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Kielitaidon osoittaminen 
 
A Kielen erinomaisen suullisen ja kirjallisen taidon osoittavat 
 

 koulusivistys1 sekä kypsyysnäyte korkeakoulussa ao. kielellä 

 kielitutkintolautakunnan antama todistus 

 ylioppilastutkinnon arvosana magna cum laude approbatur äidinkielenä suoritetussa 
kokeessa 

 ylioppilastutkinnon arvosana eximia cum laude approbatur ao. kieli toisena 
kielenä -kokeessa 

 todistus yleisen kielitutkinnon puheen ja puheen ymmärtämisen osoitetusta taitotasosta 
6 ja kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen osoitetusta taitotasosta 6 

 

B Kielen hyvän suullisen ja kirjallisen taidon osoittavat 
 

 edellä A-kohdassa mainitut tutkinnot/todistukset 

 kielitutkintolautakunnan jäsenen antama todistus 

 koulusivistys (ks. viite 2) ao. kielellä 

 kypsyysnäyte korkeakoulussa 

 ylioppilastutkinto, jossa hyväksytty arvosana äidinkielenä suoritetussa ao. kielessä 

 ylioppilastutkinto, jossa vähintään magna cum laude approbatur ao. kieli toisena kielenä 
-kokeessa 

 korkeakoulututkintoon sisältyvä kielen suullisen ja kirjallisen taidon kielikoe/kieliopinnot 
arvosanalla hyvä 

 korkeakoulussa 35 opintoviikon opinnot tai arvosana cum laude approbatur suomen tai 
ruotsin kielessä tai korkeakoulun todistuksen mukaisessa vastaavassa oppiaineessa 

 todistus yleisen kielitutkinnon puheen ja puheen ymmärtämisen osoitetusta taitotasosta 
4 ja kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen osoitetusta taitotasosta 4 

 

C Kielen tyydyttävän suullisen ja kirjallisen taidon osoittavat 
 

 edellä A- ja B-kohdissa mainitut todistukset/tutkinnot/opinnot 

 korkeakoulututkintoon sisältyvä kielen suullisen ja kirjallisen taidon kielikoe/kieliopinnot 
arvosanalla tyydyttävä 

                                                
1 Henkilön katsotaan saaneen koulusivistyksensä kielellä 

 jos hänellä on perusopetuslain tai lukiolain mukaisessa päättötodistuksessa tai sitä vastaavassa 
tutkintotodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta ao. kielestä ja 

 jos ylioppilastutkinto on suoritettu eri kielellä kuin em. päättötodistuksen äidinkielenä suoritettu; 
koulusivistyskieli on myös se kieli, josta on suorittanut ylioppilaskokeessa hyväksytyn kokeen 
äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur toisena 
kielenä -kokeesta. 
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 korkeakoulussa 15 opintoviikon opinnot tai arvosana approbatur suomen tai ruotsin 
kielessä tai korkeakoulun todistuksen mukaisessa vastaavassa oppiaineessa 

 todistus yleisen kielitutkinnon puheen ja puheen ymmärtämisen osoitetusta taitotasosta 
3 ja kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen osoitetusta taitotasosta 3 
 

D Kielen tyydyttävän suullisen taidon osoittavat 
 

 edellä A-, B- ja C-kohdissa mainitut todistukset/tutkinnot/opinnot 

 peruskoulun päästötodistus, jossa hyväksytty arvosana äidinkielenä suoritetussa ao. 
kielessä 

 ammattitutkintoon sisältyvät hyväksytysti suoritetut ao. kielen opinnot 

 todistus yleisen kielitutkinnon puheen ja puheen ymmärtämisen osoitetusta taitotasosta 
3 


