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Tutkinnon taustaa

Vieraiden kielten taidon tarve on yleistynyt yhteiskunnassamme
viim.e.vuosikymmeninii. Kielitaidori. on i"u"t iark.a o* yt.lrsivis-tystd ja ammattitaitoa. Etenkin korkea-asteen opiskelurr'u-ki.litui-
toa tarvitaan opiskelun vdlinetaitona, ja tyoelii*arri yt iuseampihavaitsee tarvitsevansa vieraiden tietten' taitoa sek;i toimiessaankotimaassa ettd pittiessdiin yhteyksia uttomaille. Tata osoittavatmm. kielitaidon iarvetutkimukr6b yoitu on Suomessa tehiy ,yrt.-maattisesti 197O-luvulta ldhtien, Kaitavimpia niiisit ;; doinisen
!!97il ja Mehtiildisen (t987a; t987b; 1989)'tekemdt tyoelaman kie,litai totarpei ta ka rtoi ttaneet tu tkimuku.t.' iu*etu tkimuksia kdsi tel-ldiin tarkemmin dskettdin raaditussa yleiskatsauksessa (suontausta
19e3).

Suomessa jiirjestetddn useita sekd koti- ettd ulkomaisia kieli-taitotutkintoja,-joita suorittajat voivat kiiyttii i i osoituksena vierai-den kielten hallinnastaan. Timdn suuren iodistuskirjon t uiutre.r,i-nen on kuitenkin ha.nkal ?a,ia eri todistusten vertailu toisiinsa tuot-taa suuria vaikeuksia. Tilanne. on sama myos muualla Euroopassa.Tiimii on yksi syy siihen, miksi Euroopa" ,i.""grto-on kiiynnistdnytprojektin, jonka tarkoituksena.on kehittiiii jerjestelmd, j6nka puit-teissa eri kielitutkinnot ja ,testit voidaan ,ulal vertailulelpoisiksi.Viime aikoina vahvimmin esilla on ollur thdil*il;il raito-tasoasteiklq, jonka mukainen nyt kehitteilid oleva suomalainen tai-totasoasteikkommekin on.
Suurin vksittdinen historiallinen vaikuttaja Aikuisten kielitai-totutkinnon iakan3 01 Tyoeldman 

\ie.liaiplomi (TKD), jota ale*iinkehittii ii -Iyyerfylii n yliopistossa tyoeliimiin ed usta;i"rr' ioi.rtmuk-
1._!!3 ja Ivlehtiiliiisen tarvetutkimuksiin pohjautuen vuonna 1ggg.TKD pohjautut ryor taitotasoasteikkooi,-yJrru alkuaan oli 6 por-rasta. se on alakohtainen, pitkaug edistynyitd kielitaitoa mitt aava,noin 5 tunnin kestoinen ruticinto. Tutkiniou or, taua hetkelld kehitet-
Y.k.lyl"n ja hatlinnon aloille englannir,, ,ukrun ja ruotsin kielijn.Tehtdvistcit mittaavat tekstin yrimiirtiimistd, kirjoittamista, pu-
lttlynmalalfglii,. puhumistd seki rakenteen ja sanaston hauin-taa. TKD:n kehittdmisessd on kdytetty hyvatsi uusinta teoreettista
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tietoa kielitaidon rakenteesta sekd kiiytetty esimerkkeind ulkomai-
sia kommunikatiivista kielitaitoa mittaavia tutkintoja.

Euroopan neuvoston yhteisen taitotasoasteikon kehittyessii
yhdeksiinportaiseen suuntaan syntyr paineita muuttaa TKD-asteik-
kokin yhdeksiinportaiseksi. Samalla otettiin uudelleen esille jo 1-
kaisemmin noussut ajatus testien kehittiimisestd myos alemmille
kielitaitotasoille. Kun sekd uudet, "pehmedmnin" menetelmin teh-
dyt tarvetutkimukset (mm. Viiiindnen 1992) sekii ulkomaiset koke-
mukset osoittivat, ettd tarkka alakohtainen jaottelu ei varsinkaan
alkavan ja keskitason kielitaidon osalta ole tarpeen, pddtettiin uu-
sista testeistii tehdii kaikille aloille yhteisiii. Samalla syntyi myos
mahdollisuus kehittiiii ylimmille taitotasoille yleinen, toimialoihin
sitoutumaton testiversio. Uusien tutkintojen rahoittajaksi ryhtyi
opetushallitus, ja asiantuntijoiksi tyohon kutsuttiin Jyviiskyliin yli-
opiston edustajia kielitaidon mittaamisen alalta sekii aikuisten kie-
lenopetuksen asiantuntijoita eri aikuisoppilaitoksista.

AIKI-tutkinnon perusteena olevan 9-portaisen taitotasoastei-
kon kehittiimisessd on kiiytetty hyvdksi Euroopan neuvoston taito-
tasoasteikkoluonnosta (mikii puolestaan pohjautuu The English-
Sp eakin g tJnionin kiiyttiimd dn asteikkoon), TKD-asteikkoon tehtyii
pohjatyotd sekd Suomen kielen tasokokeeseen laadittua 7-portais-
ta taitotasoasteikkoa. Suomen kielen tasokoetta ollaan liittl imdssi
AIKI-tutkintojiirjestelmddn, ja TKD-tutkinnon taitotasoasteikoksi
tullee myoskin tiimii uudistettu, 9-portainen asteikko. TKD toden-
ndkoisesti kuitenkin pysyy alakohtaisena, kun taas AIKIsta tulee
toimialaan sitoutumaton.

AIKl-tutkinnon tavoitteena on mitata aikuisen arkieliimdssd
tarvitsemaa vieraan kielen taitoa. Perus- ja keskitason tutkintojen
perustemiiiirityksissii tiitd "arkieldmdn tarvetta" on konkretisoitu
maarittelemiillii ne aihepiirit ja ne funktiot, joita aikuinen arkield-
mdssiidn todennikoisesti kohtaa. Naita siis esiintyy tehtiivien poh-
jateksteissd ja niiden hallintaa testataan testitehtdvien avulla. Sa-
malla tavoin mdiiritellddn mm. UCLES:n ja ICC:n tutkintojen si-
siiltot. Tata sisiiltomdiiritystapaa kiiytetddn myos Threshold leael
-oppimiiiirdn miiiirityksissii.

Testin arvosteluperusteita on myos kehitetty TKD-arvostelu-
jiirjestelmiin pohjalta. Arvostelua on kuitenkin yksinkertaistettu ja
mukautettu testitehtiiviii vastaavaksi. Suunnitelmana on, etti teh-
tdvien korjaajaverkosto olisi suhteellisen laaja, joten jdrjestelmdn
yksinkertaistaminen oli arvostelijakoulutuksen helpottamiseksi ja
luotettavuuden turvaamiseksi valttametontd.
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Tutkinnon esittely

Aikuisten kielitaitotutkinto (AIKl-tutkinto) on suomalainen, yhdek-
sdnportaiseen taitotasoasteikkoon perusfuva kolmitasoinen tutkin-
tojiirjesteha. Perustason tutkinto on suunnattu yhdeksdnportaisen
taitotasoasteikon portaille 1-3, keskitaso portaiile 3-5 ja'diplomi-
t1:o pgrlaiile 18. Tasoa 9 varten ei sen koikeuden vuoksi oll ja4e-
vdd kehittii i i standardoitua testid, vaan sitd mitataan henkilokoh-
taisiksi riiiitiiloidyila kokeilla. Tutkinnot ova t kielitaidon hankinta-
tavasta riiPPY|attomia, eli tutkinnon voi suorittaa riippumatta sii-
td, missd, milloin ja miten on kielitaitonsa hankkinut. ruttinnon
kielinii ovat ainakin alkuvaiheessa suomi, ruotsi, englanti, saksa,
ranska, espanja ja ven;iji i. Vuoden 1993 keviidili i esikJkeiluun val-
miina ovat Perus- ja keskitason tutkinnot kaikissa naissd kielissd.
Diplomitason tutkintoja on tarkoitus kokeilla vuoden 7gg4 keviii i l-
l e .

Aikuisten kielitaitotutkinto on aikuisen toiminnallista kietitai-
toa mittaava tutkinto. Toiminnallinen kielitaito viittaa siihen, mi-
ten luontevasti ja.sujuvasti henkilci suoriutuu eri tehtdvistii ja tilan-
t:irlu, joigsa vaaditaan vieraan kielen ymmdrtdmistd ja kiiyttiimis-
td. Testeihin sisiiltyviit kielenkiiyttotilanteet liittyviit aikuisen arki-
pdiviiii.n:. po-hjateksteind on esimerkiksi lehtitei{keitii, ilmoituksia,
mainoksia, keskusteluja, kuulutuksia tai radio-ohjelman katkelmia
aikuisia koskettavista aiheista. kuten tyosti, harrastuksista, tai yh-
teiskunnan toiminnasta. Tutkinnot eivdt nykyisten suunnitelmien
mukaan ole alakohtaisia, mutta alakohtaiiten osakokeiden liitta-
minen tutkintoon on yksi tulevaisuuden mahdollisuus.

Koska eri kielten AlKl-tutkinnot perusfuvat samaan taitota-
soasteikkoon, tutkinnot ovat myos kielt-en viililld vertailukelpoisia.
Esimerkiksi taitotaso 2 tarkoittia siis samaa toiminnallista kielitai-
toa kaikissa tutkinnon kielissii, ei sit6, ettii kieliii olisi opiskeltu yhtii
kauan aikaa. Taitotasoasteikon kautta toimii myos eri aikoina suo-
ritettujen saman kielen tutkintojen vertailukelpoisuus, vaikka teh-
tdvistot muuttuvatkin.

AIKl-tutkinnon suorittaminen edellyttdd osallistumista kokei-
siin, jotka koostuvat viidestd osasta: puhuminen, puheen ymmdrtd-
minen,^kirjoittaminen, tekstin ymmiirtdminen sekd rakenne ja sa-
nasto. Suoritukset arvostellaan mddriteltyjen arvosteluperusteiden
mukaisesti, ja osallistujat saavat todistuksen, jossa ihditetaan kie-
litaidon yleistaso numeerisesti ja kuvaillaan se sanallisesti, sekd
annetaan numeerinen kielitaitoprofiil i kaikista viidesti osakokees-
t a .
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Tutkinto toimii suorittajalleen keinona osoittaa tycinantajalle
ja itselleen, ettd hiinen kielitaitonsa riittiiii yhteistyohon vierasta
kietta puhuvien ihmisten kanssa. Tyonantajat voivat kiiyttiiii Ai-
kuisten kielitaitotutkinnon tasoja tdytettiiviin tyopaikan kielitaito-
vaatimusten mddrittdmiseen ja hakijoiden arvosanoja osoituksena
tdllaisen kielitaidon hallinnasta. Aikuisten kielitaitotutkinnon mdii-
rittelyssii kiiytetii i in hyvdksi samoja tavoiteasetteluja, jotka ovat
kiiytossii kansainvdlisesti, ja tutkinto pyritiidn saamaan kansainvii-
lisestikin vertailukelpoiselai.

Kielen opiskelijalle Aikuisten kielitaitotutkinto voi toimia ta-
voitteena, johon kielen opiskelussa pyrkiii. Oppilaitoksille Aikuisten
kiel i tai totutkinto tarjoaa mahdoll isuuden asettaa kiel i tai tovaati-
muksia, iuoda vdlitavoitteita ja kehittii i i ja yhtendistdd annettavaa
opetusta,

Aikuisten kielitaitotutkinnon tarkoituksena on mitata mah-
dollisimman tarkasti, luotettavasti ja vertailukelpoisesti aikuisten
tyossti ja vapaa-aikana todenndkoisesti tarvitsemaa vieraan kielen
taitoa - sekd taitoa ymmdrtdd puhuttua ja kirjoitettua kieltd ettii
taitoa itse puhua ja kirjoittaa vieraalla kielellii.

Teoreettista taustaa tutkinnolle

Bernard Spolskyn (1989,140-141) mukaan vieraan kielen hallinnan
teorioita on kolmea eri tyyppiii. Yhden mukaan kielitaito on yksi ko-
konaisuus, jota voidaan testata perinteisillii yleiskielitaidon mitta-
reilla. Tiimdn mukaan kielitaito on helpoimmin kuvattavissa niiden
rakenteiden kautta, jotka oppija hallitsee. Toisen pddteoriatyypin
mukaan kielitaito jakautuu yksittdisiin rakenteisiin, kielioppimuo-
toihin ja sanastoon - ja ndiden hallintaa mittaamalla saadaan pa-
ras kuva oppijan kielitaidosta. Kolmannen pdiiteoriatyypin mu-
kaan kielitaitoa voi parhaiten mitata sen muklan, mitii oiriri;a pys-
tyy miiiiritellyissd lilanteissa kielitaitonsa avulla tekemddn. Spol-
sky (1989,I47) toteaa niiiden teorioiden menevdn osin piiiillekkiiin
ja kohdistuvan eri hallintatasoihin, mutta kuten hdn sanoo, ndiden
teorioiden kiisitykset kielitaidon rakenteesta ja parhaasta mittaa-
mistavasta ovat erilaiset ja johtavat eri tyyppisiin tehtiiviivalintoi-
hin,

AIKI-tutkinnon teoriatausta on eniten toiminnallisen, funk-
tionaalisen teorian mukainen. Tdtd osoittavat tutkinnon peruste-
mddrittelyt, jotka kuvaavat mitattavaa kielitaitoa kielenkdyttoti-
lanteiden ja funktioiden avulla. Tutkinnossa, kuten useimmissa ny-
kyaikaisissa kielitaitoteorioissa, liihdetiiiin siitd, ettd kielitaito ja-
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kautuu useaan eri osa-alueeseen. Alueita voidaan, silloin kun se on
tarkoituksenmukaista, mitata mycis erikseen. Vaikka tutkinnossa
kiiytetii i in kieltd tilannesidonnaisesti, se ei kuitenkaan ole perfor-
manssitesti, vaan kuuluu siihen kommunikatiivisten kieliti itotes-
tien suuntaukseen, jossa mittaamisen kohteena ovat ne taidot, joita
tilanteista selvidmiseen tarvitaan, ei ti lanteiden hallinta siniinsd.
Tutkinnossa ndmd teoreettiset niikemykset ilmenevdt arvostelukri-
teerien valinnassa ja tulosten raportointitavassa.

Funktionaaliset kielitaitomallit ovat useimmiten prosessiteo-

:i9i!1 ja.toistaiseksi harvemmin suoraan testaukseen ioveUettuja.
Kiel i taidon osit tamismall i t  ovat puolestaan kuvausmalleja (de-
scriptiae models), ja ndistii Bachmanin (1990) malli on seikkiperiii-
sin ja nimenomaan testauksen tarkoifuksiin kehitetty. Tutkinnon
teoriassa l i ihdeti i i in Bachmanin kommunikati ivisen kiel ikompe-
tenssin kaltaisesta mall ista. Eri  kiel i tai tomalleia kdsit telee Huhta
(1ee3).

AlKl-tutkinnon tulee ol la j i i r jestettdvissd eri  puol i i la maata
eikd sen hinta saa kohota liian korkeaksi. Ndistd rajoituksista joh-
tuu selvin poikkeama tutkinnon funktionaalisuudesta, kasvokkai-
sen viestinndn testiosuuden puuttuminen ainakin nykyisistd testi-
versioista. Sen sijaan suullinen osuus suoritetaan kieiistudiossa. Vi-
suaalisten vihjeiden puuttuminen interaktiosta vaikeuttaa puheti-
lannetta, toisaalta osassa tehtivistd kaksi kertaa kuuntelu, aiair,-
kieliset vihjeet ja suunnitteluajan pituus vdhentdvit kasvokkaisen
viestinnin ylldtysmomentin vaikufusta, mikd oletettavasti helpot-
taa suullista ilmaisua studiossa. Vakavin ongelma studiossa tapah-
tuvassa suullisen viestinniin testissi on kaksisuuntaisen viestintii-
mahdollisuuden puuttuminen. Tutkinnon kehittiimisvaiheessa on
tarkoitus vertailla studiossa ja kasvokkain suoritelun puhumisosan
etuja ja haittoja.

Taitotasoasteikko tutkinnon perustana

Aikuisten kielitaitotutkintojiirjestelmd sisiilti i i i kolme testitasoa:
perustason, keskitason ja diplomitason. Jdrjestelmdn pohjana on 9-
portainen taitotasoasteikko. Perustason testi sisiilti it tehtavie ta-
soilta 1-3, keskitason testi tasoilta 3-5, ja diplomitason testi tasoil,
ta F8. Tason t hallintaa varten ei tason korkeuden vuoksi kannata
kehittiiii standardoitua testid; pikemminkin jdrkevd ratkaisu olisi
salkkuarviointityyppinen tutkinto, jossa testattava esittdi tarkas-
tajille omia toitiiiin tietylta ajalta sekd suorittaa valvotuissa oloissa
tarkasti hiinen tyotehtdviinsii ja alaansa sopivat kirjalliset ja suulli-
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set.tyondytteet. Kehittelytyo perus- ja keskitasojen testien osalta on
aloitettu vuonna 1,992, ja diplomitason testien kehittiiminen alkaa
kesdlld 1993, Seuraavassa esitelli idn jdrjestelmdn perustana oleva
9-portainen taitotasoasteikko.

9 Hallitsee kielen tdysin: kielenkiytto on virheetontii, sujuvaa ja tilan-teeseen sopivaa ja esitys on jdsentynytti. Poikkeukt"flinur, t i"tit"i-
f:l 

ruro, johon ei aina ylli edes syntyperainen kouluteuu kielenpu-
n u t a .

' U,"sti i .te.hokkaasti ja luontevasti vaativissakin suull isissa ja kirjall i-
sissa kielenkii.yttoti lanteissa. Kielenkiiytto on sujuvaa ja muistuttaa
monissa t<gnai1 syntyperaisen taitoa. Eri si ivyjln valittaminen raiidiomien kdyttdminen voi joskus tuottaa vaikeuksia.

Viesti i tehokkaasti ja luontevasti joissakin vaativissakin suull isissaja kirjall isissa kie.lenkiiytto ti lanteissa. Kieli on monipuolista, suluvaaja ldhes virheetonti i. Vieraskielisyyden vaikutelma on vdhd'inen.
Ymmdrtdr vaivatta yleistd sekd omin erityisalansa kielta.

Kiiyttliii kielrii luontevasti tyohon ja vapaa-aikaan liittyvissd suulli-
sissa ja kirjallisiss.a kielenkiyttotilanteissa. tcielitaidon riluttiru.,r f.,ai-
ritsee vain harvoin viestinndn tehokkuutta. virheitd esiintyy, mutta
ne haittaavat harvoin viestin ymmdrtimisti i. Aidint ielen'vaikutus
on havaittavissa mutta ei hii ir it ievi.

Selv iytyy tutuista suul l is ista ja k i r ja l l is ista k ie lenkiyt tot i lanteista
melko luontevasti sekd tyossfr ettd vapaa-aikana. pyrkii tehokkaaseen
viestintidn. Virheet haittaavat joskui viestin ymmiirt i imisti i, kieli eiaina ole kovin sujuvaa tai luontevaa ja aidiniielen tai muiden kiel-
ten vaikutus tuotoksessa on melko tuntuva. ymmdrtid tavall ista
kuultua ja luettua- kiertii joutuen vain harvoin turvautumaan toisto-
pyyntoon tai sanakirjaan.

Selv iytyy tutuista puhet i lanteista kohtalaisen hyvin;  k ie l i ta idon
puutteet saattavat.tosin joskus haitata tehokasta vieitintea niissii. pys-
tyy myos huolehtimaan tyohon ja vapaa-aikaan liittyviistii rutiinikir-
ioittamisesta. i i idinkielen ja/tai muiden kielten vaikutus on tuntuva.
Sujuvuus ja r"n1r.rg1,ja kieliopin hall irua jo suhteell isen ht;;,mutta ne ovat mahdollisesti eri tasoisia. Taviuisen tekstin, "ri-"r-
kiksi lehtiartikkelin lukemisessa saattaa joissakin kohdin tarvita sa-nakirjaa.

Kielitaito riittae tavallisimmissa suullisissa ja kirjallisissa kdytdnncjn
ti lanteissa selvidmiseen, mutta uudet t i lanteet aiheuttavat vaikeuk-
sia viestinnissii. ymmdrtiid hidasta ja serkedd puhetta ja saa yleensi
selvdii helpon teksrin, esimerkiksi ryhyen lehtiartikkelin peeasioistu. 

'
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Kielitaito ri i ttaa yksinkertaisten suull isten ja kirjall isten ruti initehta-
vien hoitamiseen. Sanakirjan avulla saa seivin yksinkertaisista vies,
teisti i , ja i lmankin ymmirtdd aiheen ja piiasiai. xi"l i tuidon rajall i-
suus aiheuttaa kuitenkin usein ymmirtimisongelmia ja vii ir inlasi-
tyksid ei-ruti ininomaisissa ti lanteissa.

Kielitaito ri i ttdii muutamista yksinkertaisimmista suull isista ja kirjal-
l isista viestintit i lanteista selviemiseen. Ymmirtdd tuttua asiaa kisit-
televdsti i lehtiarrikkelista tai keskustelusta jotakin. Tuntee jonkin
verran kielen perusrakenteita.

Tiimd kuvaus kielitaidon etenemisestd on koko tutkintojiirjestel-
miin ydin. Se kertoo, millaiselle kdsitykselle kielitaidon edistymises-
te Aikuisten kielitaitotutkinto rakeniuu, ja toimii testimateriaalien
valinnan ja testisuoritusten arvostelemisen perustana. Sen avulla
varmistetaan myos kielten vdlisen vertailulielpoisuuden sdilymi-
nen. Taitotasokuvauksissa on pyritty ottamaut h,ro*ioon sekii kie-
len tuottamis-.ettii ymmiirtiimiitaidot ja kieliopin ja sanaston hal-
linnan eteneminen. Kuitenkin on vdltetty kovin yksityiskohtaisia
kuvauksia kielitaidosta, silld mitii tarkemmin taitotasoi k.r,uutaan,
sitii varmemmin kuvaus ei sovi yhteenkdiin todeUiseen sillii taitota-
solla olevaan henkiloon. Arvostelussa ratkaisevin tekiji i kullakin
taitotasolla on kielellisen viestin viil ittFmisen tehokkuus. Taitota-
sokuvaus tulee epdilemdttii jonkit 'ueriur, muuttumaan kokemuk-
sen ja tutkimuksen myotd.

Aihealu eet ja kiel enkiyttti tarkoitukset

Yhdeksiinportainen taitotasoasteikko on yksi tapa mddritella AIKI-
tutkinnon testaamaa kielitaitoa. Konkreettisenrmin testattava kie-
litaito mddritellddn suhteessa niihin tilanteisiin, joissa testattava
todenndkoisesti joutuu kieltd kiiyttdmridn, eli aihealueiden ja kie-
lenkiiyttotarkoitusten avulla. Aihealueet ovat perus- ja keskitason
testeissii suurirnmaksi osaksi samat. Vaadittrijen sanastokokojen
1al1ne.1 ero-, p.erustasolla n. 2 000, keskitasolla n. 5 000 sanaa, tulee
ilmi siind, kuinku..pu.li.9l ja_kuinka raajasti ja sujuvasti testattavan
odotetaan pystyv6n kiisittelemdiin mait ittr,ia aihealuetta. perusta-
son testissi jo sanaston koko rajaa joidenkin aihealueiden kiisitte-
lyn suhteellisen viihiiiseksi. Tehiiivat muotoillaan niin, ettei restat-
tavia vaadita tuottamaan kohdekielelld asioita, joita he eiviit i i-
dinkielelli idnkddn hallitse. Molemmissa testeisse pyritiian myos
viilttiimiiiin aiheita, joita testattavat eivdt kielitaitonsa rajallisuu-
den vuoksi luontevasti joufuisi kiisittelemiidn. Tutkinnon aihealuei-
ta ovat
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A. Mini ja taustani
Kokeeseen osall istujan tulee pystye antamaan tietoa itsesti i in tai mahdoll i-
sesti l5snii olevista, ja kysymiidn heilt i i  vastaavia tietoja.

B. Koti, asuminen
Kokeeseen osallistujan tulee pystye keskustelemaan antamalla tietoa omas-
ta asumisestaan ja kysymddn muiden asumisesta.

C. Tyo
Kokeeseen osallistujan tulee pystyii antamaan tietoja omasta tyostiiiin sekii
kysymii5n ja ymmdrtdmiiiin suullista ja kirjallista tietoa toisten tyostd (eli-

keliiisiilii entinen tyo tai nykyinen rutiini).

D, Yhteiskunta
Kokeeseen osall istujan tulee pysrye ymmdrtdmddn suull ista ja kirjall ista tie-
toa toisen maan yhteiskuntaji ir jestelmdsti ja kysymiii in l isi i i i ,  sekd selittd-
m;iin joitakin perusasioita Suomen ti lanteesta (perustasolla ldhinni ym-
mi r tdminen) .

E. Ympiiristo ja maantuntemus
Kokeeieen osallisfujan tulee pystya kuvaamaan omaa maataan ja kysymiiin
vieraiden maiden ympiristooloista sekd tuntea tdrkeimpii i kohdekielisen
alueen pi i r te i td.

F. Ihmissuhteet
Kokeeseen osall istujan tulee pystyd viestimdin tuttavall isissa ja puoliviral-
l isissa ti lanteissa kielell isten ja kulttuuristen normien mukaisesti.

G. Jokapiiivdinen eliimii
Kokeeseen osallistujan tulee pystyii antamaan tietoja omasta jokapiiiviiises-
td eli imdstiidn seki kysymdiin ja ymmiirt i imdiin suull ista ja kirjall ista tietoa
toisten eldmdntavoista, pii i iuutistapahtumista ja kulttuurista.

H. Matkustaminen (erityisesti tyoasioissa)
Kokeeseen osallistujan tulee pystyii selittimiiiin ulkomaiselle vieraalle Suo-
messa sekd ymmirtdmddn ja selviytymddn itse ulkomailla suull isesti ja kir-
jall isesti matkailuun l i i ttyvissd ti lanteissa.

I. Ruoka ja juoma
Kokeeseen osallistujan tulee pystyii viestimiidn liihinnd suullisesti ruokaan
ja juomaan li i ttyvistd aiheista.

J. Terveys ja hyvinvointi
Kokeeseen osallistujan tulee pystya selviytymiidn itse ulkomailla ja autta-

il:"^ 
ulkomaalaista selviytymddn Suomessa terveys- ja hyvinvointiasiois-

Kielenkiiyttotarkoitukset, eli funktiot, ovat aihealueiden tapaan eri
tason testeissd suurin piirtein samoja. Keskitason testissd oletetaan
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testattavien pystyviin luontevampaan ja monipuolisempaan ilmai-
suun sekd joskus kiiytt i imddn nimenomaan tiettyd, t i i tette luon-
teenomaista rakennetta funktion i lmaisemiseen. joitakin kielen-
kdyttotarkoituksia esiintyy vain keskitason testissii. Ndmii funktiot
on seuraavassa luettelos sa kursiaoitu. AlKl-futkinnossa vaaditfuja
kielenkiiyttotarkoifuksia ova t

A. Asiatietojen antaminen ja kysyminen
o toteaminen, nimedminen
o myonteiset ja kielteiset viiitelauseet, identifiointi
o kertominen, kuvaileminen, selostaminen
. kysyminen, tiedusteleminen
. mycintiiviisti/kieltiivisti vastaaminen

B. Oman suhtautumisen/kdsi tyksen i lmaiseminen kis i te l tdvind olevi in
asioihin
o  t ie to isuuden/epdt ie to isuuden,  uakuut tune isuuden,  epd i l yn ,  Iuu lon  i l -

ma iseminen
. varmuusasteen ilmaiseminen
o myonteinen ja kielteinen arvostelu seki kommentointi
. vastaan vdittiiminen, samaa tai eri mieltii oleminen
r mielipiteiden ilmaiseminen
o v i i t tdminen,  uakuut taminen
. (vditteen) hyviiksyminen/torjuminen
o  p e r u s t e l e m i n e n
o valitteleminen, pahoitteleminen

C. Tunteiden ja asenteiden ilmaiseminen
o sympatian/antipatian, kiitoll isuuden, i lon, tyytyvii isyyden ja toivon i l-

maiseminen
o neuvottomuuden, pettymyksen, tyytymiittomyyden, vihastumisen, pelon

i lmaiseminen
o kiinnostuksen tai sen puutteen, mieltymyksen tai epiimieluisuuden il-

maiseminen

D. Asioiden hoitaminen kielen avulla
o ostaminen ja asioiminen
I pyytiminen, tilaaminen
o neuvojen, vastuuhenkilon tms. kysyminen, luvan pyytdminen /

a n o m i n e n
o ehdottaminen, kehottaminen, aaroi t taminen,sal l iminen
o asioiden tai avun tarjoaminen, kutsuminen, lupaaminen
r  va l i t taminen,  o ika isun aaat im inen

E. sosiaalisten kiiytinteiden ja normien mukaan toimiminen
. tervehtiminen ja tervehdykseen vastaaminen
o itsensii ja toisen esitteleminen
r puhutteleminen ja puhutteluun vastaaminen
' puhelinkeskustelun avaaminen ja puhelimeen vastaaminen
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. hyvlsteleminen ja siihen reagoiminen (myos puhelimessa)

. anteeksipyytdminen ja siihen reagoiminen

. pahoitteleminen ja siihen reagoiminen

. kiitt iminen ja siihen reagoiminen

. kohteliaisuuksien esittdminen ja niihin reagoiminen

. onnittelujen esitt i iminen ja vastaanottaminen

F. Viestinnln siiiitely
o puheenvuoron pyytiminen, oman puheenvuoron jdsentely, keskeyttdmi-

nen, puheenvuoron luovuttaminen, keskustelunaiheen vaihtaminen tai
vd is tdminen

. tarkennuskysymykset, toiston pyytdminen, tavaaminen (ja sen pyyti imi-
nen)

o ymmdrti imisen ja ymmdrti imisvaikeuksien viestiminen
. i lmaisun kor jaaminen, tdsment iminen
. luonteva epdrointi, tiiytesanojen kiiytto.

Kaikkia mainittuja kielenkiiyttotarkoituksia ei testata suoraan. Esi-
merkiksi ryhmdn F, viestinndn sdiitelyn funklioita olisi melko vai-
keaa testata. Naite piirteitii voi pikemminkin esiintyd liihdemateri-
aaleissa, eikd niiiden luontevaa esiintymistd testattavien tuotoksis-
sa lueta virheiksi.

Yllii kuvatut aihealueet ja kielenkdyttotarkoitukset ovat kaik-
kien kielten testeille yhteisiii. Kielikohtaisesti miiiiritelldiin vaadit-
tavat kielioppirakenteet ja sananmuodostustaidot. Perustason tes-
tissii esiintyy kieliopin perusrakenteita, joita tarvitaan yksinkertai-
simpien asioiden viestimiseen, keskitason testi sisiiltiiii peruskieli-
opin sekii tdrkeiden siidntojen yleisimmiit poikkeukset. Sananmuo-
dostustaidot maiiiritellddn vain mikiil i se on kielen kannalta tar-
peel l ista.

Arvosteluperusteet

Aikuisten kielitaitotutkinnon tehtiivdt laaditaan rutkintojen tasota-
voitteiden mukaisilci niin, ettd testattavien kielitaito tulee mahdol-
lisimman luotettavasti arvioiduksi. Perus- ja keskitason testit sisdl-
tiivdt eritasoisia ymmdrtdmis-, kielioppi- ja sanastotehtiivii, jotka
arvioidaan pistein, sekd muutamia avoimia tuottamistehtavia, jot-
ka arvioidaan suoraan taitotasoasteikolle 1-5. Tiilloin tdrkein ar-
viointikriteeri on viestin viilittyminen. Kielen aktiivisen tuottami-
sen taitojen (puhumisen ja kirjoittamisen) arvosteluperusteiksi on
suunnitelru seuraavia:
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K i r  j o i t t a m i n e n :
Viestin vdlittyminen Kieli
- sisii l lon kattavuus tehtavenannon - oikeakielisyys

kannalta - i i idinkielen/muiden vieraiden
- jisentely, selkeys kielten vaikutus
- viestinnillinen tehokkuus - sanastolliset ja rakenteelliset
- sopivuus tilanteeseen, tyyli ansiot ja puutteet

P u h u m i n e n :
Viestin vii l i ttyminen Kieli
- sisiillon kattavuus tehtav;inannon , oikeakielisyys

kannalta - didinkielen/muiden vieraiden
- jiisentely, selkeys kielten vaikutus
- viestinnii l l inen tehokkuus - sanastoll iset ja rakenteell iset
- sopivuus tilanteeseen, tyyli ansiot ja puutteet

Puheilmaisun selkeys
- epiluontevien taukojen midrd,

epiirointi
- ymmiirtdmistd haittaavat ddntd-

misv i rheet
- kielelle vieraat ddnteet ja paino-

tukset
- lauserytmi ja intonaatio

Tekstin ja puheen ymmdrtdmisosuuksien tasoarviointi on prosessi-
na erilainen kuin tuottamisen arviointi. Ensimmdinen tasolrviointi
tapahtuu jo tehtiivdmateriaalien valinnan ja kysymysten luomisen
yhteydessii. Tiilloin luodaan myos alustava arvostelusuunnitelma.
Ymmdrtiimistehtiivit arvioidaan pistein, mekaanisemmat asteikol-
la 0 / I ja sanalliset vastaukset useimmiten asteikolla 0/1 /2. Tekstien
ja niistd tehtyjen tehtiivien vaikeustaso varmennetaan esitestauk-
sen yhteydessd, ja samalla pdiitetdin lopullisesti arvosteluperus-
teista ja summapistemddrien muuntamisesta tasoarvioiksi.

Eri kielten testistd'istli

Aikuisten kielitaitotutkinto on kielen taitotasotesti. Eri kielten fut-
kinnot ovat vertailukelpoisia siten, ettd esimerkiksi taso (= arvosa-
na) 2 vastaa samaa toiminnallista kielitaitoa eri kielissd. Vastaa-
vuus ei ole riippuvainen siiti, miten tutkinnon suorittaja on taiton-
sa hankkinut. Tutkinto ei myoskddn ole minkiidn Heryn'oppikurssin
piiiittokoe, Saman toiminnallisen kielitaidon hankkiminen eri kie-
lissd voi kestiid eri ajan. Nein miiiiritelty samantasoisuus liittyy sii-
hen, ettd tutkintoje4estelmiin perusteena on kaikille kielille intei-
nen, yhdeksiinportainen taitotasoasteikko. Ios eri kielten opiskelu-
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ajat olisivat keskeniidn vertailukelpoisia, kunkin kielen perus-, kes-
ki- ja diplomitason todistukset kertoisivat eritasoisesta kielitaidos-
ta ja todistusten tulkinta olisi yhtii monimutkaista kuin ennen yhte-
ndisen tutkintojiirjestelmdn luomista.

Ylld kuvatut mddritykset ovat yhteisiii kaikille tutkinnon kie-
lil le. Lisiiksi kielikohtaisesti tehdddn testin laatijoiden kdyttoon
mdiirityksid, jotka helpottavat saman vaikeustason ylli ipitdmistli
testistd ja tehtiivistostd toiseen. Niiin siii lytetiiAn todistusten ver-
tailukelpoisuus paitsi eri kielten viilillii myos saman kielen eri aikoi-
na suoritettujen tutkintojen viililld.

Huolimatta siitd, ettd perustemdiritykset kielten viilillii ovat
samat, tekstien ja niiden aiheiden valinta on kielikohtaista. Testeis-
sii kdytetddn mahdollisimman paljon alkuperdismateriaalia ja teh-
tdviit ja aiheet valitaan sen mukaan, mikd kullekin kielelle on luon-
tev in ta .

Kiiytli n ntin j lirj e s telyt

Kiiytiinnossd Aikuisten kielitaitotutkinnon perustason testi kestiii i
noin kaksi tuntia, keskitason testi kolmisen tuntia. Noin 45 minuut-
tia tdstd ajasta suoritetaan kielistudiossa. Suunnitelmien tdssd vai-
heessa tutkintoon ei sisdlly kasvokkaisen viestinniin osaa liihinnii
kustannus- ja koulutussyistii. Tutkinnon jiirjestii j i l le suositellaan/
etti suorittaminen aloitettaisiin kirjallisesta osasta, minkd jii lkeen
seuraisi lyhyt tauko ennen studio-osan alkua.

AIKI-tutkinnon jiirjestiimiseen oikeutetun oppilaitoksen teh-
tdvdnd on tiedon vdlittdminen testistii heille li ihetettivdn materi-
aalin avulla, ilmoittautumisten vastaanottaminen ja vdlitti iminen
AIKI-jiirjestelmiille, testiti laisuuksien jiirjestdminen ja valvominen
ja kaiken testimateriaalin palauttaminen. Kun oppilaitoksella on
koulutettuja test aajta, ndmd myos korjaavat testisuoritukset seki
kaksoisarvioinnin jii lkeen kirjoittavat testien suorittajil le todistuk-
set .

Jiirje s tii misoikeude t on suunn iteltu kansainvdlisen kdytiinncin
mukaisesti siten, ettii Aikuisten kielitaitotutkinnon jiirjestdmisoi-
keuden voisivat saada aikuisoppilaitokset eri puolilla maata. Jiir-
jestiimisoikeuden saamisen edellytyksend on, ettd oppilaitoksilla on
kiiytossiidn testin ji irjestiimiseen tarvittavat tilat, eli luokkatilaa ja
kielistudio, jossa testattavien puhetta voidaan diinitti id nauhalle,
sekd tutkintojdrjestelmdn valtuuttama testaaja, joka vastaa eri-
koistumiskielensd testisuoritusten ensimmdisestd korjaamisesta.

Jiirjestdmisoikeus on kieiikohtainen. Valtuutetut testaajat ovat kiel-
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tenopettajia tai ii idinkielenddn kieltii opettavia henkiloita, jotka li-
sdksi ovat hyviiksyttdviisti kdyneet li ipi kieliaineensa testaajakou,
lutuksen. Koulutuksen liipiiiseminen on ehdoton vaatimus, silld tes-
tisuoritusten arvostelun luotettavuus riippuu valtuutettujen tes-
taajien arvostelun yhdenmukaisuudesta.

Jokaisen kielen testeistii tehddiin esite. Esitteen perusteella
testiin tulija saa tietoa, jonka perusteella hdn voi ilmoittautua itsel-
leen sopivimpaan testiin. Perus- ja keskitason testeissd on piiiillek-
kiiisyyttd tason 3 kohdalla, minkii pitii isi l ieventdd mahdollisesti
vddrdn testin valitsemisen vaikutuksia. Erona on, ettd tason 3 tes-
tattava menestyy hyvin perustason testissd, kun taas keskitason
testissii hdn todenniikoisesti tuntee epdonnistuvansa ainakin jois-
sakin tehtdvissd.

Todistukset

Aikuisten kielitaitotutkinnossa vdhintdan tason t hallintaa osoitta-
nut henkilo saa suorituksestaan todistuksen. Todistuksessa kerro-
taan hiinen vieraan kielen taitonsa yleistaso sekd erikseen arviot
puhumisen, puheen yruniirtiimisen, kirjoitta misen, tekstin ymmdr-
tdmis_en ja rakenteen ja sanaston osalta. Yleistaso kuvataan myos
sanallisesti. Seuraavassa on esimerkki tason 3 kielitaidon kuvauk-
sesta:

Taitotasolla 3 olevalla henkilolli on kohtalainen kielitaito, jota voi
luonnehtia seuraavalla tavalla. Henkilo selviytyy melko hyvin arki-
eliimiin asioimistilanteista ja sosiaalisista kontakteista seki tyossii ettii
vapaa-aikana. Kielitaito asettaa kuitenkin rajoituksia aloiiteellisuu-
delle, mm. edustustehtivien hoitamiselle. Taitotasolla 3 oleva henki-
lo hallitsee melko hyvin jokapiiiviiisiin tilanteisiin liittyviin sanasron
ja peruskieliopin rakenteet. Hinet tunnistetaan selvdsti vieraskieli-
seksi, mutta hiin pystyy seuraamaan selkeid puhetta ja ottamaan osaa
keskusteluun; hdnti myos ymmirretidn useimmiten suuremmitta
ponnistuksitta. Normaalitempoisen puheen ymmiirtiminen saattaa
tuottaa vaikeuksia. Hdn ymmiirtiii esimerkiksi pddsisillon tavallises-
ta lehtitekstistii ja pys$ kirjoittamaan jokseenkin ymmirrettiiviii oh-
jeita, yksityis- ja puolivirallisia kirjeiti ja muita lyhyiri viesteji.

Todistuksen kdiintop-uolella esitetiidn alussa esitetty yhdeksiinpor-
tainen taitotasoskaala, jonka ympiiril le koko testijirjestelmd ra-
kentuu.
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Lopuksi

Aikuisten kielitaitofutkinnon kehittdminen on tyoryhmdn kokemuk-
sen mukaan ollut mielenkiintoinen ja haasteellinen hanke. Tutkin-
non Perusteiden ja tehtiivistojen laatiminen on aiheuttanut paljon
pohdiskelua siitd, mite kielitaito on ja miten sitii olisi parasta mita-
ta. Hanke tuntuu tiissii vaiheessa suhteellisen lupaavalta. On toi-
vottavaa ja ehkii todenniikoistiikin, ettd tutkinnon kehittiimisestd
saatua kokemusta voidaan hyodyntiiii laajemmaltikin.
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