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I  TEKSTIN  YMMÄRTÄMINEN

Ia  Avoimet kysymykset

Lue sivuilla 6–8 oleva artikkeli Vantaa välittää nuoristaan ja vastaa sen perusteella omin sa-
noin suomeksi kysymyksiin a–e. Vastausten tulee olla 10–40 sanan pituisia. Kirjoita vastaukset 
selvällä käsialalla erilliselle konseptipaperille (ei kielikokeen vastauslomakkeeseen eikä sa-
malle paperille kuin jokin kokeen muista osista).

a) Miksi nuorilla on turvallisuuteen liittyviä ongelmia, ja mitkä tahot huolehtivat nuorten tur-
vallisuudesta?

b) Miten turvallisuus on huomioitu Vantaan nuorisotiloissa Eija Aholan mukaan?

c) Millaisia palveluja Vantaalla on tarjolla syrjäytymisvaarassa oleville nuorille?

d) Miten erilaiset valvontapartiot toimivat, ja millaisen vastaanoton ne ovat saaneet?

e) Miten Vantaalla on varauduttu koulujen uhkatilanteisiin?

Ib  Lyhyt viestinnällinen tehtävä

Laadi 50–100 sanan yleisönosastokirjoitus oman asuinalueesi tai jonkin muun asuinalueen lii-
kenneturvallisuudesta. Ota kirjoituksessasi kantaa asiaan, johon haluat muutosta. Voit käsitellä 
kirjoituksessasi esimerkiksi liikennejärjestelyjä, vaaratilanteita tms. Voit kirjoittaa joko omana 
itsenäsi tai ottaa jonkun muun henkilön roolin. Viestin on oltava yhtenäinen teksti, ei esimer-
kiksi asialuettelo. Kirjoita yleisönosastokirjoituksesi selvällä käsialalla erilliselle konsepti-
paperille (ei kielikokeen vastauslomakkeeseen eikä samalle paperille kuin jokin muu kokeen 
osista).

II  PRODUKTIIVINEN  AUKKOTEHTÄVÄ

Ratkaise sivuilla 3–5 oleva produktiivinen aukkotehtävä ohjeiden mukaan.

T  E  H  T  Ä   V Ä T



III  KIRJOITELMA 

Laadi 250–300 sanan pituinen kirjoitelma yhdestä seuraavista aiheista. Tehtävissä 4–7 aineistoa 
tulee käyttää tehtävänannon mukaan. Tehtävät 1–3 eivät ole aineistotehtäviä. Laadi kirjoitel-
ma selvällä käsialalla erilliselle konseptipaperille. Valmiit otsikot on lihavoitu.
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1. Eniten henkilövahinkoja liikenteessä sattuu 15–24-vuotiaille nuorille. Liikenteessä kuolee 
keskimäärin 80 ja loukkaantuu noin 3 000 nuorta vuodessa. Miehiä menehtyneistä on yli 
75 %. Nuorten kuolemantapauksista lähes kolme neljästä ja loukkaantumista 60 % sattuu 
henkilöautossa. Nuorten kuljettajien riski kuolla liikenteessä on yli kolminkertainen muu-
hun väestöön verrattuna. Pohdi kirjoitelmassasi nuorten liikenneonnettomuuksien syitä. 

 –  Miksi nuorille kuljettajille sattuu paljon onnettomuuksia?

2. Mitä verkossa kannattaa tai uskaltaa kirjoittaa ja julkaista? Pohdi internetin vaaroja ja tur-
vallisuutta tästä näkökulmasta. Otsikoi itse. 

3. Suomalaiset lukevat paljon salapoliisiromaaneja, katsovat rikoselokuvia ja seuraavat te-
levisiosta rikos- ja poliisisarjoja. Lehtien rikosuutisia mainostetaan lööpein ja suurin otsi-
koin. Pohdi, miksi rikokset kiinnostavat. Otsikoi itse tai ota otsikoksi:

 – Mikä rikoksissa kiinnostaa?

4. Tutustu aineistoon sivulla 9–10 ja kirjoita aineiston tietoja hyödyntäen turva-alasta amma-
tinvalinnan näkökulmasta. Valitse  jompikumpi otsikkovaihtoehdoista: 

 – Millaista olisi työskennellä turva-alan ammatissa? 
 – Minustako poliisi? 

5. Tutustu suomalaisen lukion pelastussuunnitelman sisällysluetteloon (s. 11).  Pohdi sen poh-
jalta koulujen turvallisuuteen erityisesti vaikuttavia tekijöitä. Valitse jompikumpi otsikko-
vaihtoehdoista:

 – Millainen on turvallinen koulu? 
 – Näin parantaisin oman kouluni turvallisuutta

6. Mitä lentäminen merkitsee ihmiselle todellisuudessa ja/tai kuvitelmissa? Käytä pohjana 
joko kansikuvia tai yhtä tai useampaa runoa (s. 12). Otsikkovaihtoehtoja:

 – Lentohaaveita
 – Jos minulla/ihmisellä olisi siivet
 – Mitä on lentopelko? 
 – Mielikuvituksen lentoa 

7. Analysoi, mikä Anton Tšehovin novellissa (s. 13) kuvatusta tilanteesta teki minäkertojan 
mielestä pelottavan. Oletko itse kokenut jotain vastaavaa? Kerro jostakin itsellesi sattu-
neesta pelottavasta tilanteesta tai tapahtumasta, joka myöhemmin osoittautui vaarattomak-
si. 

 – Pelottava tilanne Tšehovin novellissa ja todellisuudessa

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

Yhteisöllisyyden monet kasvot

10. asiat
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Kun kaupunkilainen muuttaa maalle, mielikuvissa ihanaa 

maalaisidylliä  täydentävät      1      naapurit  ja  yhteen  hiileen

    2     kyläyhteisö. Yhdessä vietetään pihalla grillijuhlia, ja 

hoitopaikka koiralle on tästä lähtien aina valmiina. Näin siis 

kuvitelmissa. Todellisuus saattaa olla toisenlainen. Naapurin 

aikamiespoika ei voi sietää koiria, ja kyläjuhlaperinne on vuo-

sia sitten kuollut ja      3    . Ennenkokematon yhteenkuuluvuu-

den tunne ei     4     mieltä heti muuttopäivänä.

Jostain syystä monen mielikuvissa elämä maaseudulla näyt-

täytyy     5     kuin kaupungissa. Stereotyyppisessä kaupungissa 

vain harva tietää     6     nimet. Toisaalta olemme maallakin tul-

leet kauas niistä ajoista, jolloin koko kylä oli vielä yhtä suurta  

perhettä, jossa lapsetkin      7      yhdessä. Yhteisöllisyys on 

muuttanut muotoaan. Nykyisin sekä maalla että kaupungissa 

on monesti parempi pysytellä hiljaa, vaikka naapurin kakarat 

kuinka törttöilisivät, jos ei halua rikkoa naapurisopua ja saada 

niuhon tiukkiksen     8    .

Samaan aikaan kuitenkin lööpeissä ja torikeskusteluissa 

päivitellään, kuinka kaikenlainen välittäminen on     9    . 

Ihminen saa kuolla sairauskohtaukseen keskellä kaupungin 

kävelykatua, koska kukaan ei halua tai uskalla puuttua tois-

ten     10    . Pää on helppo kääntää toisaalle sopivassa kohdas-

1. avulias 

2. puhaltaa

3. kuopata

4. vallata

5. yhteisöllisempi

6. naapurit

7. kasvattaa

8. maine

9. kadota
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sa. Toisaalta asian kääntöpuolena voidaan nähdä oman tilan 

antaminen ja saaminen. Suomessa ihmisen     11     olla, halusi-

pa hän sitä tai ei. Mitä sitten oikeastaan on nykypäivän yhtei-

söllisyys? Jossain syvällä     12     monella meistä on jokin pe-

rimmäinen tarve kuulua johonkin, olla osa jotain suurempaa. 

Palataan tämän tiedon valossa vielä tuohon maaseutu–

kaupunki-vastakkainasetteluun. Maalla yksi yhteisöllisyyden 

sivujuonne piilee     13    , että samat suvut ovat monesti eläneet 

tiloillaan sukupolvien ajan. Ihminen ei olekaan ensisijaisesti 

vain oma itsensä vaan aina myös jonkun sukulainen, osa jota-

kin yhteisöä. Sukutilalla     14     on jo valmiiksi saavutukse-

naan sukulaistensa uroteot ja ristinään heidän syntinsä men-

neiltä     15    . Anonyyminä maalla onkin varmasti     16     elää 

kuin kaupungissa. 

Voidaan siis ajatella, että ainakin turvallisuudentunne li-

sääntyy, kun kaikki tuntevat tai tietävät     17    . Johtuuko 

mahdollinen auttaminen maalaisten     18     lähimmäisen-

rakkaudesta vai     19    , että kukaan ei kehtaa olla     20    ? 

Pienessä puolitutussa porukassa on vaikeampi olla välittämät-

tä, kun taas suuressa joukossa on turhan helppo olla osa sil-

mänsä      21       massaa.

Niin kutsuttua yhteisöllisyyttä saattaakin muodostua myös 

sosiaalisten     22     seurauksena. Tuttu yhteisö aiheuttaa 

paineita käyttäytyä tietyllä tavalla sekä positiivisessa että ne-

gatiivisessa mielessä. Harva kaupunkilainen osaa edes toivoa, 

että voi kun saisin ajaa kolarin, ilman että se on kylillä seu-

raavan viikon kestopuheenaihe. Sitä ei myöskään välttämättä 

tule ajatelleeksi, että maaseudulla kannan ottaminen yleisiin 

11. antaa

12. sisin

13. se

14. asua

15. aika

16. vaikea

17. toinen

18. aito

19. se

20. auttaa

21. ummistaa

22. paine



23. Kirjoittaa

24.  jäsen

25. henkilökohtainen

26. selkeä

27.

28. kuulua

29. taata

30. 

5

asioihin saattaa leimata aivan eri tavalla kuin kaupungissa. 

    23     nimensä vaikkapa seurakuntakeskuksen rakenta-

mista koskevaan adressiin ihminen siirtyy huomaamattaan 

jonkin tietyn leirin     24    , ja sitä myöten vastakkaista mie-

lipidettä edustavan leirin viholliseksi, jos nyt hieman kärjis-

tetään! Kun nimillä on kasvot, kaikki muuttuu heti paljon 

    25    . Erilaisuutta ja eriäviä mielipiteitä ei välttämättä hy-

väksytäkään aivan mukisematta. Ei varmasti kaupungissa-

kaan, mutta siellä sitä ei vain joudu kohtaamaan yhtä     26    .

Eli kannattaako yhteisöllisyyden perään haikailevan 

muuttaa maalle? Se lienee selvää, ettei yhteisöllisyys ole 

kuollut, ei maalla     27     kaupungissa. Maalla on tietyssä 

mielessä helpompaa tuntea    28   joukkoon. On aina yhtä 

mieltä lämmittävää, kun vastaantulevista autoista terveh-

ditään – siitä riippumatta, tunteeko itse kyseisiä kuskeja. 

Naapurius tai asuinpaikka ei kuitenkaan nykyisin välttä-

mättä     29    minkäänlaista automaattista yhteenkuuluvuut-

ta. Ihmiset valitsevat nykyään itse yhteisönsä, kun ne ennen 

määrittyivät paljon voimakkaammin juuri vaikka asuinpai-

kan     30    .

Kata Vertio (muokattu)
Lähde: http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/turva/home.nsf/

webprint/OpenDocument
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Lähde: Vantaa-lehti   3/2011

Lisätietoja:
www.vantaa.fi > Turvallisuus
www.vantaa.fi > Nuorille
www.vantaa.fi > Nuorille > Osallistu ja vaikuta
> Lasten ja nuorten Vantaa -hanke

Lue nuorten

Vaikuttaja-päivässä 2011

tekemiä aloitteita turvalli-

suuden parantamiseksi, sekä

kaupungin, ELY-keskuksen ja

poliisin vastaukset aloitteisiin:

www.vantaa.fi > Nuorille >

Osallistu ja vaikuta >

Vaikuttaja-päivä
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AINEISTOA KIRJOITELMAAN 4

Haluatko poliisiksi?

Suomessa on noin 8 200 poliisia. Haluaisitko sinä olla yksi heistä?
 
Poliisikoulutukseen hakevalla tulee olla vähintään ammatillinen perustutkinto tai lukion oppimäärä tai yli-
oppilastutkinto. Hänen tulee olla terveydentilaltaan ja muutoin poliisin tehtävien asianmukaisen hoitamisen 
kannalta sopiva, ja hänellä tulee olla vähintään B-luokan ajo-oikeus. Lisäksi edellytetään vähintään vuoden 
työkokemusta.
  
Poliisin ammattiin voivat hakeutua sekä miehet että naiset. Poliisikoulutukseen hakevan etnisellä taustalla 
ei ole merkitystä, mutta poliisin virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. 
 

Poliisin ammatti
Poliisin tehtävänä on ylläpitää ja edistää kaikkien tur-
vallisuutta ja viihtyisyyttä. Poliisi estää rikoksia, häiriöi-
tä ja onnettomuuksia tutkimalla tapahtuneita rikoksia, 
viemällä rikokset syyteharkintaan ja auttamalla muita 
viranomaisia ja kansalaisia turvallisuuden edistämises-
sä. Suuri osa poliisin työstä tapahtuu ihmisten parissa. 
Partiointi, liikenteen valvonta, avunpyyntöihin vastaa-
minen, rikostutkinta ja lupa-asioiden hoitaminen ovat 
tilanteita, joissa poliisi ja kansalainen useimmiten koh-
taavat. Poliisi on yleisön palvelija.

Poliisihallinnossa on monia erilaisia tehtäviä. Työssä menestyminen vaatii luotettavuutta, vastuuntuntoa, 
hyvää muistia ja tarkkaavaisuutta. Poliisin työssä tarvitaan huumorintajua, kaikenlaisten ihmisten kanssa 
toimeen tulemisen taitoja, harkintaa, itsehillintää sekä sujuvaa puhetta ja selkeää kirjoitusta. Poliisin am-
matti on vaativa mutta antoisa.

 
Poliisin koulutus

Poliisin ammattiin valmistutaan Poliisikoulusta, jossa 
voi suorittaa poliisin perustutkinnon. Poliisin perustut-
kintokoulutus kestää kaksi ja puoli vuotta. Osa opin-
noista suoritetaan poliisilaitoksissa tai poliisin yksi-
köissä. Opiskelijat ovat työharjoittelussa ja kenttätyö-
jaksolla yhteensä noin vuoden ajan. Opiskelijat saavat 
maksuttoman ruokailun, majoituksen ja terveydenhuol-
lon lähiopintojen aikana. Ensimmäisen opintovuoden 
ajan opiskelijoille maksetaan 3,60 euron päiväraha. 
Loppuaika opinnoista on palkallista.

  
Poliisikoulussa voi opiskella suomeksi ja ruotsiksi. Poliisikoulu sijaitsee Tampereella.
 
Poliisin perustutkinto antaa yhdessä kielitutkinnon kanssa kelpoisuuden vanhemman konstaapelin virkaan. 
Vanhemman konstaapelin peruspalkka on noin 1 630 euroa kuukaudessa. Peruspalkan lisäksi maksetaan 
henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa lisää ja esimerkiksi olosuhdelisää. Vastavalmistuneen polii-
sin säännöllisen työajan palkka on keskimäärin noin 2 300 euroa kuukaudessa.
  
Perustutkinnon suorittaneet voivat jatkaa opintojaan Poliisikoulussa Tampereella tai Poliisiammattikorkea-
koulussa Espoossa. Ammattitaitoa kehitetään erilaisissa täydennys- ja erikoiskoulutuksissa. Myös poliisi-
alan maisterin tutkinnon suorittaminen yliopistossa on mahdollista.

http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/nuoret/home.nsf/pagesopendocument
(muokattu)
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AINEISTOA KIRJOITELMAAN 4

Turvallisuusalan perustutkinto

Koulutusohjelmat: Turvallisuusalan koulutusohjelma; Turvallisuusvalvoja 
Laajuus ja kesto: 120 opintoviikkoa / 2–3 vuotta. Aikuiset näyttötutkintona 1–2 vuotta
tai suoraan näyttökokeella

Turvallisuusalan koulutusohjelma

Turvallisuusvalvojan työ painottuu vaaratilanteiden ja rikosten ennaltaehkäisyyn. 
Turvallisuusvalvoja työskentelee esimerkiksi

•	 vartijana tai järjestyksenvalvojana

•	 vastaanottovirkailijana tai vahtimestarina

•	 turvajärjestelmien suunnittelu-, asennus-, ylläpito- ja myyntitehtävissä

•	 tietoturvan parissa

•	 henkilösuojauksessa tai yksityisetsivänä.

Turvallisuusvalvojan työpaikkoja on muun muassa vartiointiliikkeissä, 
teollisuuslaitoksissa, liikekeskuksissa, ravintoloissa, hotelleissa, 
kuljetusyrityksissä, kuntien ja valtion laitoksissa, turvallisuustekniikan yrityksissä, 
kiinteistönhuoltoyrityksissä ja lukkoliikkeissä.

http://opintoluotsi.fi/fi-FI/koulutusalat_ja_ammatit/

(muokattu)
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AINEISTOA KIRJOITELMAAN 5

MÄNTYHARJUN		LUKION		PELASTUSSUUNNITELMA	
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AINEISTOA KIRJOITELMAAN 6

Lentäjän poika

Minä istuin kiitotien päähän, 
Jäin ihmettä katselemaan. 
Kone kaunis kuin lentäjän luusta tehty, 
Yllytti moottoreitaan.

Minä ihailin villiä voimaa, 
Minä nöyristä lapsista nöyrin. 
Ja kun moottorit ampuivat sankarin matkaan, 
Jäin seuraavaa odottamaan.

refrain:
Minä olin lentäjän poika, 
Lähes sankari siis itsekin. 
Vielä lentäisin korkeammalle kuin muut, 
Vielä isäänikin paremmin.

Minä nukahdin hallien varjoon, 
Unen kerosiininkatkuisen näin: 
Minä näin lentäjän huimapäisen ja varman 
Syöksyvän ylöspäin.

Ylöspäin, läpi pilvien peiton, 
Kohti ilmailun historiaa. 
Jetin siivillä kuohui auringonkulta, 
Kun se irtosi otteesta maan.

refrain

Lentokenttien aavoilla tuulee 
Niin kuin ulapalla autiomaan. 
Ja kiitotien päässä on taivaassa reikä, 
Ovi miltei mahdottomaan.

refrain

Teksti ja musiikki 
Edu Kettunen, 1986

Lintu ja lapsi

Lapsella vain voi silmät niin loistaa 
Lintuja kun hän katsella saa 
Haaveita vain se vapauden toistaa 
Lintuset nuo ja kaunis maa

Kauniina niin nään aalloilla laivan 
Tuuli kun vain on ystävä sen 
Alta se pois käy huolten ja vaivan 
Laulu sen on niin valkoinen

Valkoinen niin on syntymä laulun 
Rakkaus vain kun äiti on sen 
Valkoinen niin on kangaskin taulun 
Maalata voit sä auringon

Aurinko saa taas elämän kukkaan 
Kasvoista nään sen ystävien 
Aurinko saa ei painua hukkaan 
Kehto kun on se rakkauden

Laulaa niin saat, lentää taivaat 
Laulaa myös saan, maahan jään vaan

Ei mua voi nyt siivet pois kantaa 
Lapsi mä oon ja pienin vain maan 
Mulle sä voit näin toivoa antaa 
Murheeseen mun nyt mustimpaan

Musta on yö nyt ihmisten mielen 
Kurjuutta pois ei sodilla saa 
Muistaa jos voit sä rakkauden kielen 
Lintujen ois ja lasten maa

Lapsella vain voi silmät niin loistaa 
Lintuja kun hän katsella saa 
Haaveita vain se vapauden toistaa 
Lintuset nuo ja kaunis maa

Laulaa niin saat, lentää taivaat 
Laulaa myös saan, maahan jään vaan

Laulaa niin saat, lentää taivaat 
Laulaa myös saan, maahan jään vaan

Teksti ja musiikki
Joe Garcy (suom. Katri Helena)
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Anton Tšehov, Pelottavia tilanteita (suom. Juhani Konkka 1963)

—  —
Kolmannen kerran jouduin kovan pelon valtaan palatessani varhain keväällä käräjiltä. 

Oli iltahämärä. Äskeinen sade oli jättänyt metsätielle lätäkön toisensa viereen, ja märkä maa 
moiskahteli jalkojeni alla. Punainen iltarusko kuulsi läpi koko metsän värittäen koivujen 
valkoiset rungot ja nuoren lehvistön. Olin väsynyt ja tuskin pystyin raahustamaan eteenpäin. 

Viiden kuuden virstan päässä kotoani tapasin yllättäen suuren mustan koiran, newfound-
lannin rotuun kuuluvan. Juosten ohitseni koira katsoi tarkkaavasti minuun, suoraan kasvoi-
hini, ja jatkoi matkaansa.

»Hyvä koira», ajattelin minä, »kenenkähän mahtanee olla?»
Vilkaisin taakseni. Koira oli pysähtynyt kymmenen askelen päähän ja tuijotti minuun. 

Tarkastelimme hetkisen äänettöminä toisiamme; sitten koira, nähtävästi mairiteltuna huo-
maavaisuudestani, tuli hitaasti luokseni heiluttaen häntäänsä...

Lähdin jatkamaan matkaa. Koira seurasi minua.
»Kenenkähän koira se on?» kyselin itseltäni. »Mistä se on tullut?»
Tunsin 30—40 virstan alalta kaikki tilanomistajat ja heidän koiransa. Heillä ei ainoal-

lakaan ollut tuollaista newfoundlantilaista. Mistä se oli voinut ilmaantua tänne synkkään 
metsään, tielle, jota ei käytetty varsinaiseen liikenteeseen, vaan ainoastaan halkojen ajoon? 
Koira ei ollut voinut jäädä tänne keneltäkään matkustavaiseltakaan, koska kenelläkään her-
ralla ei ollut täällä matkustelemista.

Istuuduin kannolle lepäämään ja aloin katsella matkatoveriani. Se istuutui niin ikään, 
nosti päänsä pystyyn ja suuntasi minuun tarkkaavaisen katseensa... Se tuijotti minuun rä-
väyttämällä silmiään. En tiedä, lieneekö syynä ollut hiljaisuus, metsän varjot tai kenties 
väsymykseni, mutta tuo koiransilmien tarkkaavainen katse teki oloni yhtäkkiä kolkoksi. 
Muistin Faustin ja hänen buldogginsa, ja mieleeni tuli niin ikään se, että herkkähermoisilla 
ihmisillä on joskus väsymyksen seurauksena harha-aistimuksia. Tämä ajatus sai minut nou-
semaan nopeasti ja jatkamaan kiireesti matkaa. Koira seurasi minua...

— Mene tiehesi! komensin minä.
Ääneni varmaan miellytti koiraa, koska se hypähti iloisesti ja lähti juoksemaan edelläni.
— Mene tiehesi! huusin toisen kerran.
Koira käänsi päätään, katsoi minuun jälleen tarkkaavasti ja alkoi heiluttaa iloisesti hän-

täänsä. Uhkaava äänensävyni ilmeisesti huvitti sitä. Olisin menetellyt oikein, jos olisin 
silittänyt sitä, mutta Faustin buldoggi ei lähtenyt mielestäni ja pelontunteeni kasvoi yhä 
voimakkaammaksi... Alkoi hämärtää, ja se sai minut lopullisesti tolaltani, ja joka kerta kun 
koira juoksi lähelleni sivaltaen hännällään jalkoihini, suljin kauhistuneena silmäni. Toistui 
sama, minkä olin kokenut kirkontornissa vilkkuvan valon ja yksinään kiitävän tavaravau-
nun yhteydessä: voimatta hillitä pelkoani lähdin juoksemaan...

Kotona tapasin vieraan, vanhan ystäväni, joka tervehdittyään alkoi valittaa minulle, että 
matkalla luokseni oli eksynyt metsässä ja kadottanut hyvän, kalliin rotukoiran.

1886



KOKEEN PISTEITYS 

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

 

Ia 5  x 5–0 p.   x 2 50 p. 1

Ib                         10–0 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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