YKI: OHJEITA JA HARJOITUKSIA
TUTUSTU YKI-TESTIIN:

YKI-testin rakenne verkossa: https://www.helao.fi/media/HELAO_YKIIN_testinrakenne-2.pdf
Videot verkossa: http://bit.ly/2mFeYii

TUTUSTU YKI-TESTIIN JA HARJOITTELE VERKOSSA:
TUTUSTU:
http://tinyurl.com/YKIsolki
REKISTERÖIDY:
https://www.kotisuomessa.fi/
http://practiceyki.learnmera.com/finnish-test/
KUUNTELE / LUE / TEE TEHTÄVIÄ
http://oppiminen.yle.fi/suomi-finnish/asiointisuomea
http://www.suomikoulut.fi/yki/
http://yle.fi/uutiset/selkouutiset/tosi_helppo/ (A1)
http://www.yle.fi/selkouutiset (A2)
http://areena.yle.fi/1-1308483
http://areena.yle.fi/1-3233686
http://selkosanomat.fi/
TESTAA JA TREENAA:
http://dialangweb.lancaster.ac.uk/
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/ykitreenit-tavoitteena-yleinen-kielitutkinto-suomen-kielessa
http://www.eira.fi/fi/palvelut-opiskelijoille/itseopiskelumateriaali/
KESKUSTELUA YKISTÄ:
http://areena.yle.fi/1-3306294

KYMMENEN KYSYMYSTÄ YKISTÄ ELI YLEISESTÄ KIELITUTKINNOSTA:
1. MILLOIN TODISTUS YKI:STÄ RIITTÄÄ KANSALAISUUDEN SAAMISEEN?
Maahanmuuttovirasto: ”Jos olet suorittanut yleisen kielitutkinnon vuosien 2002–2011 aikana, todistuksessa tulee lukea, että kielitaidon yleistaso on vähintään 3. Jos
todistuksessa lukee, että yleistaso on alle 3, todistus ei
riitä kansalaisuuden saamista varten. Jos olet suorittanut yleisen kielitutkinnon 1.1.2012 jälkeen, riittää, kun
olet saanut vähintään taitotason 3 jostakin seuraavasta
osakokeiden yhdistelmästä:
A) puhuminen + kirjoittaminen tai
B) puheen ymmärtäminen + kirjoittaminen tai
C) tekstin ymmärtäminen + puhuminen.
Vain yllä mainitut osakokeiden yhdistelmät hyväksytään.
Jos sinulla on taitotaso 3 kahdessa osakokeessa, mutta osakokeet ovat jotkin muut kuin yllä mainitut yhdistelmät, todistuksesi ei kelpaa kielitaidon osoittamiseen. Huomaathan kuitenkin, että sinun
on suoritettava koko tutkinto ja osallistuttava kaikkiin osakokeisiin. Muuten et saa tutkintotodistusta. Tutkinto on suoritettava kokonaan saman päivän aikana.
Voit osoittaa hyväksyttävät yhdistelmät myös useammalla tutkintotodistuksella (1.1.2012 jälkeen
annetut tutkintotodistukset).
Esimerkiksi: 1. todistus: PY 3, PU 3, TY alle 3, KI alle 3 + 2. todistus: PY alle 3, PU 3, TY 3, KI 3
		
= PY 3, PU 3, TY 3, KI 3

Tarkempia tietoja kielitutkinnosta ja siihen osallistumisesta saat Opetushallituksen kotisivuilta:
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutkinnot. Huomaathan, että
pääkaupunkiseudulla tutkintopaikat täyttyvät erittäin nopeasti. Voit ilmoittautua myös kotipaikkakuntasi ulkopuolella järjestettävään tutkintoon.” Lähde: http://www.migri.fi/suomen_kansalaisuus/kansalaisuuden_hakeminen/edellytykset/kielitaito/yleinen_kielitutkinto
2. TÄYTYYKÖ YKI-TESTISSÄ TIETÄÄ ASIOITA JA FAKTOJA SUOMESTA?
Yki-testissä ei kysytä Suomen asioita. Sinun ei tarvitse tietää Suomesta faktoja, mutta testissä täytyy osata kirjoittaa, puhua ja ymmärtää suomen kieltä.
3. KUINKA MONTA VIRHETTÄ VOI TEHDÄ YKI-TESTISSÄ?
Testissä ei katsota sinun virheitä vaan kielitaitoa. Tärkeää on, mitä sinä osaat. Virhe voi olla ongelma silloin, jos se häiritsee ymmärtämistä.
4. ONKO KIELIOPPI HYVIN TÄRKEÄ ASIA YKI-TESTISSÄ?
Kielioppi varmasti auttaa sinua kommunikoimaan ja ymmärtämään tarkemmin, mutta yhtä tärkeää
on osata ja ymmärtää sanastoa ja fraaseja eri teemoista. Tärkeämpää on kyky puhua ja kirjoittaa
sekä ymmärtää eri teemoja.
5. MITÄ JOS EN YMMÄRRÄ KYSYMYSTÄ TAI TEHTÄVÄÄ?
Vaikka et ymmärrä tehtävää, on parempi yrittää vastata, kirjoittaa tai puhua jotakin, koska väärästä
vastauksesta et saa miinuspisteitä.
6. VOINKO TULLA YKI-TESTIIN MONTA KERTAA?
YKI-testin voi tehdä uudestaan ja parantaa arvosanoja. On kuitenkin hyvä valmistautua testiin eikä
tulla yrittämään, jos varmasti tietää, että ei osaa suomea vielä ollenkaan.
7. KUINKA MONTA SANAA TÄYTYY OLLA VASTAUKSESSA?
YKI-testissä ei katsota sanoja vaan ideoita ja asioita. Jos ymmärrät tehtävän ja vastauksesi sopii
tehtävään, se riittää. Joskus on kuitenkin parempi puhua ja kirjoittaa liian paljon kuin liian vähän,
esimerkiksi kertomistehtävässä ja mielipidekirjoituksessa. Toisaalta on tärkeää seurata kelloa, koska aikaa ei ole paljon.
8. MITÄ JOS MIELIPITEENI JA AJATUKSENI OVAT MIELESTÄNI TYHMIÄ?
YKI-testissä ei arvioida sinun ajatuksia ja mielipiteitä vaan sinun kielitaitoasi. Tyhmäkin teksti on
yhtä hyvä kuin viisas, jos se on ymmärrettävää suomea.
9. MITÄ JOS EI OLE AIKAA VASTATA KAIKKIIN KYSYMYKSIIN?
YKI-testi voi onnistua silti, tärkeintä on yrittää vastata mahdollisimman moniin kysymyksiin. Puhumisen testissä, esimerkiksi kertomistehtävässä, sinun ei edes tarvitse vastata kaikkiin kysymyksiin.
Ne ovat apukysymyksiä. Toisaalta kirjoittamisen tehtävässä, esimerkiksi sähköpostissa, vastaa kaikkiin kysymyksiin.
10. MITEN KANNATTAA VALMISTAUTUA TESTIIN?
On hyvä lukea lehtiä, kuunnella, puhua ja kirjoittaa aina, kun on mahdollista. Tärkeää olisi osata
myös asioita, joita ei ole oppikirjoissa ja kursseilla. Tarvitset uusia sanoja ja kielioppiakin. Yki-testin sisältöä voi oppia myös kursseilla. Katso YKI-kurssit täältä: https://www.helao.fi/tai https://
www.opistopalvelut.fi/helsinginaikuisopisto.
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