huomiota suomen kielellä lukemiseen 
ja kirjoittamiseen.

Ohjeita opettajalle
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Oppilaan nimi _______________________________________________________
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Oppilaan nimi _______________________________________________________
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Kielipuntari

B-tehtäväpaketti
kielitaidon arvioinnin tueksi 

Suomi-koulujen käyttöön

13–15-vuotiaat
Kattaa kielitaidon tasot B1 ja B2

Aurora Vasama (toim.)
Anu Hakola

Kristel Hiltunen
Inkeri Kaipiainen

Piirrokset: Anniina Hankkio, Anna-Riitta Jussila
Taitto: Anne Helttunen

Opetushallitus
Suomi-koulujen tuki ry.

Axxell Monikulttuurisuuskeskus
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Materiaalin käyttäjälle

Kielipuntari, tehtäväpaketti Suomi-koulujen oppilaiden kielitaidon arvioinnin tu-
eksi, on Opetushallituksen, Suomi-koulujen tuki ry:n ja Axxell Monikulttuurisuus-
keskuksen yhteishanke. Tarkoituksena on ollut laatia eurooppalaisen viitekehyksen 
taitotasokuvauksiin nojaava arvioinnin työkalu maailmalla toimivien Suomi-koulujen 
opettajien käyttöön. Kielipuntari pyrkii vastaamaan erityisesti niiden opettajien 
toivomukseen, jotka antavat arvosanoja suomen osaamisesta asuinmaan koulujärjes-
telmän käyttöön ja tarvitsevat arvioon luotettavaa ja yhtenäistä työkalua. Kielipuntari 
palvelee kuitenkin myös muita Suomi-koulujen opettajia: Sen avulla on mahdollista 
entistä paremmin arvioida oppilaiden kielitaidon tasoa, kun etsitään oppilaalle sopi-
vaa tasoryhmää. Se auttaa opettajaa  ja oppilasta yhdessä seuraamaan  luotettavasti  
oppilaan kielitaidon kehitystä ja tavoitteiden saavuttamista. Se antaa opettajalle myös 
tietoa oppilaan työskentelyvalmiudesta. Kielipuntarin avulla saadaan myös tärkeää 
ennakkotietoa oppilaan suomen osaamisen tasosta silloin, kun oppilas on palaamassa 
ulkomaan oleskelun jälkeen Suomeen. Kyse ei siis ole minkäänlaisesta testistä, eikä 
sitä tule sellaisena nähdä. 
  
Tarkoitus ei ole, että kaikkien suomikoululaisten suomen kielen taito tulisi arvioida. 
Kielipuntari on apuväline silloin, kun  kielitaidon tason  selvittämistä tarvitaan. Kie-
lipuntari on laadittu nimenomaan opettajan käyttöön. Opettajan tehtävänä on huoleh-
tia hyvin suunnitellusta arviointitilanteesta ja vanhempien ja oppilaiden asiallisesta 
tiedottamisesta. Opettajalla on myös vastuu siitä, että arviointimateriaali ei päädy 
oppilaiden, heidän vanhempiensa tai ulkopuolisten käsiin. Tämänkin testimateriaalin 
luotettavuus perustuu siihen, että tehtävät ovat oppilaalle entuudestaan tuntematto-
mia.

Arviointimateriaali sisältää kuusi eri pakettia: 6–7-vuotiaiden, 8–9-vuotiaiden, 
10–12-vuotiaiden ja 13–15-vuotiaiden paketit tasoille A1–A2 ja 10–12-vuotiaiden 
sekä 13–15-vuotiaiden paketit tasoille B–B2. Kaikissa muissa paketeissa arvioidaan 
puhumista, kuullun ymmärtämistä, lukemista ja kirjoittamista, paitsi 6–7-vuotiaille 
tarkoitetussa A-tason paketissa, jossa tekstitaitoja ei vielä arvioida. Kunkin arviointi-
paketin alkuun on liitetty ohjeistus opettajalle. Mukana olevat  porttitehtävät ohjaavat 
valitsemaan oppilaalle sopivimman arviointipaketin. Koska kielitaitotason kehitys 
saattaa olla kovin eritahtista niin, että esim. ymmärtäminen voi olla selkeästi parem-
paa kuin puhuminen ja puhuminen parempaa kuin kirjoittaminen, mukaan on liitetty 
graafinen seurantalomake. Ikätasot ovat viitteellisiä, määriteltyjen ikäryhmien rajoilla 
oleville oppilaille saattaa sopia joko nuoremmille tai vanhemmille suunnattu arvioin-
tipaketti heidän yksilöllisten erojensa mukaisesti.
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Näistä symboleista tunnistat arvioitavan kielitaidon osa-alueen.

Puheen ymmärtäminen Puhuminen

Tekstin ymmärtäminen
Kirjoittaminen

Hyvä Suomi-koulun opettaja
Jotta pääset hyvin selville materiaalista ja sen käytöstä, sinun kannattaa tu-
tustua rauhassa etukäteen sekä itse tehtäviin että niihin liittyviin ohjeisiin. 

Arviointitilanteesta kannattaa tehdä rauhallinen, ylimääräisten henkilöiden 
läsnäolo tai kiire saattavat häiritä oppilaita ja vaikuttaa arvioinnin tuloksiin. 
Kuuntelutehtävien tekeminen vaatii tietokoneen, jossa on mp3-tiedostoja 
toistava ohjelma ja kauittimet. Valmistaudu kuunteluun kuuntelemalla tehtä-
vät itse etukäteen. Arviointitilanteessa, kun kuulet ohjeen (esim. tee nyt teh-
tävä 1), pysäytä kuuntelu hetkeksi ja anna oppilaille aikaa merkitä vastaus.

Jokaisen sivun yläosassa lukee, onko sivu tarkoitettu oppilaan vai opettajan 
käyttöön.

On hyvä muistaa, että kielitaidon arviointi on haastava ja monimuotoinen prosessi. Arvi-
ointitilanteen ulkoiset tekijät vaikuttavat oppilaiden suorituksiin ja sitä kautta arvioinnintu-
loksiin. Jatkuva arviointi on huomattavasti tärkeämpää ja luotettavampaa kuin yksittäisen 
arvion tulos. Arviointitilanteen antama kielitaitoarvio on aina vain suuntaa antava. 

Kielipuntari on etukäteen koekäytetty lukuisissa eri Suomi-kouluissa. Koekäyttäjien arvok-
kaat kokemukset ja korjausehdotukset on pyritty ottamaan huomioon lopullisessa versiossa.

Työryhmä: Aurora Vasama (toim.), Anu Hakola, Kristel Hiltunen, Inkeri Kaipiainen                                   
Työryhmän ulkopuolinen asiantuntija: Tutkija Nina Reiman, Jyväskylän yliopisto                                         
Piirrokset: Anniina Hankkio,  Anna-Riitta Jussila                                                                                                     
Taitto: Anne Helttunen

Opetushallitus                    Suomi-koulujen tuki ry         Axxell Monikulttuurisuuskeskus
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13–15-vuotiaat, kuuntelu            Taitotaso B
Ohjeet opettajalle

1–3 Kuuntelutehtävät, taso B1–B2 

Kuuntelu on mp3-tiedostossa kahteen kertaan, ensin kokonaan ja sitten osissa. Kun kuun-
telu aloitetaan, anna kuuntelun ensimmäisen osan tulla kokonaan. Toisella kerralla kuulet 
jokaisen pätkän jälkeen ”tee nyt tehtävä x”. Katkaise silloin kuuntelu ja anna oppilaille aikaa 
tehdä tehtävä. Muistuta oppilaita, että jokaiseen tehtävään on oma aikansa. Tehtävä tehdään 
ympyröimällä oikea vastaus. Kustakin tehtävästä saa ympyröidä vain yhden kohdan. Kahden 
kohdan ympyröiminen ei ole hyväksytty suoritus. 

Tehtävä 1: mikäli oppilas saa oikein viisi seitsemästä, hän on suorittanut tehtävän hyväk-
sytysti. Suoritus viittaa kielitaidon tasoon B1. Mikäli hän saa oikein vähemmän kuin viisi 
seitsemästä, suoritus viittaa kielitaidon tasoon, joka on alle B1.
 
Tehtävä 2: mikäli oppilas saa oikein viisi seitsemästä, hän on suorittanut tehtävän hyväk-
sytysti. Suoritus viittaa kielitaidon tasoon B2. Mikäli hän saa oikein neljä tai vähemmän, 
suoritus viittaa kielitaidon tasoon, joka on B1. 

Tehtävä 3: mikäli oppilas saa oikein viisi seitsemästä, hän on suorittanut tehtävän hyväksy-
tysti. Suoritus viittaa kielitaidon tasoon B2. 
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13–15-vuotiaat, kuuntelu 1           Taitotaso B
Oppilaan tehtäväsivu

Kuuntele keskustelu ja tee tehtävät.

Vastaa onko väittämä oikein (O) vai väärin (V).

1. Aaro katsoi eilen illalla Tanssien tähtiin -ohjelman.

2. Kaisa haluaa osallistua ensi vuonna tanssikilpailuun.

3. Aaron mielestä Kaisa on hyvä tanssija.

4. Kaisan mielestä kilpailun tanssijoiden vaatteita ja 
   ulkonäköä saa arvostella.

5. Aaro oli viime viikolla eri mieltä kuin tuomarit.

6. Aaro ei halua keskustella samalla, kun hän katsoo 
   tanssiohjelmaa.

7. Aaro ja Kaisa syövät päivällistä yhdessä ennen 
   ohjelman katsomista.
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13–15-vuotiaat, kuuntelu 2           Taitotaso B
Oppilaan tehtäväsivu

Kuuntele mainos ja tee tehtävät. 

1. Kilpailun tarkoitus on arvioida mainoksia.

2. Kilpailuun saa osallistua yksin tai millaisessa 
    ryhmässä tahansa.

3. Mainoksen tyylin saa valita itse.

4. Jokaiseen kilpailukategoriaan voi lähettää 
    niin monta työtä kuin haluaa.

5. Kilpailutyön voi lähettää miten haluaa.

6. Kilpailusta voi voittaa puhelimen.

7. Radio Huurteen kuuntelijat äänestävät 
   kilpailun voittajan.

Vastaa onko väittämä oikein (O) vai väärin (V).
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Tehtävät Valitse yksi vaihtoehto (a, b tai c)

1. Idea kirjan kirjoittamiseen tuli
 a) kustantajalta.  b) televisiosta.   c) Paulalta itseltään. 

2. Paula Noronen pitää eniten kirjasta Supermarsu lentää Intiaan, koska
 a) siinä on hienot kannet. 
 b) hän ei tiennyt, osaako kirjoittaa kirjan.  
 c) siinä on paras tarina.

3. Paula ei tiennyt,
 a) että kirjan luvut voi kirjoittaa eri järjestyksessä.
 b) miten kirjan kirjoittaminen aloitetaan.
 c) mitä Emilialle tapahtuu.

4. Kustantamon tehtävä on 
 a) kertoa, onko tarina hyvä vai huono.
 b) kirjoittaa lisää tekstiä tarinaan.
 c) järjestää ja lyhentää tarinaa ja neuvoa sen kertomisessa.

5. Paula haluaa kirjoittaa tarinoita, joissa
 a) paha saa aina palkkansa.
 b) tapahtuu hauskoja asioita.
 c) kaikki henkilöt eivät ole vain hyviä tai vain pahoja.

6. Paula aikoo kirjoittaa
 a) mahdollisimman monta Supermarsu-kirjaa.
 b) vielä yhden Supermarsu-kirjan.
 c) niin monta Supermarsu-kirjaa, kuin tuntuu oikealta.

7. Paula saa paljon lukijapalautetta ja
 a) se väsyttää häntä.
 b) se ihmetyttää häntä.
 c) hän arvostaa sitä ja pitää siitä.

13–15-vuotiaat, kuuntelu 3            Taitotaso B 
Oppilaan tehtäväsivu

Kuuntele keskustelu ja tee tehtävät
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13–15-vuotiaat, puhuminen        Taitotaso B 
Ohjeet opettajalle       

Puhumisen kortit kannattaa liimata pahville tai laminoida, jotta niiden 
käyttöikä olisi pitempi. Arviointitilanteessa olisi hyvä olla mukana kaksi 
opettajaa, joista toinen keskustelee oppilaan kanssa ja toinen arvioi, 
koska niiden suorittaminen yhtaikaa on erittäin hankalaa, eikä anna luo-
tettavaa arviointitulosta. Toinen vaihtoehto on nauhoittaa keskustelu ja 
arvioida se jälkikäteen.

Anna oppilaan valita joku sivuilla 12–13 olevista kuvista. Pyydä häntä 
kertomaan kuvan teemasta. Hän voi hetken miettiä ja sitten alkaa kertoa 
kortin teemasta. Anna oppilaan kertoa vapaasti. Esitä hänelle tarkentavia 
kysymyksiä ja kannusta puhumaan lisää.  Kysymysten olisi hyvä koskea 
faktojen lisäksi oppilaan mielipiteitä, asenteita, ajatuksia ja toiveita sekä 
perusteluja niille. Tarkoitus on saada oppilas puhumaan mahdollisimman 
paljon ja kuvakortti toimii ainoastaan apuna. Keskustelu voi polveilla 
vapaasti kauaskin alkuperäisestä aiheesta.
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Arviointitaulukko

B1 (itsenäisen kielenkäyttäjän kynnystaso)                                                             osaa     ei osaa

1. Osaa kertoa keksimänsä tai kuulemansa jutun tai tarinan.

2. Osaa selostaa yksityiskohtaisia kokemuksia ja tapahtumia.

3. Osaa kuvailla unelmia, toiveita ja tavoitteita.

4. Osaa selittää ja perustella lyhyesti suunnitelmiaan, aikomuksiaan ja tekemisiään.

5. Osaa kuvailla yksinkertaisesti erilaisia tuttuja ja itselle läheisiä asioita.

6. Osaa selostaa kirjan tai elokuvan juonen ja kertoa mielipiteensä.

7. Osaa selostaa melko sujuvasti yksinkertaisen kertomuksen tai kuvauksen 
 tapahtumakulun.

8. Osaa selostaa lyhyitä kirjoitettuja tekstejä loogisesti käyttäen alkuperäistekstin 
 sanastoa.

B2 (itsenäisen kielenkäyttäjän osaajan taso)

9. Osaa kuvailla selkeästi ja yksityiskohtaisesti itseä kiinnostavia asioita.

10. Osaa kertoa omin sanoin lyhyitä katkelmia uutisista, haastatteluista tai 
 asiaohjelmista.

11. Osaa kertoa omin sanoin näytelmä- tai elokuvakatkelman juonen ja tapahtumasarjan.

12. Pystyy väittelemään ja perustelemaan väitteensä.

13. Osaa tehdä suullisen yhteenvedon sisällöstä ja samalla kommentoida erilaisia 
 näkökohtia.

14. Pystyy pohtimaan tilanteiden syitä ja seurauksia.

15. Osaa keskustella sujuvasti ja spontaanisti syntyperäisen puhujan kanssa.

16. Osaa korjata puheestaan virheet, jos ne ovat johtaneet väärinkäsityksiin.

17. Osaa kertoa yksityiskohdat saamastaan informaatiosta tarkasti ja täsmällisesti.

Kuuntele oppilaan kertomusta kuvasta ja vastauksia apukysymyksiin ja merkitse rasteja niiden perusteella 
taulukkoon. Jos rastit painottuvat selkeästi osaamisen osalta kysymyksiin 1–6, puheen taitotaso on B1. 
Jos kysymyksiin 7–12 tulee vähintään neljä osaamisen rastia, puheen taitotaso on B2.
Jos kysymyksiin 1–6 tulee osaamisen rasteja kolme tai vähemmän, suoritus jää alle tason B1.

13–15-vuotiaat, puhuminen       Taitotaso B 
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Voit verrata puheen arviointia tähän taitotasoasteikon kuvaukseen ja pohtia, 
vastaako tehtävän tulos kuvausta:

B1
• Osaa kertoa tavallisista, konkreettisista aiheista kuvaillen, eritellen ja 
 vertaillen ja selostaa myös muita aiheita, kuten elokuvia, kirjoja tai musiikkia.  
• Osaa viestiä varmasti useimmissa tavallisissa tilanteissa. Kielellinen ilmaisu  
 ei ehkä ole kovin tarkkaa.
• Osaa ilmaista itseään suhteellisen vaivattomasti. Vaikka taukoja ja katkoksia  
 esiintyy, puhe jatkuu ja viesti välittyy.
• Ääntäminen on hyvin ymmärrettävää, vaikka intonaatio ja painotus eivät ole  
 aivan kohdekielen mukaisia.
• Osaa käyttää kohtalaisen laajaa sanastoa ja tavallisia idiomeja. Käyttää myös  
 monenlaisia rakenteita ja mutkikkaitakin lauseita.
• Kielioppivirheitä esiintyy jonkin verran, mutta ne haittaavat harvoin laajem- 
 paakaan viestintää.

B2
• Osaa esittää selkeitä, täsmällisiä kuvauksia monista kokemuspiiriinsä 
 liittyvistä asioista, kertoa tuntemuksista sekä tuoda esiin tapahtumien ja 
 kokemusten henkilökohtaisen merkityksen. Pystyy osallistumaan aktiivisesti  
 useimpiin käytännöllisiin ja sosiaalisiin tilanteisiin sekä melko muodollisiin  
 keskusteluihin. Pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa  
 vaikuttamatta tahattomasti huvittavalta tai ärsyttävältä. Kielellinen ilmaisu ei  
 aina ole täysin tyylikästä.
• Osaa käyttää monipuolisesti kielen rakenteita ja laajahkoa sanastoa mukaan  
 lukien idiomaattinen ja käsitteellinen sanasto. Osoittaa kasvavaa taitoa 
 reagoida sopivasti tilanteen asettamiin muotovaatimuksiin.
• Pystyy tehokkaaseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa.   
            Osaa keskustella ja neuvotella monista asioista, esittää ja kommentoida vaativia 
 ajatuskulkuja ja kytkeä sanottavansa toisten puheenvuoroihin. Osaa ilmaista  
 itseään varmasti, selkeästi ja kohteliaasti tilanteen vaatimalla tavalla. Esitys voi  
 olla kaavamaista, ja puhuja turvautuu toisinaan kiertoilmauksiin.
• Osaa viestiä spontaanisti, usein hyvinkin sujuvasti ja vaivattomasti satunnaisista  
 epäröinneistä huolimatta.
• Ääntäminen ja intonaatio ovat hyvin selkeitä ja luontevia.
• Hallitsee laajasti kielelliset keinot ilmaista konkreettisia ja käsitteellisiä, tuttuja  
 ja tuntemattomia aiheita varmasti, selkeästi ja tilanteen vaatimaa muodollisuus- 
 astetta noudattaen. Kielelliset syyt rajoittavat ilmaisua erittäin harvoin.
• Kieliopin hallinta on hyvää. Usein puhuja korjaa virheensä itse, eivätkä virheet  
 haittaa ymmärrettävyyttä.

13–15-vuotiaat, puhuminen        Taitotaso B 
Taitotasoasteikon kuvaus
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13–15-vuotiaat, puhuminen        Taitotaso B   
Oppilaan tehtäväsivu

Paras 
matkustustapa

Toive-
ammattini

Pisin matkani
Lempi-
elokuvani

Mielenkiintoisin paikka, 
jossa olen käynyt

Vanhin tuntemani 
ihminen

Kaunein 
paikka 
kotikaupun-
gissani

Suomen kielen 
kaunein sana
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13–15-vuotiaat, puhuminen        Taitotaso B
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Iloisin muistoni

Hauskin saamani lahja

Paras ystäväni

Lempiohjelmani televisiossa

Paras vapaa-ajanviettotapani

Lempi-
satuhahmoni

Paras muistoni 
Suomesta

Paras urheilulaji
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13–15-vuotiaat, vuorovaikutustehtävät
Ohjeet opettajalle Taitotaso B

Kortit (s. 17–21) on hyvä liimata pahville tai laminoida, jotta niiden käyttöikä pitenee. 
Oppilaat jaetaan 3–4 hengen ryhmiin. Jokainen ryhmä saa yhden tilanteen ja siihen 
liittyvän kortin. Opettaja lukee tilanteen ääneen ryhmälle kahteen kertaan. Sen jälkeen 
opettaja antaa oppilaiden keskustella ja tekee muistiinpanoja arviointitaulukkoon.

1.
Opettaja kertoo tilanteen ryhmälle:
Suomi-koulun oppilas Joonas palaa Suomeen, koska hänen vanhempansa siirtyvät töi-
hin Suomeen. Haluatte antaa läksiäislahjan Joonakselle. Päättäkää yhdessä, minkä lah-
jan haluatte antaa hänelle ja miksi. Millainen lahja muistuttaisi parhaiten tästä maasta?

2.
Opettaja kertoo tilanteen ryhmälle:
Suomi-koulun lukuvuosi päättyy ja ensi viikolla lähdemme kaikki retkelle koko 
päiväksi. Päättäkää yhdessä, mihin haluaisitte lähteä retkelle ja miksi. 

3.
Opettaja kertoo tilanteen ryhmälle:
Suomi-koulussa vietetään ensi viikolla lukuvuoden päättymisen kunniaksi juhlaa. 
Oppilaat saavat päättää, millaisen juhlan he haluavat järjestää. Päättäkää yhdessä, 
millaisen juhlan haluatte järjestää ja miksi. Mitä juhlassa tehdään?

4.
Opettaja kertoo tilanteen ryhmälle:
Suomi-koulun oppilaat lähtevät ensi kuussa yhteiselle viikonloppuleirille. Päättäkää, 
mihin haluaisitte lähteä ja miksi.

5.
Opettaja kertoo tilanteen ryhmälle:
Omassa koulussasi on teemapäivä ja sinua on pyydetty esittelemään Suomea ja suo-
malaisuutta. Millaisia asioita, esineitä, ruokia ja/tai tapoja haluaisit esitellä ja miksi?
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13–15-vuotiaat, vuorovaikutustehtävät
Arviointiohjeet ja -taulukko Taitotaso B

Vuorovaikutustehtävällä on tarkoitus varmistaa suullisen kielitaidon arviota. Tee merkintöjä jokaisesta puhu-
jasta erikseen (tutustu ensin huolellisesti kuvauksiin). Tarkastele sitten arviota, mihin merkinnät painottuvat. 
Vuorovaikutustaitojen arviota ei anneta erikseen, vaan se yhdistetään puhumisen arvioon.

Mikäli mahdollista, arvioimassa olisi hyvä olla useampi kuin yksi opettaja. Tällöin voidaan jakaa, kuka 
arvioi ketä, ja tilanteeseen on helpompi keskittyä.

B1  (itsenäisen kielenkäyttäjän kynnystaso)       osaa    ei osaa

1. Pystyy seuraamaan arkipäivän keskustelussa suoraan osoitettua selkeää puhetta, 
 vaikka joskus joutuu pyytämään joidenkin sanojen toistamista.  

2. Pystyy käyttämään puheenvuoroja keskustelussa (esim. ottamaan esille 
 uuden aiheen), mutta tarvitsee aktiivisen keskustelukumppanin.  

3. Pystyy ilmaisemaan tunteita (esim. hämmästystä, iloa, surua, mielenkiintoa 
 ja välinpitämättömyyttä) ja vastaamaan tällaisiin tunteenilmauksiin. 
 
4. Pystyy osallistumaan valmistautumatta tuttuja aiheita käsitteleviin keskusteluihin. 
 
5. Pystyy kohteliaasti ilmaisemaan yksimielisyyttä ja erimielisyyttä. 
 
6. Pystyy esittämään ja saamaan selville henkilökohtaisia näkemyksiä 
 ja mielipiteitä keskustelussa ystävien kanssa.  

7. Osaa toistaa osia siitä, mitä keskustelukumppani on sanonut varmistaakseen 
 ymmärtämisen. 

8. Osaa pyytää jotakuta selventämään tai toistamaan, mitä hän on juuri sanonut. 
 
9. Kun ei muista sanaa, jota tarvitsee, osaa korvata sen toisella samaa 
 tarkoittavalla sanalla tai pyytää selvennystä.  

10. Osaa pitää yllä keskustelua, mutta joutuu miettimään, mitä aikoo sanoa 
 erityisesti silloin, kun puhuu pidempään.  

11. Osaa välittää yksinkertaista tärkeää tietoa kertoen sen, mikä itsestä tuntuu 
 merkittävältä.  

12. Arkipäivän aiheita koskeva sanavarasto (esim. perhe, harrastukset, työ, 
 matkustaminen ja ajankohtaiset tapahtumat) on riittävä. Tarvittaessa osaa 
 käyttää kiertoilmaisuja.  

13. Osaa ilmaista itseään kohtuullisen tarkasti tutuissa jokapäiväisissä tilanteissa. 
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13–15-vuotiaat, vuorovaikutustehtävät
Arviointiohjeet ja -taulukko Taitotaso B

B2 (itsenäisen kielenkäyttäjän osaajan taso)  

1. Pystyy aloittamaan, ylläpitämään ja lopettamaan keskustelun luontevasti. 
 
2. Osaa melko luontevasti ja yksityiskohtaisesti vaihtaa ajatuksia omaan 
    kiinnostuksenkohteeseen tai omiin harrastuksiin liittyvistä asioista.  

3. Osaa kuvailla erilaisia tunteita ja kertoa, mitä tapahtumat ja kokemukset
    itselle merkitsevät. 

4. Pystyy osallistumaan aktiivisesti pitkiin keskusteluihin yleisestä 
   puheenaiheesta.  

5. Pystyy aktiivisesti ottamaan osaa epäviralliseen keskusteluun, jos asiat ovat 
    itselle tuttuja. Osaa kommentoida toisia esittäen selkeästi oman näkökantansa
    ja arvioida ehdotuksia sekä tehdä olettamuksia ja reagoida niihin.  

6. Osaa perustella ja puolustaa mielipiteitään keskustelussa.  

7. Osaa viedä keskustelua eteenpäin ja varmistaa, että on ymmärtänyt asian sekä     
    vetää muita mukaan  keskusteluun.  

8. Pystyy käyttämään tavallisia ilmaisuja (esim. ”Onpas vaikea kysymys”)
    saadakseen lisäaikaa ja säilyttääkseen puheenvuoron samalla kun miettii,
    mitä aikoo sanoa.  

9. Puhenopeus ei muutu paljonkaan, vaikka joutuu etsimään sanoja tai rakenteita. 
 
10. Pystyy yleensä korjaamaan lipsahdukset ja virheet, jos ne ovat johtaneet 
     väärinkäsityksiin.  

osaa       ei osaa
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13–15-vuotiaat, 
vuorovaikutustehtävät

     Taitotaso B
Oppilaan tehtäväsivu 1
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13–15-vuotiaat, 
vuorovaikutustehtävät

     Taitotaso B
Oppilaan tehtäväsivu 2
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13–15-vuotiaat, 
vuorovaikutustehtävät

     Taitotaso B
Oppilaan tehtäväsivu 3
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13–15-vuotiaat, 
vuorovaikutustehtävät

     Taitotaso B
Oppilaan tehtäväsivu 4
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13–15-vuotiaat, 
vuorovaikutustehtävät

     Taitotaso B
Oppilaan tehtäväsivu 5
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Lukemisen tehtävä 1 (s. 22) 

Jos oppilas on valinnut oikein viisi seitsemästä, suoritus viittaa vähintään kielitai-
don tasoon B1. Jos oppilas on valinnut väärin vähintään kolme kohtaa, suoritus 
viittaa kielitaidon tasoon, joka on alle B1. 

Lukemisen tehtävä 2  (s. 24)

Jos oppilas on vastannut oikein viiteen tai useampaan kohtaan, suoritus viittaa 
kielitaidon tasoon B2. Jos hän on vastannut väärin kolmeen tai sitä useampaan 
kohtaan, suoritus viittaa kielitaidon tasoon B1.

Lukemisen tehtävä 3 (s. 26)

Jos oppilas on vastannut oikein vähintään neljään kohtaan, suoritus viittaa kieli-
taidon tasoon, joka on vähintään B2. 

13–15-vuotiaat, lukeminen         Taitotaso B 
Ohjeet opettajalle. Ohjeista oppilasta lukemaan teksti ensin kokonaan ja vasta sitten 
vastaamaan kysymyksiin.       
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13–15-vuotiaat, lukeminen 1     Taitotaso B 
Lue teksti kokonaan ja tee tehtävät.                                       Oppilaan tehtäväsivu 1       

Hyvä kotiväki!

Ensi viikolla koulussa on Unicef-viikko. Se päättyy lauantaina 2.10., joka on poik-
keuksellisesti myös koulupäivä. Päivän pituus oppilaille on 10.00–13.00. 

Vietämme päivää Unicef-kävelyn merkeissä. Unicef-kävely on koko perheen 
tapahtuma, ja toivotammekin tervetulleiksi mukaan myös kaikki perheenjäsenet. 
Tapahtuma alkaa klo 11.00 ja kestää noin kaksi tuntia. Oppilaat pääsevät kotiin heti 
tapahtuman päätyttyä.

Jokainen oppilas voi hankkia itselleen sponsorin, joita voi olla yksi tai useampi, 
ja jotka maksavat sopivaksi katsomansa summan jokaisesta nimikko-osallistujan 
kävelemästä kierroksesta. Näin jokainen oppilas voi itse vaikuttaa kerätyn summan 
suuruuteen. Oppilaat saavat lähipäivinä sponsorikuoret, joissa on tarkemmat ohjeet. 
Perheenjäsenet voivat halutessaan joko osallistua keräykseen lauantaina paikan 
päällä tai maksaa oman suorituksensa suoraan keräystilille. Tarkempia tietoja ta-
pahtumasta saa koulumme internet-sivuilta.

Kävelytapahtumaan voi osallistua myös ilman rahankeräystä tai vain tulla katso-
maan tapahtumaa ja kannustamaan oppilaiden kävelysuorituksia. Myös ne oppilaat, 
joilla ei ole sponsoria, osallistuvat kävelyyn kahden kierroksen verran. Yksi kierros 
on pituudeltaan 350 metriä.

Yhdeksännen luokan oppilaat huolehtivat alkujumpasta ja pitävät buffettia. Koulun 
puolesta tarjotaan oppilaille retkieväät, jotka nautitaan pihalla. Vanhemmat ja muut 
perheenjäsenet voivat nauttia buffetin antimia. Buffetin tuotto menee yhdeksäs-
luokkalaisten leirikoulun hyväksi.

Toivotaan, että sää suosii meitä! Sateen sattuessa kumisaappaat jalkaan ja sadetakit 
päälle!

Tervetuloa mukaan reippailemaan ja kannustamaan oppilaita lauantaina!
Kurkilahden koulun väki
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13–15-vuotiaat, lukeminen 1     Taitotaso B 
Oppilaan tehtäväsivu 2       

  Oikein      VäärinValitse, onko väite oikein vai väärin.

1) Lauantain Unicef-päivä on     
    normaali koulupäivä.

2) Oppilaiden vanhemmat ja sisa-    
    rukset ovat tervetulleita kouluun.

3) Sponsorit saavat ohjeet 
     internetistä.

4) Koulu etsii kaikille oppilaille     
    kävelysponsorit.

5) Unicef-kävelyyn voi osallistua,   
    vaikka ei ole hankkinut sponsoria.

6) Buffetista saaduilla rahoilla   
    maksetaan leirikoulukuluja.

7) Tapahtuma peruutetaan, jos   
    sataa.
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13–15-vuotiaat, lukeminen 2       Taitotaso B 
Lue teksti kokonaan ja tee tehtävät.                                    Oppilaan tehtäväsivu 1      

Facebook – mistä se ilmestyi? 

Facebook on internetsivusto, jossa ihmiset voivat luoda itselleen profiilin ja pitää yhteyttä 
ystäviinsä. Facebookin kautta voi kutsua ihmisiä tapahtumiin, käydä keskusteluja, perustaa 
ryhmiä, julkaista omia valokuvia ja kommentoida toisten kuvia, lähettää syntymäpäiväter-
vehdyksiä ja vaikka pelata pelejä sekä yksin että muiden Facebook-käyttäjien kanssa.

Facebookin suunnitteli Mark Zuckerberg, joka opiskeli silloin Harvardin yliopistossa. 
Hän  toimii nykyään Facebook-yhtiön toimitusjohtajana. Sivuston kehittämisessä hän sai 
apua ystäviltään Dustin Moskovitzilta ja Chris Hughesilta. Mark Zuckerberg ei kuitenkaan 
keksinyt Facebookin ideaa kokonaan itse. Veljekset Tyler ja Cameron Winklevoss pyysi-
vät vuonna 2003 Mark Zuckerbergiä viimeistelemään omaa internetsivuaan ConnectU:ta. 
Zuckerberg varasti sivuston idean ja alkoi suunnitella Facebookia. Hän avasi Facebookin 
sivuston yhteiseen käyttöön alkuvuodesta 2004. Vuonna 2008 Winklevossin veljekset 
haastoivat Mark Zuckerbergin oikeuteen idean varastamisesta. Facebook maksoi 
65 miljoonan dollarin vahingonkorvaukset ConnectU:lle. Oikeudenkäynnin oli tarkoitus 
olla salainen, mutta tiedot tulivat julkisuuteen vahingossa.

Alun perin Zuckerberg suunnitteli Facebookin vain Harvardin yliopiston käyttöön. 
Ihmiset saivat kuitenkin tietää Facebookista nopeasti ja Facebookin suosio alkoi kasvaa 
räjähdysmäisesti. Siksi Facebookia päätettiin laajentaa myös muihin yliopistoihin. 
Vuoden 2004  lopussa Facebookia käytti jo melkein miljoona ihmistä. Vuonna 2006 
Facebook laajeni kaikille ihmisille avoimeksi. Facebook on käännetty jo 73 eri kielelle.
Yhdeksi Facebookin suosion salaisuuksista on veikattu periaatetta, että ihmiset esiintyvät 
omalla nimellään ja valokuvallaan, toisin kuin internetissä pääasiassa aiemmin tehtiin.
Syyskuussa 2011 Facebookia käytti lähes 590 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa.

Facebookiin on kohdistettu myös kritiikkiä, sen turvallisuusriskejä ja yksityisyysasetuksia 
on arvosteltu ja on jopa järjestetty ”Eroa Facebookista” – teemapäivä. Siitä huolimatta joka 
päivä Facebookiin liittyy uusia ihmisiä eri puolilta maailmaa ja nykyään on jo erittäin 
yleistä, että erilaisissa paikoissa näkee mainoksen ”löydät meidät myös Facebookista”. 
Internetiin onkin jo ilmestynyt Facebookin kilpailijoita ja tulevaisuudessa niiden määrä 
varmasti lisääntyy. 
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13–15-vuotiaat, lukeminen 2       Taitotaso B  
           Oppilaan tehtäväsivu 2       

Oikein      VäärinLue teksti ja vastaa, onko väittämä 
oikein vai väärin. 

1) Facebook on tietokoneohjelma.

2) Facebookin idea on muodostaa  
   ryhmiä muiden käyttäjien kanssa.

3) Mark Zuckerberg varasti 
    Facebookin idean ystäviltään.

4) Facebookiin liittyvä oikeuden 
    käynti oli julkinen.

5) Facebookia käyttivät aluksi vain     
    opiskelijat.

6) Facebookin suosio voi johtua 
    siitä, että ihmiset tietävät, keitä  
    muut käyttäjät ovat.

7)  Facebookia pidetään joka 
     paikassa hyvänä keksintönä.
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13–15-vuotiaat, lukeminen 3       Taitotaso B 
Lue teksti kokonaan ja tee tehtävät.                                    Oppilaan tehtäväsivu 1       

Malmivaaran peruskoulu
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
1. Järjestyssäännöt tähtäävät siihen, että kaikkien 
päivittäinen työskentely olisi sujuvaa, turvallista ja 
mukavaa.

2. Järjestyssäännöt koskevat kaikkia Malmivaaran 
peruskoulun oppilaita ja muita työyhteisön jäseniä. 
Säännöt ovat voimassa koulun alueella ja koulun jär-
jestämissä tilaisuuksissa.

Koulun alueeksi katsotaan koulurakennus ja piha. 
Kouluajaksi katsotaan koulun päivittäinen työaika 

ja myös muut koulun ulkopuolella tapahtuvat tilaisuu-
det ja matkat. 

3. Oppitunnit alkavat ja päättyvät voimassa olevan aikataulun mukaisesti. Jos opettaja 
ei ole saapunut oppitunnille kymmenen minuutin kuluessa sen alkamisesta, oppilaiden 
tulee tiedustella asiaa kansliasta.

Oppilaat poistuvat luokkahuoneista pihalle välituntien ajaksi, jolloin luokat tuulete-
taan. Välitunneilla koulun alueelta ei saa poistua.

Kännyköiden ja korvalappustereoiden käyttö sekä virvoitusjuomat ja syöminen on 
kielletty oppituntien aikana. 

4. Ruokailussa ja ruokailuun mennessä noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja sovittuja 
ruokailuaikoja.

Luokissa noudatetaan opettajan antamia ohjeita. 

5. Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Oppilas on velvollinen korvaamaan 
aiheuttamansa vahingon.

6. Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä ja hyvää käytöstä. Polkupyörät säily-
tetään niille varatuilla paikoilla. Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat eivät saa tulla 
pyörällä kouluun.

7. Alaikäisen poissaolosta on annettava huoltajan selvitys. 
Sairastuessaan koulupäivän aikana oppilaan tulee ilmoittaa asiasta seuraavan tunnin 

opettajalle, luokanvalvojalle tai rehtorille. 
Muuhun kuin sairastumisesta johtuvaan poissaoloon antaa luvan luokanvalvoja 

(enintään kolmeksi päiväksi) tai rehtori (sitä pidemmäksi ajaksi).
  
8. Tupakointi sekä päihteiden ja huumeiden käyttö ja hallussapito on kielletty koulun 
alueella ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Alle 18-vuotiailta myös tupakkatuotteiden 
hallussapito on kielletty.
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13–15-vuotiaat, lukeminen 3       Taitotaso B 
Oppilaan tehtäväsivu 2       

Merkitse numerolla, mitä sääntöä kussakin tilanteessa rikotaan.

a) Miisa pyöräilee aamulla kouluun ja hyräilee eilen kuulemaansa englan-
ninkielistä laulua. Eihän se tietenkään oikeaa englantia ole. Hän aloittaa 
englanninopinnot vasta ensi vuonna, kun pääsee kolmannelle luokalle. Mu-
kavaahan on silti hyräillä ja kuvitella olevansa oikea rocktähti. 

Sääntö nro _________

b) Lotalla tuli välitunnilla maha kipeäksi. Oliko hän kenties syönyt jotain? 
Välituntivalvoja sanoi, että Lotta voisi mennä sisälle ja käydä terveyden-
hoitajalla. Mitä terveydenhoitaja muka tietäisi hänen vatsakivuistaan, Lotta 
ajattelee. Parempi lähteä suoraan kotiin ja levätä rauhassa kunnes äiti tu-
lee. 

Sääntö nro _________

c) Talonmies Pentillä on ollut äreä aamu. Aamulla pihalle tullessaan hän 
huomasi, että taas heidän talonsa pihalla oli useamman koululaisen pyörä. 
Nyt kyllä riittää, Pentti hermostuu. Asukkaat tulevat kuitenkin siitä hänelle 
valittamaan. Nyt kyllä menen koululle huomauttelemaan asiasta suoraan 
rehtorille, Pentti päättää. Rehtori ei olekaan paikalla, vaan on kokouksessa, 
joka loppuu vasta vartin kuluttua. Ei nyt enää poiskaan kannata lähteä, jos 
kerran tänne asti on tultu, ajattelee Pentti, voisihan sitä ihanana aurinkoisen 
aamuna istua koulun rappusilla ja polttaa rauhassa tupakan.

Sääntö nro _________

d) Viidennen luokan oppilaat odottavat historian tunnin alkamista. Missähän 
opettaja viipyy, Juha kyselee. No, mutta jos opettaja ei tulekaan, sitten täy-
tyy kyllä olla ihan hiljaa, muut vastaavat. Silloin kukaan ei osaa tulla edes 
tarkistamaan onko opettaja luokassa. Ja ihanaa, tämä on päivän viimeinen 
tunti, muistaa Juha, jos pääsisi sitten livahtamaan kotiin.

Sääntö nro _________

e) Miksi taas minä joudun kärsimään, huokaa Joni, kun opettaja on lähettä-
nyt hänet hakemaan varastosta vesivärejä. Varastossa on tylsää ja pölyistä ja 
värejäkin on vaikea löytää. Yhtäkkiä Joni huomaa nipun tusseja. Tuskin ku-
kaan huomaa, jos otan yhden, niitä on niin monta, hän ajattelee. Joni lähtee 
käymään vessassa ja piirtää vessan seinään tägin. Sitten hän hakee vesivärit 
varastosta ja palaa takaisin luokkaan.

Sääntö nro _________
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13–15-vuotiaat, kirjoittaminen  Taitotaso B 
Oppilaan tehtäväsivu       

Idols-kilpailu
Kirjoita Idols-kilpailusta. Kerro, mistä siinä on kysy-
mys ja mitä mieltä olet kilpailusta. Apuna voit käyttää 
näitä kysymyksiä. Älä kirjoita suoria vastauksia kysy-
myksiin, vaan kirjoita ajatuksesi tekstin sisään. Sinun 
ei myöskään tarvitse kirjoittaa jokaisesta asiasta.

1. Miten Idols-kilpailuun pääsee mukaan? Miten kil-
pailu etenee?

2. Mitä ajattelet siitä, miten kilpailu on järjestetty? 
Onko se hyvä vai huono tapa?

3. Onko jotakin, mitä järjestäisit itse toisella tavalla, 
jos pääsisit mukaan järjestämään kilpailua?

4. Onko sinusta hyvä, että kilpailu on alusta asti julkinen ja kuka 
tahansa voi olla mukana ohjelmassa? Miksi?

5. Millä kaikilla tavoilla kilpailun tuoma julkisuus voi vaikuttaa 
osallistujien elämään? Onko se hyvä vai huono asia?

6. Idolsissa on sekä alaikäraja (16 vuotta) että yläikäraja (30 vuotta). 
Onko tämä sinusta hyvä asia vai ei? Miksi?

7. Osallistuisitko itse Idols-kilpailuun? Miksi? Entä rohkaisisitko 
sisaruksiasi tai ystäviäsi osallistumaan vai et? Miksi?

8. Onko sinulla joku suosikkilaulaja menneistä Idols-kilpailuista? 
Kuka ja miksi? Kerro hänestä.
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Lue oppilaan kirjoitus ja tarkkaile seuraavia asioita:

B1 (itsenäisen kielenkäyttäjän kynnystaso)                      ei osaa        osaa

1.  Osaa kirjoittaa itselle tutuista ja kiinnostavista asioista yksinkertaisesti ja
 selkeästi.

2. Osaa kirjoittaa lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä kokemuksistaan ja 
 tapahtumista (esim. jostain matkasta).

3. Sanavarasto on niin laaja, että pystyy kirjoittamaan useimmista 
 jokapäiväisistä elämäänsä koskevista aiheista (esim. perhe, harrastukset) 
 suhteellisen sujuvasti ja ymmärrettävästi.

B2 (itsenäisen kielenkäyttäjän osaajan taso)

4. Osaa kirjoittaa itselle selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä itseä 
 kiinnostavista aiheista (esim. aineita, kertomuksia ja tiivistelmiä).

5. Pystyy kirjoittamaan pitkiä ja ymmärrettäviä tarinoita.

6. Pystyy kirjoittamaan sujuvaa, ilmeikästä tekstiä tapahtumista ja myös 
 todellisista tai kuvitelluista kokemuksista.

7. Pystyy kuvailemaan henkilökohtaisissa kirjeissä erilasia tunnelmia ja 
 tunteita sekä kertomaan itselle merkityksellisistä, ajankohtaisista asioista.

8. Sanavarasto on suhteellisen laaja, ja sen avulla pystyy kirjoittamaan 
 yksityiskohtaisesti jokapäiväisistä asioista ja aiheista.

Lue oppilaan kirjoitus ja tarkkaile seuraavia asioita:

Jos kohtiin 4–8 tulee kolme rastia tai enemmän, oppilaan kirjoittamisen tasoa kuvaa taso 
B2. Jos vähemmän, oppilaan kirjoittamisen tasoa kuvaa taso B1. 

13–15-vuotiaat, kirjoittaminen Taitotaso B 
Kirjoittamisen arviointitaulukko
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Vastaukset tehtäviin
Kuuntelu 1
1. Aaro katsoi eilen illalla Tanssien tähtiin -ohjelman.   VÄÄRIN
2. Kaisa haluaa osallistua ensi vuonna tanssikilpailuun.   VÄÄRIN
3. Aaron mielestä Kaisa on hyvä tanssija.     OIKEIN
4. Kaisan mielestä kilpailun tanssijoiden vaatteita ja ulkonäköä saa arvostella. VÄÄRIN
5. Aaro oli viime viikolla eri mieltä kuin tuomarit.    OIKEIN
6. Aaro ei halua keskustella samalla, kun hän katsoo tanssiohjelmaa. OIKEIN
7. Aaro ja Kaisa syövät päivällistä yhdessä ennen ohjelman katsomista. VÄÄRIN

Kuuntelu 2
1. Kilpailun tarkoitus on arvioida mainoksia.     VÄÄRIN
2. Kilpailuun saa osallistua yksin tai millaisessa ryhmässä tahansa.  VÄÄRIN
3. Mainoksen tyylin saa valita itse.      OIKEIN
4. Jokaiseen kilpailukategoriaan voi lähettää niin monta työtä kuin haluaa. VÄÄRIN
5. Kilpailutyön voi lähettää miten haluaa.     VÄÄRIN
6. Kilpailusta voi voittaa puhelimen.      OIKEIN
7. Radio Huurteen kuuntelijat äänestävät kilpailun voittajan.   VÄÄRIN

Kuuntelu 3
1. kustantamosta
2. hän ei tiennyt, osaako kirjoittaa kirjan  
3. että kirjan luvut voi kirjoittaa eri järjestyksessä
4. järjestää ja lyhentää tarinaa ja neuvoa sen kertomisessa
5. kaikki henkilöt eivät ole vain hyviä tai vain pahoja
6. niin monta Supermarsu-kirjaa, kuin tuntuu oikealta
7. hän arvostaa sitä ja pitää siitä

Lukeminen 1
1. Lauantain Unicef-päivä on normaali koulupäivä.    VÄÄRIN
2. Oppilaiden vanhemmat ja sisarukset ovat tervetulleita kouluun.   OIKEIN
3. Sponsorit saavat ohjeet internetistä.     VÄÄRIN
4. Koulu etsii kaikille oppilaille kävelysponsorit.    VÄÄRIN
5. Unicef-kävelyyn voi osallistua, vaikka ei ole hankkinut sponsoria.  OIKEIN
6. Buffetista saaduilla rahoilla maksetaan leirikoulukuluja   OIKEIN
7. Tapahtuma peruutetaan, jos sataa.      VÄÄRIN

Lukeminen 2
1. Facebook on tietokoneohjelma.      VÄÄRIN
2. Facebookin idea on muodostaa ryhmiä muiden käyttäjien kanssa. VÄÄRIN
3. Mark Zuckerberg varasti Facebookin idean ystäviltään.   OIKEIN
4. Facebookiin liittyvä oikeudenkäynti oli julkinen.     VÄÄRIN
5. Facebookiakäyttivät aluksi vain opiskelijat.    OIKEIN
6. Facebookin suosio voi johtua siitä, että ihmiset tietävä, keitä muut käyttäjät ovat. OIKEIN
7. Facebookia pidetään joka paikassa hyvänä keksintönä.    VÄÄRIN
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Lukeminen 3
Merkitse numerolla, mitä sääntöä kussakin tilanteessa rikotaan.
a) Miisa pyöräilee aamulla kouluun ja hyräilee eilen kuulemaansa englanninkielistä laulua. 
Eihän se tietenkään oikeaa englantia ole. Hän aloittaa englanninopinnot vasta ensi vuonna, kun 
pääsee kolmannelle luokalle. Mukavaahan on silti hyräillä ja kuvitella olevansa oikea rocktähti. 
Sääntö nro 6

b) Lotalla tuli välitunnilla maha kipeäksi. Oliko hän kenties syönyt jotain? Välituntivalvoja 
sanoi, että Lotta voisi mennä sisälle ja käydä terveydenhoitajalla. Mitä terveydenhoitaja muka 
tietäisi hänen vatsakivuistaan, Lotta ajattelee. Parempi lähteä suoraan kotiin ja levätä rauhassa 
kunnes äiti tulee. 
Sääntö nro 7

c) Talonmies Pentillä on ollut äreä aamu. Aamulla pihalle tullessaan hän huomasi, että taas 
heidän talonsa pihalla oli useamman koululaisen pyörä. Nyt kyllä riittää, Pentti hermostuu. 
Asukkaat tulevat kuitenkin siitä hänelle valittamaan. Nyt kyllä menen koululle huomauttele-
maan asiasta suoraan rehtorille, Pentti päättää. Rehtori ei olekaan paikalla, vaan on kokoukses-
sa, joka loppuu vasta vartin kuluttua. Ei nyt enää poiskaan kannata lähteä, jos kerran tänne asti 
on tultu, ajattelee Pentti, voisihan sitä ihanana aurinkoisen aamuna istua koulun rappusilla ja 
polttaa rauhassa tupakan.
Sääntö nro 8

d) Viidennen luokan oppilaat odottavat historian tunnin alkamista. Missähän opettaja viipyy, 
Juha kyselee. No, mutta jos opettaja ei tulekaan, sitten täytyy kyllä olla ihan hiljaa, muut vas-
taavat. Silloin kukaan ei osaa tulla edes tarkistamaan onko opettaja luokassa. Ja ihanaa, tämä 
on päivän viimeinen tunti, muistaa Juha, jos pääsisi sitten livahtamaan kotiin.
Sääntö nro 3

e) Miksi taas minä joudun kärsimään, huokaa Joni, kun opettaja on lähettänyt hänet hakemaan 
varastosta vesivärejä. Varastossa on tylsää ja pölyistä ja värejäkin on vaikea löytää. Yhtäkkiä 
Joni huomaa nipun tusseja. Tuskin kukaan huomaa, jos otan yhden, niitä on niin monta, hän 
ajattelee. Joni lähtee käymään vessassa ja piirtää vessan seinään tägin. Sitten hän hakee vesi-
värit varastosta ja palaa takaisin luokkaan.
Sääntö nro 5
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Oppilaan kielitaitoprofiili
Kaikkien kielitaidon osa-alueiden yhteenvetoa kutsutaan kielitaitoprofiiliksi. Voit tarvit-
taessa käyttää tätä graafista mallia hahmottamaan oppilaan kielitaitoprofiilia itsellesi ja 
vanhemmille. Täytä kunkin kielitaidon osa-alueen pylväästä niin korkea pylväs, miltä 
arvioinnin perusteella oppilaan taidot vaikuttavat. Mallia voi käyttää apuna oppilaiden 
jakamisessa ryhmiin ja opetuksen painoalueiden suunnittelemisessa.

Kun annat palautetta oppilaiden vanhemmille, älä näytä heille tehtäviä, äläkä varsinkaan 
anna niitä mukaan kotiin. Käytä tätä kielitaitoprofiilia apuna kertoessasi arvioinnin tu-
loksista. Kielitaitoprofiilin voit myös antaa oppilaan mukaan kotiin. Sivulla 30 on pohja, 
josta voit ottaa kopioita oppilaita varten. Alla oleva profiili on täytetty malliksi.
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Oppilaan nimi: Olli Oppilas

Esimerkkioppilaan taitotaso kuuntelussa ja puhumisessa on B1, lukemisessa A2 ja kir-
joittamisessa alle A1. Hänet voi siis sijoittaa sellaiseen ryhmään, jossa muutkin oppilaat 
puhuvat hyvin suomea, mutta olisi tärkeää kiinnittää huomiota suomen kielellä lukemiseen 
ja kirjoittamiseen.
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Oppilaan nimi _______________________________________________________
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