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Statements Filtered by Area, Skill and Level

Sosiaaliset ja turismiin liittyvät tilanteet
LS

Kuunteleminen/puhuminen

Level A1
Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät
114

37

Matkailu

YMMÄRRÄN yksinkertaisia suunnistusohjeita, kuten 'käänny vasemmalle kadun päässä'.

Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät
36

Kuunteleminen/puh
uminen

Kuunteleminen/puh
uminen

Päivittäinen selviytyminen 3

OSAAN kysyä yksinkertaisia käytännön kysymyksiä ja ymmärtää niihin saadut vastaukset edellyttäen, että
vastaukset esitetään yksinkertaisilla lauseilla (esim. "Missä ruokasali sijaitsee?" "Ensimmäisessä
kerroksessa.").
OSAAN tehdä yksinkertaisia valituksia, kuten "Huoneeseeni ei tule lämmintä vettä".

Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät

Kuunteleminen/puh
uminen

Päivittäinen selviytyminen 5

66

YMMÄRRÄN yksinkertaisia selityksiä esimerkiksi isäntäperheen jäsenistä ja talon pohjapiirustuksesta.

69

PYSTYN ottamaan osaa keskusteluihin, jotka koskevat yksinkertaista faktatietoa, kuten kotimaatani,
perhettäni, koulua, jne.

Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät
105

Kuunteleminen/puh
uminen

Terveys

OSAAN vastata yksinkertaisiin kysymyksiin, kuten 'Sattuuko tämä?' ja ymmärrän yksinkertaisia ohjeita,
kuten 'Ota näitä kolme kertaa päivässä.'

Level A2
Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät
130

Kuunteleminen/puh
uminen

Hätätilanteet

OSAAN soittaa hätänumeroon, antaa tapahtumapaikkaa koskevat tiedot ja pyytää tarvittavaa apua.

Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät

Kuunteleminen/puh
uminen

Henkilökohtaiset kontaktit (kaukoetäisyydeltä)

515

YMMÄRRÄN yksinkertaisen puhelinviestin ja osaan kysymällä varmistaa sen yksityiskohdat.

187

PYSTYN osallistumaan yksinkertaisiin puhelinkeskusteluihin tuttujen ihmisten kanssa tutuista aiheista esim.
matkasuunnitelmista.

Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät
112
113
117

Kuunteleminen/puh
uminen

Matkailu

Saapuessani maahan, OSAAN vastata rutiininomaisiin kysymyksiin, kuten 'Kauanko aiotte viipyä maassa?'
sekä toimia asiaankuuluvasti minulle annettujen ohjeiden mukaan, kuten 'Avaatteko matkalaukkun
OSAAN mennä lipunmyyntiin esim. rautatie- / linja-autoasemalle ja tiedustella, miten pääsen kohteesta A
kohteeseen B. OSAAN pyytää virkailijaa varaamaan lipun.
OSAAN antaa ja ymmärtää yksinkertaisia suuntaohjeita edellyttäen, että ne eivät ole kovin pitkiä tai liian
monimutkaisia.

Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät

Kuunteleminen/puh
uminen

Nähtävyyksien katseleminen

139

YMMÄRRÄN pääkohdat yksinkertaisesta kiertoajelulla annettavasta tiedosta, joka esitetään helposti
ennustettavassa tilanteessa, kuten 'Tämä on presidentinlinna, jossa presidentti asuu'. OSAAN esitt
YMMÄRRÄN pääkohdat yksinkertaisesta kiertoajelulla annettavasta tiedosta, joka esitetään helposti
ennustettavassa tilanteessa, kuten 'Tämä on presidentinlinna, jossa presidentti asuu'.
OSAAN kysyä ja ymmärtää turistineuvonnassa saamaani tietoa edellyttäen, että minulle annetaan
yksinkertaista perustietoa.
OSAAN kysyä yksinkertaisia kysymyksiä halutessani lisätietoja esim. 'Milloin se on rakennettu?'

140

OSAAN antaa yksinkertaista tietoa tutuista paikoista.

135

137

Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät
2
4
3

Kuunteleminen/puh
uminen

Päivittäinen selviytyminen 1

OSAAN asioida tiskin takaa ja pyytää haluamaani esilläolevien tuotteiden joukosta. OSAAN kysyä hintoja ja
määriä. YMMÄRRÄN mainitut hinnat.
OSAAN tinkiä torilla jossain määrin käyttämällä apuna ruumiin kieltä (näyttämään sormilla, nyökkäämään /
pudistamaan päätäni, jne.).
OSAAN kysyä asiaankuuluvat kysymykset, jos ne koskevat asioita, jotka kauppiaan on helppo ymmärtää.
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Statements Filtered by Area, Skill and Level

Sosiaaliset ja turismiin liittyvät tilanteet
R

Lukeminen

Level A1
Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät
146

Päivittäinen selviytyminen 1

Lukeminen

Päivittäinen selviytyminen 2

YMMÄRRÄN suurimman osan tavanomaisten ruokalajien kuvauksista, jotka ovat yleisiä itsepalvelu ja
pikaruokapaikoissa, varsinkin silloin, jos paikka on kansainvälisesti tunnettu (esim. MacDonalds).

Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät
44

Lukeminen

YMMÄRRÄN tavaratalon opastetauluja (tietoa siitä missä kerroksessa tietty osasto sijaitsee) ja ohjeita
(esim. missä hissit sijaitsevat).

Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät
29

Nähtävyyksien katseleminen

YMMÄRRÄN perusasiat, kuten päivämäärät, lähtöajat ja matkan hinnat turistineuvonnan esittelylehtisistä.

Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät
12

Lukeminen

Lukeminen

Päivittäinen selviytyminen 3

YMMÄRRÄN tavanomaisia hotellin sääntöjä ja ilmoitustauluja, kuten 'ruokasali'. YMMÄRRÄN tavanomaista
hotelliin liittyvää informaatiota, esimerkiksi siitä milloin hotellissa tarjoillaan lounasta, päivällistä jne.

Level A2
Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät
133

Lukeminen

Hätätilanteet

YMMÄRRÄN hätäpalveluista kertovat ilmoitustaulut ja osaan soittaa tarvittaviin numeroihin.

Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät

Lukeminen

Henkilökohtaiset kontaktit (kaukoetäisyydeltä)

192

YMMÄRRÄN ajatuksia ja mielipiteitä, jos ne on ilmaistu yksinkertaisella kielellä.

191

YMMÄRRÄN kirjeitä, joissa kuvaillaan ihmisiä tai tapahtumia.

190

YMMÄRRÄN yksinkertaisella kielellä ilmaistuja mielipiteitä, kuten 'En pidä jalkapallosta.'

Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät

Lukeminen

Matkailu

125

YMMÄRRÄN esitteissä ja kartoissa annettua informaatiota.

122
124

YMMÄRRÄN yksinkertaisia kaavakkeita, kuten maahantulokortin, joka on täytettävä maahan saapumisen
yhteydessä.
YMMÄRRÄN aikatauluja, lentokentän lähtevien/saapuvien koneiden ilmoitustaulut, jne.

123

YMMÄRRÄN tavanomaisimmat liikennemerkit ja kyltit autolla matkustaessani (esim. 'Tie suljettu').

Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät

Lukeminen

Nähtävyyksien katseleminen

145

PYSTYN tunnistamaan kaupungin, alueen, jne. päänähtävyydet sen perusteella, miten ne on kuvailtu
esittelylehtisissä.
YMMÄRRÄN julkisia ilmoitustauluja.

148

YMMÄRRÄN turistineuvonnasta saamani esitteet.

149

YMMÄRRÄN julisteissa kerrotun informaation pääkohdat.

150

YMMÄRRÄN perustiedon nähtävyyksien kuvauksista (esim. linna).

147

Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät

Lukeminen

Päivittäinen selviytyminen 1

14

YMMÄRRÄN yksinkertaisimmat etiketit, esim. säilyketölkkien kyljet.

11

YMMÄRRÄN hintalappuja ja tiettyjä mainoksia, kuten 'Erikoistarjous', ollessani ostoksilla tavaratalossa tai
pienemmissä myymälöissä.
YMMÄRRÄN tuotteiden etiketit, kuten 'nenäliinoja', 'hammastahna', jne.

13

Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät

Lukeminen

Päivittäinen selviytyminen 2
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Sosiaaliset ja turismiin liittyvät tilanteet
W

Kirjoittaminen

Level A1
Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät
81

Kirjoittaminen

Päivittäinen selviytyminen 5

OSAAN jättää isäntäperheelleni yksinkertaisen viestin, esim. kertoa mihin olen mennyt tai mihin aikaan
tulen takaisin (esim. 'Lähdin kouluun, tulen takaisin kello 17.00').

Level A2
Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät

Kirjoittaminen

Henkilökohtaiset kontaktit (kaukoetäisyydeltä)

199

OSAAN ilmaista mielipiteitäni yksinkertaisella kielellä.

196

OSAAN kertoa henkilökohtaisia, rutiininomaisia tietoja itsestäni esim. kirjeenvaihtokaverille ja OSAAN
ilmaista mielipiteitäni yksinkertaisesti (En pidä ...).
OSAAN kirjoittaa yksinkertaisia kirjeitä (esim. kiitoskirjeitä).

195

Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät

Kirjoittaminen

Päivittäinen selviytyminen 3

49

OSAAN ilmoittautua hotelliin (lomakkeen täyttäminen).

51

OSAAN täyttää useimmat lomakkeet, jotka liittyvät henkilökohtaisiin tietoihin.

Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät
64

83

Päivittäinen selviytyminen 4

OSAAN täyttää suurimman osan lomakkeista, jotka koskevat omia henkilötietojani.

Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät
82

Kirjoittaminen

Kirjoittaminen

Päivittäinen selviytyminen 5

OSAAN kirjoittaa isäntäperheelleni lyhyen, yksinkertaisen esittelykirjeen itsestäni, kertoen perusasioita,
esimerkiksi nimen, iän, jne.
OSAAN kirjoittaa kiitos- tai onnittelukirjeen.

Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät

Kirjoittaminen

Päivittäinen selviytyminen 6

99

OSAAN täyttää postin lomakkeita (esim. postiosoituksen).

98

OSAAN täyttää pankin henkilötietolomakkeen esim. tilin avaamista varten.

Level B1
Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät

Kirjoittaminen

Henkilökohtaiset kontaktit (kaukoetäisyydeltä)

197

OSAAN kirjoittaa yksinkertaisia kirjeitä, jotka käsittelevät faktoja ja tapahtumia.

200

OSAAN kirjoittaa rutiininomaisia kirjeitä.

Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät
129

50

Kirjoittaminen

Päivittäinen selviytyminen 3

OSAAN kirjoittaa yksinkertaisen faksin tai kirjeen, jossa tiedustelen majoitusmahdollisuutta, edellyttäen että
tehtävä on rajoittunut huoneen varaamiseen ja vastaaviin asioihin.
OSAAN kirjoittaa hotelliin ja vahvistaa majoitukseni, jne.

Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät
84

Matkailu

OSAAN täyttää matkustaessani standardimuotoisia lomakkeita, esim. maahantulokortin.

Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät
48

Kirjoittaminen

Kirjoittaminen

Päivittäinen selviytyminen 5

OSAAN kirjoittaa yksinkertaisia kirjeitä, jotka liittyvät omiin kokemuksiini.

Level B2
Sosiaaliset ja
turismiin liittyvät
198

Kirjoittaminen

Henkilökohtaiset kontaktit (kaukoetäisyydeltä)

OSAAN kirjoittaa kiitos-, osaanotto- ja onnittelukirjeitä.
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Opiskelu
LS

Kuunteleminen/puhuminen

Level A1
Opiskelu
315

Kuunteleminen/puh
uminen

Luennot, keskustelut, esitykset ja demonstraatiot 1

PYSTYN kysymään erittäin yksinkertaisia kysymyksiä saadakseni tietoa, kuten 'Mikä tämä on?'.
YMMÄRRÄN 1 tai 2 sanan vastauksia.

Level A2
Opiskelu
316
318
523
314

Kuunteleminen/puh
uminen

YMMÄRRÄN joitakin luennon osia, jos luennoitsija ottaa huomioon myös ne kuulijat, jotka eivät puhu kieltä
äidinkielenään.
YMMÄRRÄN luennon, demonstraation tai esityksen perussisällön, jos aihe on minulle tuttu ja ennalta
arvattavissa, ja mikäli asiat on ilmaistu selkeästi ja yksinkertaisesti.
YMMÄRRÄN yksinkertaisia, ennustettavissa olevia kysymyksiä ja OSAAN vastata niihin.
PYSTYN seuraamaan erittäin yksinkertaista esitystä tai demonstraatiota, edellyttäen että siinä käytetään
hyväksi konkreetteja esimerkkejä tai kaavioita, toistoa ja ala on minulle ennastaan tuttu.

Opiskelu
402

Luennot, keskustelut, esitykset ja demonstraatiot 1

Kuunteleminen/puh
uminen

Opintojen järjestely

YMMÄRRÄN yksinkertaisia ohjeita oppituntien ajoista, päivämääristä ja luokkahuoneen numeroista, sekä
kurssiin liittyvistä tehtävistä.

Opiskelu

Kuunteleminen/puh
uminen

Seminaarit ja oppitunnit

340

OSAAN ilmaista yksinkertaisia mielipiteitä, käyttäen ilmaisuja, kuten 'Olen eri mieltä'.

339

OSAAN esittää yksinkertaisia kysymyksiä ja ymmärrän yksinkertaisia vastauksia.

342

OSAAN esittää mielipiteeni, jos kuulijat ovat kärsivällisiä.

Level B1
Opiskelu
331

Kuunteleminen/puh
uminen

Luennot, keskustelut, esitykset ja demonstraatiot 1

PYSTYN pitämään lyhyen, yksinkertaisen esitelmän tai demonstraation tutusta aiheesta.

Opiskelu

Kuunteleminen/puh
uminen

Opintojen järjestely

403

OSAAN tarkistaa saadut ohjeet opettajan tai luennoitsijan kanssa toistamalla kuulemani.

404

YMMÄRRÄN opettajan tai luennoitsijan antamat oppitunteja ja tehtäviä koskevat ohjeet.

Opiskelu
344
343
341
338

Kuunteleminen/puh
uminen

Seminaarit ja oppitunnit

PYSTYN seuraamaan väittelyä tai keskustelua, jos puheenaihe on minulle ennestään tuttu tai
ennakoitavissa oleva.
OSAAN pyytää lisäselvityksiä, mutta ne pitää esittää minulle kärsivällisesti, jotta ymmärtäisin selitykset.
PYSTYN osallistumaan jossain määrin seminaareihin tai oppitunteihin, ja pystyn seuraamaan
argumentaatiota / keskustelua, jos asiat esitetään suhteellisen yksinkertaisella kielellä ja/tai jos ne to
PYSTYN osallistumaan rajoitetusti seminaariin tai oppitunteihin, edellyttäen että minuun suhtaudutaan
kärsivällisesti ja käytetty kieli on yksinkertaista.

Level B2
Opiskelu

Kuunteleminen/puh
uminen

Luennot, keskustelut, esitykset ja demonstraatiot 1

321

OSAAN esittää kysymyksiä esim. syistä, pyytää lisäselvityksiä, jne.

332

PYSTYN pitämään selkeän esitelmän tutusta aiheesta ja PYSTYN vastaamaan ennustettavissa oleviin tai
faktatietoa koskeviin kysymyksiin.

Opiskelu
405

Kuunteleminen/puh
uminen

Opintojen järjestely

OSAAN tarkistaa ymmärtäneeni annetut ohjeet.

5
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Opiskelu
R

Lukeminen

Level A1
Opiskelu
355

Lukeminen

Oppikirjat, artikkelit, jne.

YMMÄRRÄN yksinkertaistetun oppikirjan tai artikkelin perussisällön. Luen hyvin hitaasti.

Level A2
Opiskelu
357

Lukeminen

Oppikirjat, artikkelit, jne.

YMMÄRRÄN yksinkertaisia oppikirjoja, artikkeleita, jne. ja ymmärrän useimmat pääkohdat. PYSTYN
seuraamaan yksinkertaista argumentaatiota.

Level B1
Opiskelu
408
407

Lukeminen

OSAAN lukea opettajien ja luennoitsijen kirjoittamia yksinkertaisia viestejä, joissa annetaan tietoa
tehtävistä, välineistä, kirjallisuuslistoista, vastaanottoajoista, jne.
OSAAN lukea järjestelyihin liittyviä perustietoja (esim. luentojen, tuntien ja tenttien ajankohdat, päivämäärät
ja huoneiden numerot) luokkahuoneen taululta tai laitoksen ilmoitustaululta.

Opiskelu
356
359

Opintojen järjestely

Lukeminen

Oppikirjat, artikkelit, jne.

YMMÄRRÄN yksinkertaisia kuvituksia tutuista asioista, kuten sääkarttoja, jos kuvaan ei liity kovin paljon
selittävää tekstiä.
Jos minulla on tarpeeksi aikaa, YMMÄRRÄN suurimman osan faktatiedosta, jota kohtaan opintojeni
kuluessa.

Opiskelu

Lukeminen

Tiedonhakutaidot

384

OSAAN arvioida käsitteleekö tarkastelemani kirja tai artikkeli tarvitsemaani aihetta.

386

YMMÄRRÄN perustiedot ja ohjeet esim kirjaston tietokannoissa, jos saan vähän apua.

391

OSAAN käyttää hyväkseni useimpia tietolähteitä, kuten sanakirjoja.

Level B2
Opiskelu

Lukeminen

Tiedonhakutaidot

383

OSAAN käyttää kaksikielistä sanakirjaa ja löydän oman äidinkielen vastaavat sanat, kun kyse on
konkreettisista käsitteistä.
OSAAN käyttää rajoitetussa määrin hyväkseni tietolähteitä, kuten kaksikielisiä sanakirjoja, tietokoneita, jne.

385

OSAAN jonkin verran seurata viittauksia sanasta toiseen sanakirjassa.

388

PYSTYN seuraamaan tiivistelmien perusajatuksia.

389

Level C1
Opiskelu
409
Opiskelu

Lukeminen

Opintojen järjestely

OSAAN lukea kaikki opettajien tai luennoitsijoiden kirjoittamat tiedot, jotka liittyvät opintojeni käytännön
järjestelyihin.
Lukeminen

Oppikirjat, artikkelit, jne.

363

OSAAN silmäillä tekstejä, jotta löytäisin tarvitsemaani tietoa ja ymmärtäisin tekstin perussisällön.

362

YMMÄRRÄN suurimman osan oman erityisalani oppikirjoista, artkkeleista, jne.

Opiskelu

Lukeminen

Tiedonhakutaidot

534

OSAAN arvioida mikä kahdesta tai useammasta saman alan kirjasta tai artikkelista on minulle tarpeellisin.

392

PYSTYN selaamaan artikkeleita, kirjoja, ym. omalla alallani ja osaan arvioida niiden asiaankuuluvuuden /
tarpeellisuuden, ja pystyn tähän keskinkertaisella nopeudella.

6
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Opiskelu
W

Kirjoittaminen

Level A2
Opiskelu
364

Kirjoittaminen

OSAAN tehdä yksinkertaisia muistiinpanoja kirjallisista lähteistä.

Opiskelu
351

Oppikirjat, artikkelit, jne.

Kirjoittaminen

Seminaarit ja oppitunnit

OSAAN kirjoittaa ylös osan informaatiosta, edellyttäen että se tapahtuu enemmän tai vähemmän sanelusta
(esim. luettavaa kirjallisuutta) ja että minulle annetaan tarpeeksi aikaa kirjoittamiseen.

Level B1
Opiskelu
370

Kirjoittaminen

OSAAN kirjoittaa yksintaisen kertomuksen tai kuvauksen, kuten 'Viimeisin lomamatkani'; sanojen ja kieliopin
käyttöni on jonkin verran epätarkkaa.

Opiskelu
327

Esseet

Kirjoittaminen

Luennot, keskustelut, esitykset ja demonstraatiot 1

OSAAN kirjoittaa luennolla muistiin joitakin asioita, jos ne esitetään sanelunomaisesti (esim. kirjaluetteloita)
tai ne kirjoitettu taululle.

Opiskelu

Kirjoittaminen

Opintojen järjestely

411

OSAAN kirjoittaa ylös opettajien ja luennoitsijoiden sanelemia aikoja, päivämääriä ja paikkoja.

410

OSAAN kopioida aikoja, päivämääriä ja paikkoja luokkahuoneen taulun tai laitoksen ilmoitustaulun
ilmoituksista.

Opiskelu
365

Kirjoittaminen

OSAAN tehdä yksinkertaisista teksteistä muistiinpanoja, joista on rajoitetusti hyötyä esseen kirjoittamista tai
kertaamista varten.

Opiskelu
396

Oppikirjat, artikkelit, jne.

Kirjoittaminen

Tiedonhakutaidot

OSAAN tehdä yksinkertaisia muistiinpanoja kirjallisista lähteistä.

Level B2
Opiskelu
372
Opiskelu
328
Opiskelu
413
Opiskelu
366
Opiskelu
352

Opiskelu
398
397

Kirjoittaminen

Esseet

OSAAN esittää argumentteja käyttäen rajallista ilmaisuvarastoa (sanastoa ja rakenteita).
Kirjoittaminen

Luennot, keskustelut, esitykset ja demonstraatiot 1

OSAAN tehdä joitakin muistiinpanoja vieraalla kielellä ja niistä on jonkin verran apua esseen
kirjoittamisessa tai luennon kertaamisessa.
Kirjoittaminen

Opintojen järjestely

OSAAN kirjoittaa ylös opettajien tai luennoitsijoiden tekemiä muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin.
Kirjoittaminen

Oppikirjat, artikkelit, jne.

OSAAN tehdä yksinkertaisia muistiinpanoja, joista on jonkin verran hyötyä esseen kirjoittamista tai
kertaamista varten; pystyn kirjaamaan muistiin useimmat keskeisistä asiakohdista.
Kirjoittaminen

Seminaarit ja oppitunnit

OSAAN tehdä muistiinpanoja, joista on jotakin hyötyä esseen kirjoittamiseen tai luentojen kertaamiseen,
mutta EN TODENNÄKÖISESTI pysty kirjoittamaan kaikkea oikein, jos kirjoittamiseen ei ole varattu tarpeeksi
aikaa.
Kirjoittaminen

Tiedonhakutaidot

OSAAN tehdä yksinkertaisia muistiinpanoja, joista on jonkin verran hyötyä esseen kirjoittamista tai
kertaamista varten; pystyn kirjaamaan muistiin useimmat keskeisistä asiakohdista.
OSAAN tehdä yksinkertaisista teksteistä muistiinpanoja, joista on rajoitetusti hyötyä esseen kirjoittamista tai
kertaamista varten.
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Statements Filtered by Area, Skill and Level

Työ
LS

Kuunteleminen/puhuminen

Level A1
Työ
204

Kuunteleminen/puh
uminen

Työhön liittyvät palvelut 1

YMMÄRRÄN yksinkertaisia vastauksia, kuten 'Kyllä. Voimme toimittaa ne perjantaina.'

Level A2
Työ
245

Kuunteleminen/puh
uminen

PYSTYN ilmaisemaan mielipiteitäni yksinkertaisin termein, kuten 'Olen eri mieltä', edellyttäen että
kysymys/asia on ilmaistu selkeästi ja yksinkertaisesti.

Työ
258
259

Kokoukset ja seminaarit

Kuunteleminen/puh
uminen

Muodolliset esitykset ja demonstraatiot

YMMÄRRÄN konferenssiesityksen pääkohdat, jos kieli on yksinkertaista ja esityksessä käytetään apuna
videota tai muita visuaalisia apuvälineitä.
OSAAN kysyä lisäselvityksiä ja ymmärrän yksinkertaisia vastauksia.

Työ

Kuunteleminen/puh
uminen

Puhelin

310

OSAAN vastaanottaa yksinkertaisia viestejä.

309

OSAAN soittaa ulkopuheluita ja välittää yksinkertaisia, valmiita viestejä, kuten 'Herra X:n lento on
myöhässä. Hän saapuu tänään iltapäivällä'.

Työ
203
207

Kuunteleminen/puh
uminen

Työhön liittyvät palvelut 1

OSAAN esittää yksinkertaisia pyyntöjä omaan työnkuvaani liittyen, esimerkiksi "Haluaisin tilata 25
kappaletta...".
OSAAN ilmaista mielipiteeni tutuista, ennakoitavissa olevista asioista, kun keskustelu liikkuu melko
mutkattomalla tasolla ('Tämä on parempi, koska ...' -tyyppiä).

Työ

Kuunteleminen/puh
uminen

Työhön liittyvät palvelut 2

222

OSAAN lähettää eteenpäin rutiininomaisia viestejä.

219

PYSTYN auttamaan asiakasta jossain määrin, esim. 'Annan teille uuden esitteemme'.

218

OSAAN ottaa vastaan ja lähettää eteenpäin yksinkertaisia, rutiininomaisia viestejä, kuten 'Pe kok. klo 10'.

217

YMMÄRRÄN yksinkertaisia ohjeita, kuten 'Lähetä tämä kirje Rouva X:lle'.

Level B1
Työ
257
264
Työ
311
Työ
205
206
Työ
224
229

Kuunteleminen/puh
uminen

Muodolliset esitykset ja demonstraatiot

PYSTYN seuraamaan yksinkertaista esitystä/demonstraatiota ja ymmärtämään selitykset, jotka liittyvät
oman erikoistumisalueeni tuotteeseen tai aiheeseen.
YMMÄRRÄN konferenssiesityksen.
Kuunteleminen/puh
uminen

Puhelin

OSAAN vastaanottaa monimutkaisempia viestejä, edellyttäen että soittaja sanelee ne minulle selvästi ja
kärsivällisesti.
Kuunteleminen/puh
uminen

Työhön liittyvät palvelut 1

OSAAN esittää käytännön ongelmiin liittyviä kysymyksiä esimerkiksi saadakseni selville, mikä koneessa on
vialla, ja ymmärrän yksinkertaisia vastauksia.
OSAAN ilmaista rutiininomaisia pyyntöjä omaan työkuvaani liittyen (esim. pyytää kirjeen/artikkelin
puhtaaksikirjoittamista).
Kuunteleminen/puh
uminen

Työhön liittyvät palvelut 2

PYSTYN neuvomaan asiakkaita yksinkertaisissa asoissa oman työnkuvani puitteissa (esim. 'Tämä malli
tekee parempaa kopiointijälkeä, mutta se on myös kalliinpi').
PYSTYN tekemään yhteenvedon omalla äidinkielelläni kirjoitetusta kirjeestä sellaiselle henkilölle, joka ei
ymmärrä kyseessä olevaa kieltä.
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Työ
R

Lukeminen

Level A2
Työ
294

Lukeminen

YMMÄRRÄN lyhyen tuotekuvauksen oman työalueeni puitteissa, edellyttäen että tämä on ilmaistu
yksinkertaisella kielellä eikä sisällä yllättävää, yksityiskohtiin liittyvää tietoa.

Työ
302
301

300

Lukeminen

283

Ohjeet ja toimintalinjat

YMMÄRRÄN ohjeita, jos voin jollain tapaa tarkistaa ymmärtäneeni oikein, niin kauan kuin ohjeet ovat
yksinkertaisia, lyhyitä ja niissä on kuvallista informaatiota.
YMMÄRRÄN faksien tai valokopiokoneiden, sekä muiden vastaavien laitteiden käyttöohjeet, jos ohjeissa on
apuna kaaviokuvia jne., jos laite/tuote on minulle ennastaan tuttu, eikä ohjeiden ymmärtäminen ole
riippuvainen ainoastaan tekstin antamasta informaatiosta.
YMMÄRRÄN työpaikallani olevat tavanomaiset ilmoitukset, kuten turvallisuusohjeet, kun ne on ilmaistu
käskyjen muodossa.

Työ
282

Julkinen tiedonhankinta

Lukeminen

Raportit (huomattavan pitkät ja viralliset)

YMMÄRRÄN lyhyen raportin minulle tutuista asioista, edellyttäen että sisältö on selkeästi ilmaistu ja ennalta
arvattavaa ja käytetty kieli yksinkertaista. Lisäksi tarvitsen riittävästi aikaa raportin lukemiseen.
YMMÄRRÄN useimmat käsiini tulevat lyhyet raportit joiden sisältö on ennalta arvattavissa, kunhan minulle
annetaan tarpeeksi aikaa raportin lukemiseen.

Level B1
Työ

Lukeminen

Julkinen tiedonhankinta

293

PYSTYN saamaan faktoihin perustuvaa perustietoa omalta erityisalueeltani, esim. käsikirjoista.

296

YMMÄRRÄN faktatietoihin perustuvan artikkelin tai uutisen omalta erityisalaltani, edellyttäen että käytetty
kieli on tavanomaista, eivätkä esitetyt tosiasiat esim. kumoa hyväksyttyä hypoteesia tai
YMMÄRRÄN omaan erityisalaani liittyvän teoreettisen artikkelin perusasiat.

297
292

YMMÄRRÄN faktoihin perustuvaa perustietoa omalta työalueeltani, esimerkiksi suunnitelmissa ja kaavioissa
esitettyä tietoa.

Työ
270
271
269

Lukeminen

YMMÄRRÄN ja pystyn toimimaan standardinomaisen kirjeen mukaan (esim. tilaukset) oman työnkuvani
puitteissa.
PYSTYN tunnistamaan rutiinista poikkevan kirjeen perussisällön ainakin osittain, jos se liittyy omaan
työnkuvaani.
PYSTYN tunnistamaan erityyppiset kirjeet, kuten tilaukset, valitukset, tapaamiset, kyselyt, jne., ja osaan
välittää ne eteenpäin asiaankuuluvalle henkilölle toimenpiteitä varten.

Työ
303
304

Kirjeenvaihto

Lukeminen

Ohjeet ja toimintalinjat

YMMÄRRÄN ohjeita, esimerkiksi käyttöohjeita, pelkän tekstin muodossa, edellyttäen että kyseessä oleva
laite, tuote, tms. on minulle jollain tapaa ennestään tuttu.
YMMÄRRÄN omaan työhöni kuuluvia ohjeita, menettelytapoja, jne.

Level B2
Työ
295
Työ
273
274
Työ

Lukeminen

Julkinen tiedonhankinta

YMMÄRRÄN suurimman osan oman alani faktatietoihin perustuvista tuotekuvauksista.
Lukeminen

Kirjeenvaihto

YMMÄRRÄN rutiinista poikkevien kirjeiden perusmerkityksen ja ymmärrän suurimman osan niiden
sisällöstä.
YMMÄRRÄN suurimman osan kohdalleni osuvasta kirjeenvaihdosta.
Lukeminen

Raportit (huomattavan pitkät ja viralliset)

9

Statements Filtered by Area, Skill and Level

Työ
W

Kirjoittaminen

Level A1
Työ
276

Kirjoittaminen

PYSTYN välittämään yksinkertaisia viestejä, esim. minne olen mennyt ja mihin aikaan tulen takaisin.

Työ
212

Kirjeenvaihto

Kirjoittaminen

Työhön liittyvät palvelut 1

OSAAN kirjoittaa rutiininomaisia pyyntöjä kollegalle, tyyliin "Saisinko 20 kappaletta X:ää?"

Level A2
Työ
265

Kirjoittaminen

PYSTYN tekemään muistiinpanoja esityksen/demonstraation aikana, kun käsiteltävä asia on joko tuttu ja
ennakoitavissa oleva tai jos on mahdollista esittää selvennyspyyntöjä ja tehdä muistiinpanoja.

Työ
213

Kirjoittaminen

240

Työhön liittyvät palvelut 1

OSAAN kirjoittaa lyhyitä, ymmärrettäviä pyyntöjä kollegalle tai toisen yhtiön tutulle edustajalle.

Työ
234

Muodolliset esitykset ja demonstraatiot

Kirjoittaminen

Työhön liittyvät palvelut 2

PYSTYN kirjoittamaan muistiin yksinkertaisia, ennakolta odotettavissa olevia ohjeita/pyyntöjä, esimerkiksi
asiakkaan haluaman tavaramäärän, toimituspäivän, jne.
PYSTYN tekemään muistiinpanoja omia tarkoituksiani varten.

Level B1
Työ
277

Kirjoittaminen

PYSTYN kirjoittamaan säännönmukaisia, rutiininomaisia, faktatietoa käsitteleviä kirjeitä, esim. tiedustelun,
mutta kirjoittamani kirjeet vaativat toisen henkilön tarkistamista.

Työ
214

Kirjoittaminen

239

Työhön liittyvät palvelut 1

OSAAN kirjoittaa rutiininomaisia tavara-, palvelu-, ym. pyyntöjä, mutta saatan tarvita niiden tarkistamista.

Työ
235

Kirjeenvaihto

Kirjoittaminen

Työhön liittyvät palvelut 2

PYSTYN ottamaan vastaan rutiininomaisen tilauksen ja virheiden mahdollisuus on pieni, jos minulla on
mahdollisuus tarkistaa tilaus vertaamalla sitä asiakkaan toivomuksiin.
PYSTYN kirjoittamaan muistiin yksinkertaisia, odotettavissa olevia ohjeita, jos minulta on sitä nimenomaan
pyydetty. Jos minulle annetaan siihen aikaa, ehdin tehdä sen ennen kuin kokous jatkuu.

Level B2
Työ
278
Työ

Kirjoittaminen

Kirjeenvaihto

PYSTYN kirjoittamaan rutiinista poikkeavia kirjeitä, jos kirjeen sisältö liittyy faktatietoihin.
Kirjoittaminen

Kokoukset ja seminaarit

255

PYSTYN tekemään muistiinpanoja, jotka ovat hyödyllisiä sekä itselleni että kollegoilleni.

252

PYSTYN tekemään suhteellisen tarkkoja muistiinpanoja kokouksissa tai seminaareissa, joissa käsiteltävä
asia on minulle tuttu ja ennakoitavissa oleva.
PYSTYN tekemään muistiinpanoja useimmista asioista, joita kohtaan omalla erikoistumisalueellani.

254
Työ
267
Työ
307

Kirjoittaminen

Muodolliset esitykset ja demonstraatiot

PYSTYN tekemään muistiinpanoja lähes kaikista oman erikoistumisalueeni asioista, joita saattaa tulla esille
esityksen/demonstraation aikana.
Kirjoittaminen

Ohjeet ja toimintalinjat

OSAAN kirjoittaa raakaversion selkeäpiirteisistä toimintaohjeista, säännöistä, jne.
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