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I  TEKSTIN  YMMÄRTÄMINEN

Ia  Avoimet kysymykset

Lue sivuilla 7–9 oleva artikkeli Oppisopimuskoulutuksessa perinteiden äärelle ja vastaa sen pe-
rusteella omin sanoin suomeksi kysymyksiin a–e. Vastausten tulee olla 10–40 sanan pituisia. 
Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla erilliselle konseptipaperille (ei kielikokeen vastauslo-
makkeeseen eikä samalle paperille kuin jokin kokeen muista osista).

a) Mitkä eri tekijät saivat Sami Laitin vaihtamaan alaa?

b) Miten Samin isä suhtautuu uuteen alaan, ja miten hän perustelee suhtautumistaan?

c) Mitä opintoja Samin saamenkäsityökisällin ammattitutkintoon kuuluu, ja mitä mieltä hän 
on opinnoistaan?

d) Mitä haasteita käsityöyrityksessä on?

e) Mikä on artikkelin mukaan saamenkäsityön näyttötutkintojen tarkoitus, ja ketkä näyttötut-
kintoihin voivat osallistua?

T  E  H  T  Ä   V Ä T

Muutamien termien selityksiä:

● Sisna on erityisellä tavalla käsiteltyä, parkittua, poronnahkaa, jota käytetään saamelaisten käsitöissä.

● Risku on saamelaisten kansanpuvun koristeena käytettävä koru.

● Leuku on saamelaisten käyttämä iso puukko.



Ib  Dialogin täydennys

Olet juuri kirjoittanut ylioppilaaksi ja vietät lakkiaisjuhlia. Isoisäsi on tullut onnittelemaan si-
nua. Täydennä hänen kanssaan käymäsi dialogin puuttuvat vuorosanat sujuvalla suomen kie-
lellä enintään muutamalla lauseella siten, että niistä muodostuu selkeä ja viestinnällinen koko-
naisuus yhdessä valmiiksi annettujen dialoginosien kanssa. Jokaisen puheenvuoron tulee olla 
10–30 sanan pituinen. Kirjoita vastauksesi selvällä suomen kielellä erilliselle konseptipa-
perille (ei kielikokeen vastauslomakkeeseen eikä samalle paperille kuin jokin kokeen muista 
osista).
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Keskustelu ylioppilasjuhlissa

Isoisä: Paljon onnea uudelle ylioppilaalle! Miltä nyt tuntuu? 

Sinä: 1. ___________________________________________________________________

 (Kiittele onnitteluista ja kuvaa tunnelmiasi.)

Isoisä:  Mukava kuulla! Millaisia opiskelusuunnitelmia sinulla nyt on?

Sinä: 2. ___________________________________________________________________

 (Kerro, millaisia toiveita sinulla on jatko-opiskelusta.)

Isoisä: Tuohan kuulostaa oikein hyvältä suunnitelmalta. Missä aiot siellä asua?

Sinä: 3. ___________________________________________________________________

 (Kerro, miten aiot järjestää asumisesi.)

Isoisä: Minullahan on siellä tuttavia. He voisivat varmaan auttaa.

Sinä: 4. ___________________________________________________________________

 (Kommentoi isoisän ehdotusta.)

Isoisä: Eihän minulle siitä mitään vaivaa olisi. No, kyllä minä ymmärrän, että nuoret haluavat 
tulla toimeen omin avuin.

Sinä: 5. ___________________________________________________________________

 (Kiitä vielä isoisää ja kerro kohteliaasti, miksi et voi enää jatkaa keskustelua hänen  
 kanssaan.)

II  PRODUKTIIVINEN  AUKKOTEHTÄVÄ

Ratkaise sivuilla 4–6 oleva produktiivinen aukkotehtävä ohjeiden mukaan.
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III  KIRJOITELMA 

Laadi 250–300 sanan pituinen kirjoitelma yhdestä seuraavista aiheista. Aineistoa käytetään 
tehtävänannon mukaan, eli tehtävät 3–7 ovat aineistotehtäviä, joissa aineistoa tulee käyttää. 
Laadi kirjoitelma selvällä käsialalla erilliselle konseptipaperille. Valmiit otsikot on lihavoitu. 

1. Mitä meistä voisi tulla?
 Pohdi kirjoitelmassasi opiskelukavereitasi: millaisia olemme nyt, mitä meistä voisi tulla?

2. Eri ikäkausiin liittyy erilaisia mielikuvia. Lapsuutta pidetään yleensä onnellisena aikana, 
nuoruus ja hulluus liitetään yhteen, samoin vanhuus ja viisaus. Mikä sinusta on ihmisen 
paras ikävaihe vai onko sellaista? Otsikoi itse.

3. Kuvittele ja kerro kansien valokuvien ja niiden kuvatekstien avulla Mauno Karhumaan 
elämä lapsuudesta vanhuuteen (etukannen kuva ja sivujen 18–19 kuvat). Otsikoi itse tai ota 
otsikoksi  

 –  Mauno Karhumaan elämä

4. Ihmisen elämänkaaren eri vaiheet 
 Kirjoita asia-artikkeli ihmisen elämänkaaren eri vaiheista hyödyntämällä Virva-Liisa Pek-

karisen jäsentelyä (s. 10–11) ja omia kokemuksiasi. 

5. Sodan jälkeen 1940-luvun lopulla syntyvyys oli Suomessa suurta. Silloin syntyivät ns. suu-
ret ikäluokat. Nyt väestömme vanhenee. Sanotaankin, että Suomi harmaantuu. Sen sijaan  
esimerkiksi useissa Afrikan maissa väestö on hyvin nuorta, sillä lapsia ja nuoria on väes-
tössä suhteellisesti enemmän kuin vanhoja. Vanhat ikäluokat ovat siis paljon pienempiä 
kuin nuoret ikäluokat. Pohdi, mistä väestön ikärakenteen erot johtuvat ja miten väestön 
ikä vaikuttaa yhteiskuntaan. Käytä avuksesi oheista Tilastokeskuksen aineistoa (s. 12–13). 
Valitse jompikumpi otsikkovaihtoehdoista:

 –  Väestön ikärakenteen syitä ja seurauksia 
 –  Onko väestön vanhuus tai nuoruus ongelma?

6. Analysoi ja tulkitse Veikko Polameren runoa (s. 14). Mitä runo kertoo elämästä ja rakkau-
desta? Otsikoi itse.

7. Mitä Enni Mustosen romaanikatkelma (s. 15–16) kertoo eri sukupolvien välisistä suhteista 
ja rooleista? Keksi oma otsikko tai ota otsikoksi

 – Tytär, äiti ja äidinäiti – kolme erilaista kohtaloa 

Huom.! Tekstien kieliasu on pääosin alkuperäisen julkaisun mukainen.



Täydennä seuraava teksti reunassa annettujen vihjeiden avulla. Vihjeen puuttuessa päättele 
sana tekstiyhteyden perusteella. Kirjoita ratkaisut allekkain selvällä käsialalla erilliselle kon-
septipaperille samassa järjestyksessä kuin tehtävässä ja numeroi ne.

II  PRODUKTIIVINEN  AUKKOTEHTÄVÄ

Mitä heistä tuli?
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”Meistä tuli muurareita, taksikuskeja, suutareita...” laulaa Anssi 

Kela hittikappaleessaan 1972. Mutta mitä hänen luokkakavereistaan 

oikeasti tuli?

Vihdin yläasteen 9 D:n luokkakuvasta vastaan katsoo tyypillinen 

ryhmä 1980-luvun lopulta: virnistelevät oppilaat aseteltuina __1__ 

penkkien päälle ruskeankellertävässä juhlasalissa. Tytöillä on sym-

metriset kampaukset, ja hampaat välkkyvät yhteiskunnan fluoraa-

mina. Oppivelvollisuus on päättymässä, ja monen mielessä pyörii 

kysymys: ”Mikä minusta tulee __2__?”

Takatukkainen poika kuvan __3__ on poikkeus. Siinä istuu Anssi 

Kela, ja hänellä on selvä suunnitelma. Hänestä tulisi muusikko, joka 

tekisi levyjä ja esiintyisi suurelle yleisölle.

Kuusitoista vuotta myöhemmin Kela toteutti unelmansa. 

Nummela teki hänestä tähden. Levyn tunnetuin kappale 1972 ker-

too, __4__ yhden tuona vuonna __5__ ikäluokan haaveet kohtaavat 

todellisuuden.

”Meidän piti muuttaa maailma. Meistä tuli muurareita, taksikus-

keja, suutareita, yksinhuoltajaäitejä, __6__. Meistä tuli lääkäreitä, 

virkamiehiä, vääpeleitä...”

Musiikki seis! On aika esittää kysymys: Mitä Anssi Kelan luokka-

kavereista oikeasti tuli? ”Ei __7__”, Kela vastaa kotoaan Helsingin 

Käpylässä. ”En ole tavannut suurinta osaa kouluaikojen __8__.”

Otetaan selvää ja soitetaan kaikille Kelan luokkakavereille. 

__9__ lisäksi kiinnostaa kuulla, mitä he ajattelevat yhdeksäsluokka-

laisen unelmistaan nyt, kun ikävuosia on koossa 40. Mitä heistä siis 

tuli myöhemmin?

1. puinen

2. iso

3. alalaita

4. 

5. syntyä

6. autokauppias

7. aavistus

8. 

9. Ammattinimike
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”Levyseppähitsaaja”, vastaa Ari Väli-Tainio, ensimmäinen 

__10__ luokkakavereista. Väli-Tainio kertoo luokkakuvan __11__ 

aikaan pohtineensa ravintola-alaa, mutta päätyneensä lopulta lä-

heiseen ammattikouluun. Juuri nyt häntä huolestuttaa taloudelli-

nen tilanne. ”Kaksi ensimmäistä lamaa eivät puraisseet, mutta nyt 

on tullut jo pari lomautusta.” Hän ei vaikuta __12__ kuullessaan 

projektistamme. ”Olen sitä kappaletta __13__ miettinytkin, mitä 

muista tuli. Onnea __14__.”

Soittokierros jatkuu. Pian selviää, __15__ tie työelämään ole 

ollut helppo. Pian sen jälkeen, kun luokkakuva oli otettu, alkoi 

lama, joka putsasi maan avoimista työpaikoista. Pahimmillaan 

ikäluokasta oli työttömänä yli puolet.

”Kyllä se meihin jäljen jätti”, vahvistaa luokkakaveri Antti 

Nieminen. Hän valmistui kokkikoulusta, mutta __16__ konkurs-

siaalto jätti hänet työttömäksi. Kelan kanssa koulubändissä ”fun-

damentaalista gospelia” soittanut Nieminen kuitenkin kouluttautui 

kirkon __17__.

Hän uskoo aikalisän __18__ vain hyvää. ”16-vuotiaana olin 

liian ehdoton ja yritin pakkosyöttää __19__ muille. Myöhemmin 

olen ymmärtänyt, ettei ihmistä kannata yrittää muuttaa. Nykyisessä 

työssäni yritän auttaa nuoria __20__ omat unelmansa.”

Monelle kävi huonommin. Vihtiläisten elämään mahtuu avio-

eroja, työttömyyttä ja alkoholismia. Eräs ei ole pitänyt __21__ 

edes vanhempiinsa, ja mahtuu joukkoon yksi rajumpi rikostuo-

miokin.

Nokialla patenttikoordinaattorina __22__ Karita Garavet jou-

tui ennen 25. ikävuottaan hautaamaan molemmat vanhempansa. 

”Ensin äiti kuoli veneilyonnettomuudessa, ja kuusi vuotta myö-

hemmin isä sydänkohtaukseen. Siinä oppi tajuamaan elämän ra-

jallisuuden.”

2000-luvulle tultaessa vihtiläisten ammattihaaveet ovat vaihtu-

neet arkiseksi työnteoksi. Radiossa Anssi Kela laulaa nostalgisia 

lauluja nuoruudestaan, ja luokkakaverit kuuntelevat __23__ työ-

10. tavoittaa

11. ottaa

12. hämmästynyt

13. kuunnella

14. yritys

15. 

16. ravintolat

17. nuorisotyönohjaaja

18. tehdä

19. näkemykset

20. toteuttaa

21. yhteys

22. työskennellä

23. ne
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paikoillaan, huoltoasemilla, konttoreissa ja tehtaissa. Putkia auko-

essa ja sairaalalakanoita vaihtaessa.

Ammatit muistuttavat Tilastokeskuksen listaa, __24__ mu-

kaan vuonna 1972 syntyneiden yleisimmät ammatit ovat myy-

jä, tuote-esittelijä, sairaanhoitaja ja ATK-asiantuntija. Sen sijaan 

Kelan kappaleessa mainituista ammateista moni on harvinainen. 

Esimerkiksi suutareita valmistui koko ikäluokasta vaivaiset kah-

deksan __25__. ”Meistä tuli tuote-esittelijöitä” ei vain oikein istu 

__26__.

Virnuilevista teineistä on kasvanut vakavia vanhempia. __27__ 

hampaita on jo aika syönyt, ja muutenkin 9 D:n oppilaat ovat huo-

manneet maailman muuttaneen heitä enemmän kuin he ovat muut-

taneet maailmaa. Suuret unelmat ovat jääneet, mutta tilalle on tul-

lut uusi turvallisuudentunne. Että pärjää.

”Minulla on kahdeksankuukautinen pikkutyttö, siinä riittää 

syytä lähteä töihin aamulla”, Ari Väli-Tainio sanoo.

__28__ monen mielessä kuitenkin pyörii se vanha kysymys. ”Nyt 

kun 40 vuotta lähestyy, niin miettii, että mistä silloin 16-vuotiaana 

unelmoikaan”, kirjanpitäjä Riitta Eloranta sanoo. ”Itsekin mietin 

parhaillaan, mikä minusta tulee. Vielä en ole sitä keksinyt.”

Toisin kuin luokkakuvan ottamisen aikaan, nyt samaa asiaa 

miettii myös Anssi Kela. ”Olen antanut itselleni pari kolme vuot-

ta aikaa, että ura lähtee uuteen nousuuun. Sitä vaihtoehtoa ei ole, 

että soittelen eilispäivän hittejä kapakassa. Jos __29__ ei tapahdu, 

keksin jotain uutta.”

Lista on valmis. Kaksikymmentäyksi oppilasta on tavoitettu, 

vain kolme jäi puuttumaan. Moni lähetti terveisiä, ja yksi toivoi 

luokkakokousta, jossa ”voidaan hetki olla __30__.”

Kiinnostaisiko Kelaa tapaaminen? ”Kymmenen vuotta sitten 

en olisi tullut”, Kela sanoo. ”Nyt voisi olla ihan hauska nähdä.”

Lähde: Jussi Tolonen, Helsingin Sanomat 27.5.2012, muokattu.

24. 

25. kappale

26. kertosäe

27. fluorata

28. Yllättää

29. käänne

30. kuningas
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TEKSTINYMMÄRTÄMISTEHTÄVÄ I a

O P P I S O P I M U S KO U LU T U K S E S S A 
P E R I N T E I D E N  Ä Ä R E L L E
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Lähde: SOGSAKK Sanomat 2/2012
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AINEISTOA KIRJOITELMAAN 4

ELÄMÄNKAAREN ERI VAIHEET

Virva-Liisa PekkarinenE.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 7.9.2007
Psykososiaalinen kehitysteoria E. H. Eriksonin mukaan

Vauvaikä (0–1,5 v):
Perusluottamus – epäluottamus -> toivo
■  Kaksi ensimmäistä ikävuotta ovat tärkeitä perusluottamuksen kannalta, ja se syntyy lapsen ja häntä 

hoitavien aikuisten vuorovaikutuksessa.
■  Tärkeää on lapsen tarpeiden tyydytys, huolenpidon laatu ja johdonmukaisuus; lapsi kokee olevansa 

turvassa.
■  Varhaisessa vaiheessa syntynyt syvä epäluottamus elämää kohtaan ja perustarpeiden 

tyydyttymättömyys voivat johtaa traagiseen itseensä käpertymiseen.
■  Kriisin onnistunut ratkaisu antaa yksilölle toivon elämyksen.

Varhaislapsuus (2–3 v):
Itsenäisyys – häpeä, epäily -> tahto
■  Jäljittely
■  Lapsi on vaativa, tahtova ja haluaa tehdä asiat omalla tavallaan.
■  Myönteinen itsenäisyys tarkoittaa sitä, että lapsi omaksuu myönteisen ympäristön tuella melko 

realistisen kuvan itsestään ja kyvyistään.
■ Jos lasta liiaksi kontrolloidaan ja kielletään, hän joutuu kokemaan häpeää epäonnistumisistaan ja 

erehdyksistään.
■  Kehityskriisin onnistunut läpikäynti mahdollistaa lapselle itsekontrollin ja tahdon kokemukset.
■  Vastakohtana pakonomaisuus

Leikki-ikä (4–7 v):
Aloitteisuus – syyllisyys -> tarkoitus
■  Lapsi on oma-aloitteinen, kokeilunhaluinen ja utelias.
■  Hän haluaa kokeilla ja testata kykyjään, mutta kokee vielä epäonnistumisia ja syyllisyyden tunteita, 

koska juuri saavutettu itsenäisyys osoittautuukin vielä rajoittuneeksi (ympäristön asettamat rajat 
tärkeitä).

■  Leikin avulla lapsi kehittyy, omaksuu yhteisönsä rooleja, arvoja ja asenteita.
■  Voima: määrätietoisuus, omien päämäärien asettaminen
■  Vastakohtana estoisuus ja syyllisyyden tunteet

Kouluikä (8–12 v):
Ahkeruus, pystyvyys – alemmuudentunne
•  Olennaiseksi muodostuu hallinnan kokemus: hän osaa tiedoillaan ja taidoillaan ratkaista erilaisia 

tehtäviä ja tilanteita. Jos edellä mainitut kokemukset jäävät vähäisiksi tai niitä ei ole ollenkaan, 
lapselle kehittyy alemmuudentunne.

•  Tovereiden hyväksyntä tärkeää.
•  Voimakas läheisen ihmissuhteen tarve
•  Ihmisen perusasennoituminen työhön muodostuu kouluiässä.
•  Perusvoimat: kasvatus, oma oppiminen, pätevyys ja osaavuus
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Nuoruusikä:
Identiteetti – roolien hajaannus
•  Tärkeää, että nuori hyväksyy oman muuttuneen kehonsa.
•  Minäidentiteetin etsimisen ja löytämisen aikaa
•  Identiteetti tarkoittaa kykyä kokea ja ylläpitää sisäistä yhtenäisyyttä ja jatkuvuutta.
•  Kehitystä ylläpitäviä prosesseja ovat vertaisryhmän paine ja roolikokeilut.
•  Erilaisten valintojen tekeminen (koulutus- ja ammatinvalinta, elämäntapa ja arvot jne.)
•  Jos tämä kehityskriisi jää käymättä läpi, on seurauksena identiteetin hajanaisuus tai se, ettei 

identiteettiä pääse muodostumaan. Toisaalta negatiivinen identiteetti ja roolihajaannus voivat olla 
normaaleja nuoruuden kehitysvaiheita.

Varhaisaikuisuus:
Läheisyys – eristäytyminen
•  Vastavuoroisuus samanikäisten kanssa
•  Sisäisen vastuullisuuden saavuttaminen
•  Perusvoimia: rakkaus ja omistautuminen
•  Kehitystä ohjaavana prosessina ovat kontaktit omiin ikätovereihin. Niiden kautta opitaan 

ihmissuhteissa antaminen, jakaminen ja saaminen.

Keski-ikä (35– 65 v):
Luovuus, tuottavuus – lamaantuminen
•  Tuottavuus tarkoittaa suuntautumista uusiin tehtäviin, harrastuksiin ja vastuuseen sekä huolehtimista 

siitä, mitä on tähän mennessä saanut aikaan.
•  Lamautuminen tarkoittaa käpertymistä sisäänpäin omaan itseensä.
•  Yksilöiden väliset erot kehityksessä ovat suuret.
•  Uudet merkitykset tai henkisen kasvun pysähtyminen

Vanhuus:
Minän eheys – epätoivo ja katkeruus
•  Eletyn elämän arvioinnin aikaa
•  Voi kiinnostua aktiivisesti elämän merkityksestä tai lukkiutua kuolemanpelkoon.
•  Ihminen, joka kohtaa vanhuuden siihen kuuluvine kokemuksineen ja kehitystehtävineen, saavuttaa 

minän integraation, eheyden.

Lähde: 
http://aokk.jamk.fi/oppimisresurssit/opinto-ohjaus/elamankaaren_eri_vaiheet.pdf
(muokattu)



80 vuotta täyttäneitä Suomessa jo neljännesmiljoona

Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomessa oli vuoden 2010 lopussa 80 vuotta 
täyttäneitä ja tätä vanhempia henkilöitä 255 912. Määrä on viisinkertaistunut viimeisten 40 
vuoden aikana. 80 vuotta täyttäneistä selvä enemmistö on naisia, sillä miehiä oli 81 205 ja 
naisia 174 707.

80 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrä Suomessa vuosina 1900–2010

Suomen virallinen väkiluku vuoden 2010 lopussa oli 5 375 276, joista oli miehiä 2 638 416 ja 
naisia 2 736 860. Maamme väkiluku kasvoi vuoden 2010 aikana 23 849 henkilöllä. Neljäntenä 
vuotena peräkkäin muuttovoitto ulkomailta kasvatti väkilukua enemmän kuin luonnollinen 
väestönlisäys.

65 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyi vuoden 2010 aikana runsaalla 30 000 henkilöllä, ja heitä 
oli vuoden 2010 lopussa väestössä 941 041. Suurimman väestössä olevan ikäluokan muodos-
tivat vuonna 1948 syntyneet (82 048 henkilöä). 100 vuotta täyttäneitä oli 622, joista oli miehiä 
93 ja naisia 529.

Lähde: //www.stat.fi/til/vaerak/2010/vaerak_2010_2011-03-18_tie_001_fi.html
Luettu 22.8.2012

 

Suomi ikääntyy nopeimmin 

Suomessa ikääntyminen on voimakkaammillaan seuraavat 20 vuotta. Eurostatin väestöskenaarion 
mukaan vuoteen 2020 mennessä nykyisistä EU-maista ikääntyvät tasatahtiin Suomen ja Hollannin 
väestöt. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa näissä maissa yli 50 prosenttia. Hyvänä kolmosena tulee Irlanti. 
Sen sijaan Britanniassa ja Välimeren maissa yli 65-vuotiaiden määrän kasvu on seuraavat 20 vuotta 
hitaampaa kuin muualla - Italia ja Kreikkahan tosin ovat jo tällä hetkellä maailman iäkkäimpiä valtiota. 

/ Tietoaika/ Tilastokeskus (Päivitetty 21.5.2003) luettu 22.8.2012 

80 vuotta täyttäneitä Suomessa jo neljännesmiljoona 
Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomessa oli vuoden 2010 lopussa 80 vuotta 
täyttäneitä ja tätä vanhempia henkilöitä 255 912. Määrä on viisinkertaistunut viimeisen 40 vuoden 
aikana. 80 vuotta täyttäneistä selvä enemmistö on naisia, sillä miehiä oli 81 205 ja naisia 174 707. 

80 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrä Suomessa vuosina 1900–2010 

 

Suomen virallinen väkiluku oli vuoden 2010 lopussa 5 375 276, joista miehiä oli 2 638 416 ja naisia 2 736 
860. Maamme väkiluku kasvoi vuoden 2010 aikana 23 849 henkilöllä. Neljäntenä vuotena peräkkäin 
muuttovoitto ulkomailta oli luonnollista väestönlisäystä suurempi väkilukua kasvattava tekijä. 

65 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyi vuoden 2010 aikana runsaalla 30 000 henkilöllä, ja heitä oli 
vuoden 2010 lopussa väestössä 941 041. Suurimman väestössä olevan ikäluokan muodostivat vuonna 
1948 syntyneet (82 048 henkilöä). 100 vuotta täyttäneitä oli 622, joista miehiä 93 ja naisia 529. 

//www.stat.fi/til/vaerak/2010/vaerak_2010_2011-03-18_tie_001_fi.html  

luettu 22.8.2012 
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AINEISTOA KIRJOITELMAAN 5

Väestön ikääntyminen on suhteellista

– – Väestötieteessä ikääntymisellä tarkoitetaan yleensä koko väestössä tapahtuvaa ilmiötä, jossa 
eläkeikäistä väestön määrää verrataan muuhun väestöön – lasten ja työikäisten määrään. Näin vä-
estön ikääntymiseen vaikuttaa väestön ikärakenne. Ikärakenteen kehitykseen vaikuttaa taas min-
kälainen on – ja on ollut – syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehitys.

Kun tarkastellaan Suomen ikärakennetta, syntyvyyden kehitys on ollut ratkaiseva. Sodan jälkeen 
syntyneet suuret ikäluokat ovat jatkuvasti näkyneet kupruna ikäpyramidissa. 1970-luvulta alkaen 
ikäluokat ovat olleet lähes samankokoisia, kun hedelmällisyys on ollut väestön uusiutumistason 
alapuolella. Lisäksi ihmisille on tullut toisen maailmansodan jälkeen tilastollista elinaikaa lisää lä-
hes 16 vuotta! Nämä kaikki tekijät ovat osaltaan vaikuttaneet väestön ikääntymiseen.

Yleinen tapa on jakaa väestö iän mukaan kolmeen pääryhmään:
1. Lapset, joita ovat 0–14-vuotiaat 
2. Työikäiset, joita ovat 15–64-vuotiaat
3. Vanhukset, joita ovat kaikki 65 vuotta täyttäneet

Tällä ikäluokituksella pyritään kuvaamaan lähinnä väestön jakautumista työssä käyviin ja muihin. 
On selvää, että ikäjaotus ei vastaa täysin todellista tilannetta. Osa väestöstä opiskelee vielä kah-
denkymmenen vuoden iässä. Työikäisiin kuuluu paljon sellaista väkeä, joka ei ole työssä, ja monet 
eläkeikäiset jatkavat vielä työuraansa 65. ikävuoden jälkeen. 

Japanilaiset elävät tällä hetkellä pisimpään, mutta he ovat kuitenkin vasta kolmanneksi iäkkäin 
kansa – tosin ero "voittajiin" ei ole suuri. Italian, maailman iäkkäimmän maan, titteliin vaikuttaa 
eniten syntyvyyden vähäisyys, kuten muissakin harmaantuvissa maissa. Toiseksi iäkkäin maa on 
Kreikka, jossa syntyvyys on pitkään ollut maailman vähäisimpiä. Joka tapauksessa näissä maissa on 
suhteellisesti eniten vanhuksia koko väestöstä. Niiden ikärakenteen sanotaan olevan vanha.

Maailman iäkkäimmät maat vuosina 2000–2002 
Yli 65-vuotiaiden osuus (%) koko väestöstä
Italia 18,6 % Kreikka 18, 1 % Japani 18,0 % Ruotsi 17.3 %
Belgia 17,6 % Saksa 17,0 % Bulgaria 16,9 %  Ranska 16,3 %        
Britannia 15,8 % Portugali 15,8 % Latvia 15,6 %  Sveitsi 15,5 %
Itävalta 15,4 %  Kroatia 15,4 %  Suomi 15,2 % 

Nuorimmat väestöt löytyvät suuren syntyvyyden alueelta Afrikasta ja siirtotyöväkeä ottaneista 
Arabian niemimaan valtioista. Nuorin kansa on Ugandassa. Tosin ugandalaisten tilastollinen elin-
aika on maailman lyhimpiä – sekä miehillä että naisilla noin 44 vuotta. Näin ikääntyminen on maa-
ilman pienintä.

Suomi ikääntyy nopeimmin
Suomessa ikääntyminen on voimakkaammillaan seuraavat 20 vuotta. Eurostatin väestöskenaarion 
mukaan vuoteen 2020 mennessä nykyisistä EU-maista ikääntyvät tasatahtiin Suomen ja Hollannin 
väestöt. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa näissä maissa yli 50 prosenttia. Hyvänä kolmosena tulee 
Irlanti. Sen sijaan Britanniassa ja Välimeren maissa yli 65-vuotiaiden määrän kasvu on seuraavat 
20 vuotta hitaampaa kuin muualla – Italia ja Kreikkahan tosin ovat jo tällä hetkellä maailman iäk-
käimpiä maita.

Lähde: / Tietoaika/ Tilastokeskus (Päivitetty 21.5.2003). Luettu 22.8.2012
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Olet nuori 

ja minä rakastan vain sinua 

Vanhenet 

ja minä vain rakastan sinua 

Olet vanha 

ja vain minä rakastan sinua

Veikko Polameri 
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–  –
ämmi = äidinäiti

Lähde: Enni Mustonen
Katkelma romaanista Jääleinikki, 2011
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KOKEEN PISTEITYS 

Tehtävä Osioiden Pisteitys Paino- Enint. Arvostelu-
 määrä  kerroin*  lomakkeen
     sarake

 

Ia 5  x 5–0 p.   x 2 50 p. 1

Ib 5  x                2–0 p.   x 3 30 p. 2

II 30  x 1–0 p.   x 1 30 p. 3

III    99 p. 7

                 

   Yht.  209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa.

Huom.

Opettaja merkitsee arvostelulomakkeeseen kunkin tehtävän painotta-
mattoman pistemäärän. Tarkemmat pisteitysohjeet ja arvostelukriteerit
ovat suomi toisena kielenä -koetta koskevissa ohjeissa.
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Maunon nuoruuskuva 

Mauno meni naimisiin 23-vuotiaana kotikylän tytön Ailin kanssa. 
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Mauno ja Aili lastensa kanssa kotipuuhissa. 

Mauno (kuvassa oikealla) poikansa, pojanpoikansa ja pojanpojanpoikansa kanssa. 
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