
 

 

Uusi vuosi, uudet testit, uusi koulutus         28.1.2022 

Oikein hyvää ja mukavalla tavalla työteliästä vuotta kaikille! 

Toivottavasti pitenevät päivät kompensoivat hiukan koronan 

jälleen kerran aiheuttamaa harmia. Testipiste jatkaa lähi-

testauksessa, vaikka alueen kotoutumiskoulutukset ovat 

siirtyneet etään. 

Otimme varaslähdön uuteen vuoteen jo joulukuussa, kun siirryimme lähtötason arvioinnissa 

uuteen aikaan. Otimme luetun ja kuullun ymmärtämisen arvioinnissa käyttöön adaptiiviset 

testit, jotka mukautuvat yksilöllisesti osallistujan osaamisen perusteella: jos vastaa oikein, 

saa haastavamman tason kysymyksiä, jos väärin, ohjelma vaihtaa helpompiin kysymyksiin. 

Osallistujalle tilanne on miellyttävä, koska eteen tulee vähemmän liian helppoja tai liian 

vaikeita kysymyksiä. Samalla testi lyhenee. Järjestäjän kannalta testi on tehokkaampi ja 

todennäköisesti luotettavampikin, koska arvauspisteitä kertyy vähemmän. Adaptiivisen testin 

toimintatapa tuottaa kuitenkin harmaita hiuksia: montako virhettä osallistujan annetaan 

tehdä, ennen kuin ohjelma päättää, että ko. tason kysymyksiä on turha esittää enempää? 

Tavallisessa ”fiksatussa” monivalintatestissähän on tyypillistä ja jopa odotuksenmukaista, 

että osallistuja saa muutaman pisteen myös arvaamalla. Nyt tämä mahdollisuus kutistuu 

huomattavasti, kun liian vaikeat kysymykset jäävät näkemättä. On myös tärkeää tutkia 

tilastollisesti, toimivatko kysymykset uudenlaisessa testissä yhtä hyvin kuin aiemmin.  

Lähtötasonarviointimateriaalimme eivät ole myynnissä, mutta muistathan muut testimme: 

o Välitesti A2-tasoille (2018) 

o Suomen kielen testi A2-B1-tasoille (2020) 

o Suomen kielen testi B1-B2-tasoille (2016) 

o Suomen kielen testi B2-tasolle (2021). 

Testit on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, ja niitä käytetään kotoutumiskoulutuksen 

lisäksi vapaassa sivistystyössä, aikuisten perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuk-

sessa ja ammattikorkeassa. Lisätiedot ja tilaukset kotisivuiltamme. 

Testipisteen suositut iltapäiväkoulut jatkuvat. Toivomuksesta 

uusimme Taitotasoarvioinnin perusteita ja esimerkkejä -koulu-

tuksen (3 h, 62 e) 13.4.2022. Työpajatyyppinen koulutus sisältää 

paljon kirjoittamisen ja puhumisen näytesuoritusten arviointia. 

Kevään uutuus on Reilu testi -luento (1,5 h, 42 e) 18.5.2022, jolloin 

pohditaan, kuinka ottaa arvioinnissa huomioon opiskelijat, joilla on 

heikot kirjalliset taidot. Koulutukset toteutetaan Teamsissa ilta-

päiväteen aikaan. Toivottavasti nähdään siellä! Lisätiedot ja 

ilmoittautumiset täällä. 

Menestykästä vuotta toivottavat 

Testipiste & Elina Stordell-  

PS. Testipisteen postituslistalle voi liittyä täällä ja poistua lähettämällä viestin info@testipiste.eu. 
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