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Pitkän oppimäärän kirjoitustehtävät

- Suoritetaan yksi useammasta vaihtoehdosta
- Eri määrin ohjattuja tehtäviä
- Otsikko ja ohjanta sitova, ellei toisin mainita
- pituus 150-200 sanaa, pitkän englannin ja pitkän suomen 

kielen kokeessa on 150—250 sanaa = kaikki erikseen 
kirjoitetut sanat, merkit, lyhenteet, artikkelit, prepositiot, 
numerot jne., mukaan ei  lasketa välimerkkejä, valmiiksi 
muotoiltua otsikkoa tai suoraan kopioitua tehtävänantoa 

- Arviointikriteerit: Viestinnällisyys, Tekstin sisältö ja rakenne, 
Kielellinen laajuus ja tarkkuus

- Pistevähennysperusteet: 
- ohjepituudesta poikkeaminen
- otsikosta tai tehtävänannosta poikkeaminen
- plagiointi



Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän 
kirjoitustehtävät

Laajempi kirjoitustehtävä max. 66p.

Lyhyt kirjoitustehtävä max. 33 p.

keskipitkä ja saamet: yht. 150-200 sanaa, 
yksittäiset 50-100 sanaa

Muut lyhyen oppimäärän kielikokeet: yht. 
100-150, yksittäiset 35-90 sanaa

Pistevähennysperuste: Ohjepituudesta 
poikkeaminen



Olet lähdössä matkalle ja tarvitset 
hoitopaikan lemmikkieläimellesi. 
Kirjoita kohtelias sähköpostiviesti 
eläinhoitolaan (hundhotell) ja 
tiedustele asiaa. Ota selvää myös 
hinnoista ja muista lemmikkisi 
hoitoon liittyvistä seikoista. Pyydä 
myös päästä tutustumaan yritykseen 
etukäteen. (50-70 sanaa, maksimi 33 
p.)



Kirjoita vastaus nuortenlehden 

palstalla julkaistuun kirjeeseen. Ota 

kantaa kirjoittajan kokemuksiin, 

vertaa omiin kokemuksiisi ja neuvo 

lopuksi, miten kysyjän olisi parasta 

menetellä (100 – 130 sanaa, maksimi 

66 p.)



 Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän 
kirjoitustehtävien kriteeripiirteet

1. Viestinnällisyys: Mitä kokelas on halunnut 
ilmaista, ja kuinka hän on ilmaisussaan 
onnistunut?

2. Tehtävänannon noudattaminen: Kuinka hyvin 
kokelas on onnistunut vastaamaan 
tehtävänantoon? 

3. Kielellinen laajuus ja tarkkuus: Kuinka 
monipuolisesti ja idiomaattisesti kokelas 
käyttää sanastoa ja rakenteita? Kuinka 
hyvin kokelas hallitsee sanaston ja 
rakenteiden käytön, ja millaisia virheitä hän 
mahdollisesti tekee?



Monivalinta-aukkotehtävät 

(ab/abc/abcd)

Muunnostehtävät (0-2 p.)

Produktiiviset aukkotehtävät )0 – 2 p.)

Asiatarkka käännös tavoitekielelle 

(lause, virke tai tekstikatkelma)

Latinan tunnistamistehtävät (0 – 2 p.)



 Keskustele kollegasi kanssa englanniksi

 Esittäytykää ja kysykää kuulumisia

 Kertokaa lyhyesti kuluneen päivän 

tapahtumista



 Valitkaa kieli, jossa taitotasosi on 

korkeintaan B1

 Esittäytykää ja kysykää kuulumisia

 Kertokaa lyhyesti kuluneen päivän 

tapahtumista



Miten käymänne keskustelut erosivat 

toisistaan?

Mitä eroja huomasit kollegasi viestinnässä?

Mitä havaintoja teit itsestäsi?







ulkonäkö 

asustus

tuoksu 6. oheis-

viestintä



Yleiset valmiudet
•deklaratiivinen tieto

•yleistieto

•sosiokulttuurinen tieto

•kulttuurienvälinen tietoisuus

•taidot ja taitotieto

•käytännön taidot ja taitotieto

•kulttuurienväliset taidot ja taitotieto

•elämänhallintataidot

•oppimiskyky 

•Kieli- ja viestintätietoisuus

•yleinen foneettinen tietoisuus ja 

foneettiset taidot

•opiskelutaidot

•heuristiset taidot Pragmaattiset 

kompetenssit
•diskurssikompetenssi

•funktionaalinen

•skeemakompetenssi

Kielelliset 

kompetenssit
•sanastollinen

•kieliopillinen

•semanttinen

•Fonologinen

•Oikeinkirjoitustaito

•Kirjoituksen ääneenlukutaito

Sosiolingvistinen kompetenssi
•sosiaalisten suhteiden osoittimet

•kohteliaisuuteen liittyvät konventiot

•kansanviisauden ilmaukset

•rekisterien erot

•murre ja aksentti 

s  t  r  a  t  e  g  i  a  t

•vastaanottaminen

•tuottaminen

•vuorovaikutus

•merkityksen välittäminen

Kielen (esim. ruotsin)

suullinen taito

Puheviestintätaidot



 Aina pidetty tärkeänä

 Liittyy poliittisiin ja sotilaallisiin olosuhteisiin

 Toinen maailmansota vedenjakaja

 Puheen arviointiin liittyvät ongelmat -

testausmenetelmien luotettavuus ja 

käytännöllisyys - edelleen samoja



 Puheen arviointimenetelmiä kehitettiin 

 Maahanmuuttopolitiikan tueksi (Yhdysvallat)

 Hyvän opetuksen ja oppimisen tueksi (Iso-

Britannia)

 Sotavuosina armeijan tarpeisiin (ASTP, UCLES)

 Diplomaattien ja sotilashenkilöstön koulutus

 Koulutusinstituutioihin 1970-luvulla



 Ääntäminen ja intonaatio

 Tarkkuus

 Sujuvuus

 Liittyy puheen automatisoitumiseen

 Vaikea määritellä muuten kuin intuitiivisesti

 Tauot, hitaus, epäröinti, takeltelu (yleensä) merkkejä 

puutteellisesta sujuvuudesta

 Ei lineaarisia



 Strategiat 1
 Kompensaatiostrategiat
 Yleistys

 Approksimaatio

 Sanan keksiminen

 Rakenteen muuttaminen

 Apu kuulijalta

 Koodinvaihto

 Ei-kielelliset strategiat



 Strategiat 2

 Välttelystrategiat

 Muotojen ja tiettyjen aiheiden välttely

 Aihepiirien välttely, semanttinen välttely (thing) ja 

kommunikaatiosta luopuminen

 Vaikea todentaa testitilanteissa



 Puheen rakenne – interaktionaalinen 
kompetenssi
 Keskustelun vuorojärjestelmä
 Vuoroparit (kysymys-vastaus, moite-

anteeksipyyntö jne.)
 Keskustelunavaus ja päättäminen

 Pragmaattinen “oikeellisuus”
 sosiaalinen asema ja puhuttelu
 keskusteluun liittyvät “säännöt”
 Puheaktit
 Kohteliaisuus



 transaktionaaliset tekstit

 tärkeintä tiedon välittäminen

 useimmat kirjoitetut tekstit

 interaktionaaliset tekstit

 tärkeintä sosiaalisten suhteiden luominen ja 

ylläpitäminen

 valtaosa puhutusta kielestä



 1. Vastausten muotoilu

 avoin: tulos riippuu puhujasta

 ohjattu: annetut repliikit ohjaavat puhujaa, mutta eivät 

määrää sanottua

 suljettu: vastaus annetaan ohjeiden mukaan

 2. Vuorovaikutuksen luonne

 ei vuorovaikutusta

 vuorovaikutus:

 yksisuuntainen

 kaksisuuntainen

 monenkeskinen



 3. Tavoitteen määritys
 Ei tavoitetta
 Yksi päämäärä
 Useita mahdollisia päämääriä

 4. Keskustelukumppanin status
 ei keskustelukumppania
 korkeampi status
 matalampi status
 sama status
 tuttavallisuuden aste keskustelijoiden välillä

 5. Aihe(et)

 6. Tilanteet



Osana kommunikatiivisia tavoitteita 

mukana  1970 opsista saakka

Julkituodummin 1990-luvulta lähtien 

Oppilaiden mielestä tärkein tavoite

POPS 2004 ja LOPS 2003 määrittävät 

puhumiselle tavoitetason (hyvä 

osaaminen)

Arviointiohjeet velvoittavat ottamaan 

puhumisen huomioon tasaveroisena 

kirjallisten taitojen kanssa



 Käytännön toteutus vaihtelevaa sekä 
opetuksen että arvioinnin osalta

 Kurssitavoitteiden ja –sisältöjen 
epämääräisyys

 Suullisten kurssien rekrytointiongelmat

 Erillisen kokeen ja todistuksen 
vaikuttavuusongelmat

 Kirjallisen yo-kokeen takaistusvaikutus



 Esitys yhden syventävän kurssin muuttamisesta 
suulliseksi kurssiksi hyväksyttiin 

 Laki lukiolain muuttamisesta 1.1.2009 lähtien: 
Kielten opetuksessa opiskelijalta arvioidaan 
kielitaidon muiden osa-alueiden lisäksi suullinen 
kielitaito. Suullista kielitaitoa arvioidaan 
erillisellä kokeella, jonka laatimisesta vastaa 
opetushallitus.

 Eduskunta seuraa lainmuutoksen käytännön 
toteutumista



 Suullisen kielitaidon koe koostuu tehtävistä, 
joissa arvioidaan opiskelijan ääntämistä sekä 
kerronta- ja keskustelutaitoa

 Koe arvioidaan numeroin 4 – 10

 Suullisen kielitaidon kurssin arvosana perustuu 
suullisen kielitaidon kokeeseen sekä kurssin 
aikaisiin muihin näyttöihin.

Uusi arviointiluku tulossa 



A-oppimäärä: Puhu ja ymmärrä paremmin 
(kurssi 8 ja RUA 7)

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän 
strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri 
tilanteissa oppimäärälle/ kullekin 
kielelle/ asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti. Puhumisen harjoittelun 
aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja 
muiden kurssien aihepiirit. Puhumista 
harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien 
vaativien tekstien ja puheen 
ymmärtämistä harjoittavien materiaalien 
avulla.



B1-oppimäärä: Puhu ja ymmärrä paremmin 
(RUB 6)

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän 
strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri 
tilanteissa oppimäärälle asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen 
harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset 
tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. 
Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen 
elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa 
suullista kielitaitoa. Puhumista 
harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien 
tekstien ja puheen ymmärtämistä 
harjoittavien materiaalien avulla.



B1-oppimäärä: Puhu ja ymmärrä paremmin 
(Vieraat kielet kurssi 7)

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän 
strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri 
tilanteissa kullekin kielelle asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen 
harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset 
tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. 
Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin 
liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä 
harjoittavien materiaalien avulla.



 Kasvokkaiskoe (yksilö/ryhmä)

 Studiokoe

 Puheportfolio



 Lauseiden toistaminen
 Ääneen lukeminen
 Kuvasta/kuvasarjasta kertominen
 Kartan/taulukon/kuvasymbolien kielentäminen
 Monologinen esitys/ kertominen
 OPI-haastattelu: lämmittely-tason toteaminen-

tason varmistus
 Avoin roolikuvaus
 Ohjattu roolikuvaus
 Vapaa keskustelu (aihe annettu)
 Ohjattu keskustelu
 Väittämät keskustelun pohjana
 Paritehtävä: monologinen kerronta > 

yhteiskeskustelu



•tuntityön tallentaminen ja arviointi

•koulun ulkopuolinen tallennus (kielisalkku)

•paritestaus 

•ryhmätestaus

•suullisen seurannan suunnitelma opettajien yhteistyönä

•joustavat koejärjestelyt 

•(kirjallisen ja suullisen lomittuminen)

•puhumiselle määritellään selkeä osuus arvosanasta



 Katso puhenäyte ja seuraa toista testikumppania

 Vertaa sitä seuraaviin tasokuvauksiin ja totea 
vastaavuudet

 Mille tasolle suoritus keskimäärin sijoittuisi?

 Mitä arvosanaa taso vastaa?

 Vertaa arviointitulostasi kollegan näkemykseen.

 Perustelkaa päätöksenne tasokuvauksen 
sanamuodoin ja niitä havainnollistavin 
esimerkein, jotka poimitte puhenäytteestä.

 http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Kuuntele+
milt%C3%A4+suomalaispoliitikot+kuulostavat+eng
lanniksi/1135249759307





Miten voisit arvioida suullista taitoa osana  
•kurssiarvosanaa?
•Miltä osin arvio perustuisi tuntityöskentelyyn
• ja miten paljon suulliseen näyttöön? 
•Miten systematisoisit suullisen arvioinnin 
•osana tuntityöskentelyä?
•Mikä olisi suullisen taidon osuus arvosanasta?
•Ketkä osallistuisivat kokeeseen?
•Millaisia koetehtävät olisivat?


