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Niveaustufenbeschreibung Finnisch UNIcert®-Stufen Basis, I - IV 

 

 

UNIcert® Basis 

 

Tämän todistuksen haltija on osallistunut menestyksekkäästi korkea-asteen, n. xxx opetustuntia kattavaan 

(työpanos n. xxx) kielikoulutukseen UNIcert® Basis-tasolla (tason I esitaso). Todistuksen haltija on – arvosanasta 

riippuen – saavuttanut ensimmäiset perustaidot rutiininomaisissa tilanteissa tarvittavaan yksinkertaiseen ja 

suoraan kommunikaatioon. 

 

Hän ymmärtää kuulemastaan ja lukemastaan lauseita ja usein käytettyjä ilmaisuja, jotka käsittelevät yleisluontoisia 

tai opiskeluun liittyviä teemoja. Hän kykenee yksinkertaisia kielellisiä keinoja käyttäen antamaan tietoja läheisesti 

omaan elämäänsä liittyvistä teemoista (esim. syntyperä, koulutus, opiskelu, perhe, lähiympäristö). Hän on 

omaksunut tähän aihepiiriin sisältyvää sosiokulttuurista perustietoa sekä kulttuurien väliseen kommunikaatioon 

tarvittavia perustaitoja. 

 

Arbeitskreis der Sprachenzentren (AKS) on akkreditoinut tämän todistuksen UNIcert® Basis-tason todistukseksi 

(nelitasoisen, tasot I-IV kattavan UNIcert®-systeemin tason I esitaso). UNIcert® Basis-koulutustason kohdetaso 

pyrkii vastaamaan Euroopan neuvoston kehittämän Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A2 "Waystage". 

 

 

UNIcert® Taso I 

 

Tämän todistuksen haltija on osallistunut menestyksekkäästi korkea-asteen, xxx opetustuntia kattavaan (työpanos 

n. xxx) kielikoulutukseen UNIcert® I-tasolla. Todistuksen haltija on – arvosanasta riippuen – saavuttanut hyvät 

perustaidot, joiden avulla hän kykenee selviytymään tietyistä yleiskielellisistä sekä ammattiin ja opintoihin liittyvistä 

tilanteista kohdekielellä. 

 

Hän ymmärtää pääkohdat kuullusta ja luetusta yleiskielisestä tuotoksesta, jossa käsitellään yleisiä ja opiskeluun 

liittyviä aiheita. Hän kykenee kommunikoimaan kirjallisesti ja suullisesti jokapäiväisiä sekä omaan elämäänsä ja 

opiskeluunsa liittyviä teemoja käsiteltäessä käyttäen kielen perustason ilmaisukeinoja, peruskielioppia sekä vahvaa 

perussanastoa. Hän on tietoinen joistakin kulttuurien välisistä erityispiirteistä. 

 

Arbeitskreis der Sprachenzentren (AKS) on akkreditoinut tämän todistuksen UNIcert® I-tason todistukseksi 

(nelitasoisen, tasot I-IV kattavan UNIcert®-systeemin mukaisesti). UNIcert® I-koulutustason kohdetaso pyrkii 

vastaamaan Euroopan neuvoston kehittämän Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1 "Threshold". 

 

 

UNIcert® Taso II 

 

Tämän todistuksen haltija on osallistunut menestyksekkäästi korkea-asteen, xxx opetustuntia kattavaan (työpanos 

n. xxx) kielikoulutukseen UNIcert® II-tasolla. Todistuksen haltija täyttää – arvosanasta riippuen – kohdekielisessä 



maassa opiskeluun ja työskentelyyn tarvittavat kielelliset perusvaatimukset (alin kohdekielellä opiskelua varten 

vaadittu taso). 

 

Hän ymmärtää yleiskielisten, ammattiin ja opintoihin liittyvien, yleistä ja rajattua teemakeskeistä sanastoa 

sisältävien tekstien keskeisen sisällön, esim. puheita ja esitelmiä sekä pitkähköjä keskivaikeita tekstejä. Hän 

kykenee ilmaisemaan itseään kirjallisesti ja suullisesti käsiteltäessä useita kulttuuriin ja erityisaloihin liittyviä 

teemoja sekä osallistumaan aktiivisesti näitä aiheita koskeviin keskusteluihin käyttämällä myös jonkin verran 

monimutkaisia lauserakenteita ja erityisalojen sanastoa. 

 

Arbeitskreis der Sprachenzentren (AKS) on akkreditoinut tämän todistuksen UNIcert® II-tason todistukseksi 

(nelitasoisen, tasot I-IV kattavan UNIcert®-systeemin mukaisesti). UNIcert® II-koulutustason kohdetaso pyrkii 

vastaamaan Euroopan neuvoston kehittämän Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2 "Vantage". 

 

 

UNIcert® Taso III – Yleiskieli 

 

Tämän todistuksen haltija on osallistunut menestyksekkäästi korkea-asteen, xxx opetustuntia kattavaan (työpanos 

n. xxx) kielikoulutukseen UNIcert® III-tasolla. Todistuksen haltija täyttää – arvosanasta riippuen – vaivatta 

kohdekielisessä maassa opiskeluun ja työskentelyyn tarvittavat kielelliset vaatimukset (suositeltava kielitaitotaso 

kohdekielellä opiskelua varten). 

 

Hänellä on yleistieteellisen ja ammatillisen kielen korkeamman tason tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat 

kommunikoinnin eri aiheista kielellisiä resursseja vaihtelevasti käyttäen. Hän ymmärtää sanastollisesti ja 

rakenteellisesti vaativia, pitkähköjä yleiskielisiä ja ammattiin liittyviä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä sekä melko 

pitkiä, vaikeahkoja puhuttuja ammattiin liittyviä alkuperäistekstejä. Hän kykenee lisäksi löytämään oleellisimmat 

eksplisiittiset ja implisiittiset tiedot edellä mainituista tekstityypeistä sekä tarpeelliset asiasisällöt myös pitkähköistä 

esitelmistä. Hän pystyy ilmaisemaan itseään kirjallisesti ja suullisesti tiettyjä monimutkaisia, oman alansa, 

ulkomailla opiskelun ja työskentelyn kannalta merkityksellisiä teemoja käsiteltäessä käyttämällä laajaa 

rakennevalikoimaa sekä yleis- ja erityiskielistä sanavarastoa. Hänen kielensä on tällöin sujuvaa ja 

kommunikatiivisesti tehokasta, henkilökohtaisten mielipiteiden ilmaisut yhtenäisiä, loogisesti rakennettuja sekä 

tyylillisesti asiayhteyteen sopivia. 

 

Arbeitskreis der Sprachenzentren (AKS) on akkreditoinut tämän todistuksen UNIcert® III-tason todistukseksi 

(nelitasoisen, tasot I-IV kattavan UNIcert®-systeemin mukaisesti). UNIcert® III-koulutustason kohdetaso pyrkii 

vastaamaan Euroopan neuvoston kehittämän Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa C1 "Effective Operational 

Proficiency". 

 

 

 

 

UNIcert® Taso IV – Yleiskieli 

 

Tämän todistuksen haltija on osallistunut menestyksekkäästi korkea-asteen, xxx opetustuntia kattavaan (työpanos 

n. xxx) kielikoulutukseen UNIcert® IV-tasolla. Todistuksen haltijalla on yleistieteellisen ja erityisalojen kielen 

korkean ammatillisen tason tiedot ja taidot sekä laaja kommunikatiivinen kompetenssi kohdekielessä. Tämän 

avulla hän kykenee toimimaan sujuvasti ja asiayhteyteen sopivasti kaikissa yleisissä sekä opiskeluun, ammattiin ja 

erityisaloihin liittyvissä tilanteissa lähes akateemisesti koulutetun äidinkielisen henkilön tavoin. Hän tuntee erityisen 

hyvin kohdemaan kulttuurin erityispiirteet ja pystyy siten kommunikoimaan vaivatta ja spontaanisti tämän kulttuurin 

edustajien kanssa. 



 

Hän ymmärtää erilaisia teema-alueita käsitteleviä pitkähköjä, sanastollisesti ja rakenteellisesti vaativia 

monimutkaisia yleis- ja erityiskielisiä ilmaisuja sekä monimutkaisia, pitkähköjä puhuttuja yleis- ja erityiskielisiä 

alkuperäistekstejä. Hän kykenee myös tunnistamaan vieraskielisen ilmaisun sävyn ja muodollisuusasteen sekä 

tuntee oman erityisalansa terminologian ja idiomatiikan Hän pystyy osallistumaan vaativiin, monimutkaisiin 

keskusteluihin ja väittelyihin ilman kielellisiä esteitä sekä tuottamaan kirjallisia ja suullisia pitkähköjä ja kielellisesti 

vivahteikkaita ilmaisuja kaikentyyppisiin aihepiireihin. Hän kykenee pitämään sanastollisesti ja lauserakenteellisesti 

rikkaan ja sisällöllisesti loogisen esitelmän sujuvasti useista eri teemoista sekä työstämään sen julkaistavaksi 

tekstiksi. Hän pystyy myös kehittämään omaa mielipidettään loogisesti ja esittämään vakuuttavia argumentteja 

monipuolista kieltä käyttäen. 

 

Arbeitskreis der Sprachenzentren (AKS) on akkreditoinut tämän todistuksen UNIcert® IV-tason todistukseksi 

(nelitasoisen, tasot I-IV kattavan UNIcert®-systeemin mukaisesti). UNIcert® IV-koulutustason kohdetaso pyrkii 

vastaamaan Euroopan neuvoston kehittämän Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa C2 "Mastery". 

 

 


