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Kun kuulemani puhe on selkeää
ja hidasta, ymmärrän kaikkein
tavallisimpia sanontoja ja
tunnistan sanoja. Kuulemani
koskee itseäni, perhettäni ja
lähiympäristöäni.

Ymmärrän jokseenkin hyvin, kun
puhe koskee esimerkiksi itseäni
ja perhettäni, ostosten tekemistä
tai paikkakuntaa. Ymmärrän
lyhyiden ja selkeiden viestien ja
kysymysten ydinsisällön.

Ymmärrän pääkohdat
yleiskielisestä puheesta, jonka
aiheet ovat minulle ennestään
tuttuja. Ymmärrän radio- ja tvohjelmien ydinkohdat, kun puhe
on selvää ja aihe minulle tuttu..

Ymmärrän pitkähköä puhetta ja
pystyn seuraamaan luentoja.
Ymmärrän useimmat tv-uutiset
ja ajankohtaisohjelmat sekä
yleispuhekielisiä sarjoja ja
elokuvia.

Ymmärrän puhetta myös silloin,
kun sitä ei ole muotoiltu
selkeästi ja kun asioiden välisiä
suhteita ei ilmaista täsmällisesti.
Ymmärrän erilaisia tv-ohjelmia ja
elokuvia ongelmitta.

Ymmärrän kaikenlaista puhetta,
myös syntyperäisen
kielenpuhujan nopeaa puhetta,
jos minulla on hiukan aikaa
tutustua puhetyyliin.

Osaan lukea tuttuja,
yksinkertaisia lauseita, ja
ymmärrän niiden sisällön.
Tunnistan yksittäisiä sanoja
vaikeammista lauseista.

Pystyn lukemaan hyvin lyhyitä
tekstejä. Pystyn löytämään tietoa
jokapäiväisistä teksteistä,
esimerkiksi mainoksista ja
ruokalistoista. Ymmärrän lyhyitä,
yksinkertaisia kirjeitä.

Ymmärrän arkipäiväisiä tai
työhöni liittyviä tekstejä, kun ne
ovat yksinkertaisia. Ymmärrän
tapahtumien ja tunteiden
kuvaukset henkilökohtaisissa
kirjeissä.

Pystyn lukemaan ajankohtaisia
ongelmia käsitteleviä artikkeleita
ja raportteja, ja tunnistan
kirjoittajien mielipiteet.
Ymmärrän oman aikani
kaunokirjallisuutta, kun teksti on
yleiskieltä.

Ymmärrän pitkiä asia- ja
kirjallisuustekstejä ja tunnistan
tyylieroja. Ymmärrän erityisalojen
artikkeleita ja teknisiä ohjeita
myös silloin, kun ne eivät liity
omaan alaani.

Pystyn lukemaan vaivatta
kirjoitettua kieltä, myös
rakenteellisesti tai kielellisesti
monimutkaisia tekstejä, kuten
ohjekirjoja, abstrakteja tekstejä
ja artikkeleita sekä
kaunokirjallisuutta.

Osaan jutella hyvin
yksinkertaisista ja arkisista
asioista, kun aihe on tuttu.
Selviydyn keskustelusta, kun
puhekumppani puhuu hitaasti ja
selkeästi, ja toistaa tarvittaessa
sanomansa.

Pystyn kommunikoimaan
helpoissa tai toistuvissa
tehtävissä, jotka koskevat
tiedonvaihtoa tutuista aiheista.
Selviydyn hyvin lyhyistä
keskusteluista, mutta keskustelun
ylläpito on haastavaa.

Pystyn osallistumaan spontaanisti
keskusteluihin, kun aihepiiri liittyy
esimerkiksi arkielämään, kuten
perheeseen ja harrastuksiin,
matkustamiseen ja ajankohtaisiin
aiheisiin.

Osaan kommunikoida sujuvasti ja
spontaanisti. Keskustelu
syntyperäisten puhujien kanssa
sujuu lähes ilman hankaluuksia.
Pystyn osallistumaan aktiivisesti
tavanomaiseen keskusteluun,
kommentoimaan ja
argumentoimaan.

Pystyn ilmaisemaan ajatuksiani ja
osaan käyttää kieltä spontaanisti
ja joustavasti eri sosiaalisissa
tilanteissa ilman suurempia
hankaluuksia. Osaan esittää
mielipiteitä ja osallistua sujuvasti
keskusteluun.

Osaan osallistua kaikkiin
keskusteluihin luontevasti.
Tunnen hyvin puhekielelle
tyypillisiä, idiomaattisia ilmauksia.
Pystyn välittämään täsmällisesti
hienojakin merkitysvivahteita.
Osaan kiertää mahdolliset
puutteet niin sujuvasti, että muut
eivät yleensä edes huomaa.

Pystyn kertomaan perheestäni ja
muista ihmisistä. Osaan kuvailla
elinolojani, koulutustaustaani ja
työpaikkaani käyttäen
yksinkertaisia ilmaisuja ja
lauseita.

Osaan ilmaista kokemuksia ja
tapahtumia, toiveitani ja
pyrkimyksiäni. Osaan kertoa
mielipiteistäni ja
suunnitelmistani, ja kertoa
yksinkertaisen tarinan sekä
kuvailla omia reaktioitani.

Pystyn esittämään selkeitä,
yksityiskohtaisia kuvauksia
minua kiinnostavista aiheista.
Osaan esittää näkemykseni
johonkin ajankohtaiseen
kysymykseen sekä analysoimaan
sitä.

Pystyn kuvaamaan eri aiheita
monipuolisesti ja kehittämään ja
analysoimaan eri näkökulmia.
Osaan päättää esitykseni
sopivaan yhteenvetoon.

Pystyn valitsemaan tyylin
tilanteeseen sopivaksi ja
esittämään sujuvan kuvauksen
tai arvion. Esityksen rakenne on
looginen, mikä auttaa
vastaanottajaa havaitsemaan
tärkeitä seikkoja.

Pystyn kirjoittamaan lyhyitä,
arkisia muistiinpanoja ja viestejä.
Pystyn kirjoittamaan
yksinkertaisen, henkilökohtaisen
kirjeen.

Pystyn kirjoittamaan yhtenäistä
tekstiä aiheista, jotka ovat tuttuja
tai itseäni kiinnostavia. Pystyn
kirjoittamaan kirjeitä, joissa
kuvailen omia kokemuksiani.

Pystyn kirjoittamaan tarkkoja
kuvauksia eri aiheista. Osaan
laatia raportin, jossa välitän
tietoa tai argumentoin. Pystyn
kirjoittamaan kirjeitä, joissa
kuvailen tapahtumia,
kokemuksia ja niiden
merkityksiä.

Pystyn ilmaisemaan ajatuksiani
ja näkökantojani laajasti. Tekstini
on hyvin jäsenneltyä,
monipuolista ja selkeää. Osaan
kirjoittaa kirjeitä, esseitä ja
raportteja, ja valita lukijalle
mielestäni sopivan tyylin.

Osaan kirjoittaa sujuvaa tekstiä
sopivalla tyylillä. Pystyn
kirjoittamaan monimutkaisia
kirjeitä, raportteja tai artikkeleita.
Käytän tehokkaasti loogisia
rakenteita. Pystyn kirjoittamaan
koosteita ja arvioita ammattiini
tai kaunokirjallisuuteen liittyen.

Osaan kertoa, kuka olen, missä
asun ja keitä tunnen. Käyttämäni
lauseet ovat yksinkertaisia.

Osaan kirjoittaa lyhyen
tervehdyksen esimerkiksi
postikorttiin. Osaan täyttää
lomakkeita: pytyn kirjoittamaan
nimeni, kansallisuuteni ja
osoitteeni hotellin
majoittumislomakkeeseen.
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