
Suomen kielen opettajan lausunto hakijan suomen kielen hallinnasta (rasti ruutuun) 
 
 
 
Opiskelijan nimi ____________________________________________ 
 
 
PUHUMINEN 
Hakija tulee toimeen suomen kielellä 
 
Hakija tulee toimeen vain lyhyissä 
odotuksenmukaisissa arkikeskusteluissa.          
Hakija tulee toimeen monenlaisissa 
arkikeskusteluissa.                           
Hakija tulee toimeen yksityisissä keskusteluissa.    
Hakija tulee toimeen julkisessa kommunikoinnissa 
(seminaaripuheenvuoroissa, esitelmissä jne.)       
En osaa sanoa.                            
 
KUULLUN YMMÄRTÄMINEN 
Hakija ymmärtää suomenkielistä suomalaisille 
tarkoitettua luentoa. 
 
vaivoin                                  
suurimman  osan                            
riittävästi muistiinpanojen tekemiseen            
vaivatta                                  
En osaa sanoa.                            
 
LUKEMINEN 
Onko hakija joskus lukenut suomenkielistä 
tieteellistä tekstiä? 
 
Hakija  ei  ole  lukenut.                        
Hakija on lukenut alle 100 sivua.               
Hakija on lukenut vähintään 100 sivua.           
Hakija on lukenut useita satoja sivuja.            
En osaa sanoa.                            
 
Onko hakija joskus lukenut suomenkielisiä 
romaaneja? 
 
Hakija  ei  ole  lukenut.                        
Hakija on lukenut, mutta vaivoin sanakirjan avulla.  
Hakija on lukenut jonkin verran.               
Hakija on lukenut runsaasti suomenkielistä 
kirjallisuutta.                             
En osaa sanoa.                            
 
 
 
 
 

 
KIRJOITTAMINEN 
Osaako hakija kirjoittaa sujuvaa suomea 
tenttivastauksissaan? 
 
Opettajalla on useissa kohdin vaikeuksia ymmärtää 
vastausta.                                 
Hakijan suomen kieli on miltei ymmärrettävää, 
joskin  hyvin  heikkotasoista.                    
Hakija osaa kirjoittaa ymmärrettävää ja melko 
hyvää  suomea.                             
Hakija osaa kirjoittaa hyvää suomea.            
Hakija osaa kirjoittaa miltei äidinkielisen suomea.   
En osaa sanoa.                            
 
Onko hakija kirjoittanut suomenkielisiä esseitä? 
 
Hakija  ei  ole  kirjoittanut.                      
Hakija on kirjoittanut, mutta kirjoittaminen on 
tuottanut hankaluuksia.                      
Hakija on onnistunut melko hyvin.              
Hakija  on  onnistunut  hyvin.                    
Hakija on onnistunut erinomaisesti.             
En  osaa  sanoa.                             
 
Hakija pystyy kirjoittamaan suomenkielisen pro 
gradu -työn opiskeltuaan vuoden suomenkielisessä 
ympäristössä. 
 
Hyvin epätodennäköistä.                     
Hakija pystyy kirjoittamaan, mutta kieli tulee 
vaatimaan paljon korjauksia.                  
Hakija pystyy kirjoittamaan morfologisesti  
korrektia suomea; lauserakenteet tuottanevat 
ongelmia  vielä  vuoden  kuluttua                 
Hakija pystyy todennäköisesti kirjoittamaan 
pro gradu -työn hyvällä suomen kielellä.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Muita huomioita: 

Lausunnonantajan nimi ___________________________________________________________________ 

Arvo tai asema __________________________________________________________________________ 

Toimipaikka ____________________________________________________________________________ 

Puhelin _________________________________ Sähköposti _________________________ 

Päiväys ja allekirjoitus ____________________________________________________________________ 

Lausunto toimitetaan sähköisenä liitteenä muiden hakuasiakirjojen mukana. Mikäli et pysty liittämään 
tiedostoa hakemukseen, toimita se määräaikaan mennessä sähköpostilla osoitteeseen 
hakemusliitteet@utu.fi. 

Tiedustelut: suma@utu.fi 
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