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I  TEKSTIN  YMMÄRTÄMINEN

Ia  Avoimet kysymykset

Lue sivuilla 7–8 oleva artikkelikokonaisuus Kateellinen on kallis työkaveri ja vastaa sen perus-
teella omin sanoin suomeksi kysymyksiin a–e. Vastausten tulee olla 10–40 sanan pituisia. 
Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla erilliselle konseptipaperille (ei kielikokeen vastaus-
lomakkeeseen eikä samalle paperille kuin jokin kokeen muista osista).

a) Miten kateus voi ilmetä työpaikoilla, ja miksi sitä on usein vaikea havaita?

b) Miksi kateutta esiintyy työpaikoilla? (Mainitse vähintään kolme asiaa.)

c) Mihin työpaikkakateus voi johtaa?

d) Mitä eri osapuolet voivat tehdä kateuden lopettamiseksi?

e) Mistä syistä esimies voi kadehtia alaistaan, ja mihin esimiehen kateus voi johtaa?

Ib  Lyhyt viestinnällinen tehtävä

Laadi 50–100 sanan sähköpostiviesti, jossa kysyt lisätietoa sivulla 6 olevasta kesätyöpaikasta 
kesätyöparina Sinebrychoffin puistossa. Kerro samalla lyhyesti omista vahvuuksistasi ja siitä, 
miksi tuo tehtävä kiinnostaa sinua. Kerro myös, kenen kanssa aiot hakea tätä kesätyöpaik-
kaa. Voit kirjoittaa joko omana itsenäsi tai ottaa jonkun muun henkilön roolin. Viestin on olta-
va yhtenäinen teksti, ei esimerkiksi asialuettelo. Kirjoita vastaus selvällä käsialalla erilliselle 
konseptipaperille (ei kielikokeen vastauslomakkeeseen eikä samalle paperille kuin jokin muu 
kokeen osista).

II  PRODUKTIIVINEN  AUKKOTEHTÄVÄ

Ratkaise sivuilla 3–5 oleva produktiivinen aukkotehtävä ohjeiden mukaan.
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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. Opiskelijan työpäiväkirja kertoo

 Kuvaa päiväkirjan muodossa jonkin opiskeluun liittyvän projektin tai laajahkon työn suo-
rittamista yhden lukiokurssin aikana. Kuvaa prosessia työn aloittamisesta sen loppuun saat-
tamiseen.

2. Työ jakautuu yhteiskunnassa hyvin eriarvoisesti: joillakin on liikaa töitä, toiset ovat koko-
naan vailla työtä ja esimerkiksi kotiäidit tekevät paljon työtä ilman palkkaa. Pohdi, mistä 
tämä epätasa-arvo johtuu ja miten asiaa voisi korjata. Otsikoi itse.

3. Esittele jotakin itsellesi tuttua vapaaehtoistyötä tai pohdi yleiseltä kannalta, mikä saa ihmi-
set tekemään vapaaehtoistyötä. Otsikoi itse.

4. Miten saada kesätyöpaikka? 

 Miten kannattaa toimia, että saisit kesätyöpaikan. Käytä apunasi Näin teet vaikutuksen 
kesätyönhaussa -uutisartikkelin tietoja (s. 9). 

5. Taloudellisen Tiedotustoimiston tutkimuksessa Nuoret ja työelämä kysyttiin muun muassa 
tyttöjen ja poikien käsityksiä eri ammattien kiinnostavuudesta. Pohdi oheisia tilastotietoja 
(s. 10) hyödyntäen, onko olemassa naisten ja miesten töitä ja mistä erot ammattien suosios-
sa johtuvat. Otsikkovaihtoehdot:

 – Onko olemassa miesten töitä ja naisten töitä?
 – Vaikuttaako sukupuoli ammatinvalintaan? 

6. Toivo Pekkasen romaanin Tehtaan varjossa päähenkilö Samuel Oino työskentelee tehtaas-
sa 1930-luvun alussa. Pohdi romaanikatkelman (s. 11–12) pohjalta, miten Samuel suhtau-
tuu työhön. Vertaile Samuelin ajatuksia omaan käsitykseesi työstä ja sen merkityksestä.  

 Samuel Oinon ajatuksia ja omia ajatuksiani työstä

7. Analysoi ja vertaile etukannen valokuvaa ja takakannen maalausta: Mitä kuvat kertovat 
työstä?  

 Kaksi erilaista kuvaa työstä

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

Apua, puolet töistä tekemättä
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Heikki Hektinen työskentelee it-yrityksessä     1    . Työ on 

puoliksi     2     vaativaa, puoliksi sähköposteihin vastaamista, 

kokouksia ja raporttien kirjoittamista.     3     yhdistäminen 

tuottaa Heikille ongelmia. Aivot eivät siirry luovasta ajattelus-

ta käytännön asioiden pyörittämiseen     4    . Ja on Heikillä 

muutenkin vähän     5    : tuon tuosta on kurkattava Facebookia 

ja uutissivuja. 

Heikin työaika on kahdeksasta neljään. Tänä aamuna 

Heikki on kymmenisen minuuttia myöhässä, koska sopivaa 

kravattia ei meinannut löytyä. Työaamun Heikki aloittaa     6     

ison kupin kahvia (kuppeja on kertynyt pöydälle jo melkoi-

nen torni), ja sitten hän avaa sähköpostin.     7     viestejä on 

parikymmentä.     8     niistä voi vastata heti, ja niin Heikki 

alkaakin tehdä. Monessa viestissä on kuitenkin sellaista asiaa, 

että niistä pitää jutella esimiehen tai työkaverin kanssa. Niihin 

Heikki päättää vastata myöhemmin. Tällaisten postien määrä 

kasvaa päivä     9    .

Kesken sähköpostin lukemisen Heikki havahtuu siihen, että 

tulevan     10     suunnittelukokous on alkamassa. Jokaisella 

piti olla kokoukseen kolme ideaa. Hups. Heikki oli suunnitel-

lut ideoivansa kotona, jossa kukaan ei keskeytä toisin     11    

töissä. Yllättäen ilta menikin kuskatessa lapsia     12     . Nyt 

1. suunnittelija

2. luovuus

3. Nämä

4. hetki

5. keskittymisvaikeudet

6. hakea

7. Vastaamaton

8. Jotkin

9. päivä

10. kevät

11. 

12. harrastukset
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Heikki yrittää miettiä pikaideoita. Muilla on onneksi niin pal-

jon ideoita, että Heikki keskittyy niiden jalostamiseen     13      

kerro vielä omia ideoitaan. 

Lounas venähtää tunniksi, kun työkavereiden kanssa syn-

tyy hyvä keskustelu jalkapallosta. Kello onkin jo yksi. Nyt on 

pari tuntia aikaa keskittyä nykyisen työprojektin     14    . 

Heikki avaa dokumentin ja alkaa puuhata. 

Bling. Näytölle tulee ilmoitus uudesta sähköpostista. 

Yhteistyökumppani toisesta firmasta pyytää kommentteja vii-

me viikolla     15     ehdotukseen. Heikki alkaa napsutella niitä 

pikavauhdilla. Kesken kaiken hän muistaa, että yksi tärkeä las-

ku pitää laittaa     16    . Heikki avaa laskusovelluksen koneella. 

Samalla työkaveri tulee kysymään,     17     hänen pyytää pro-

jektiinsa mukaan erästä Heikin käyttämää pikkufirmaa. Nyt 

Heikillä on kesken neljä asiaa yhtä aikaa. 

Yhtäkkiä kello onkin jo puoli kolme. Heikki yrittää jatkaa 

lounaan  jälkeen  aloittamaansa  hommaa.  Paitsi,  että  ensin  on 

    18     Facebookissa – ajatus on kumminkin jo herpaantunut. 

Haha, hauska status kaverilla. Heikki käy     19    . Sitten työt 

jatkuvat. Kaksikymmentä yli neljä Heikki päättää, että päivä 

alkaa olla pulkassa. Hän on saanut tehtyä vain puolet siitä, 

    20     oli suunnitellut. Usein työpäivät venähtävät     21    . Siksi 

lasten  hakeminen  päiväkodista  on  jäänyt  opettajavaimon 

    22    , koska hän pääsee töistä säännöllisiin aikoihin. 

Asiantuntija neuvoo, miten saada kaoottiset työpäivät kuriin

Redesigning 925 -hankkeen toimitusjohtaja ja työelämäasian-

tuntija Pekka Pohjakallio pohtii Heikin työpäivää.  

13. 

14. ajatella

15. lähettää

16. maksu

17. kannattaa

18. käydä

19. kommentoida

20. 

21. tunnit

22. hartiat
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”Heikki ei ollut suunnitellut työpäiväänsä ollenkaan. Hän 

on ajatellut, että tekee asioita, mutta ei ole varannut niihin 

aikaa. Noin 70 prosenttia     23     ei suunnittele töitään, vaan 

työpäivän aikana asioita vain tulee ja menee. 

Heikki saisi paljon aikaan sillä, että käyttäisi aamulla vii-

si minuuttia sen suunnittelemiseen, mitä aikoo saada aikaan. 

Päivän     24     kannattaa katsoa, miten suunnitelma piti. Näin 

hän oppii vähitellen tekemään realistisia aikatauluja. Kun vä-

hän suunnittelee, jää aikaa olla myös impulsiivinen, eivätkä 

työtehtävät ahdista ja tunnu     25    . 

Ihminen pystyy tekemään     26     noin neljä tuntia laa-

dukasta työtä. Se voi olla vaikka palavereita tai henkilökoh-

taiseen työhön keskittymistä. Heikin olisi hyvä olla tietoinen 

siitä, mitkä ovat hänelle ne neljä hyvää tuntia, ja varjella niitä 

häiriöiltä. 

Heikin olisi pitänyt ideoida palaveriiin. Tyypillisesti ih-

miset kuvittelevat, että he tekevät jossain välissä ne palave-

reihin     27     asiat, mutta eivät varaa niihin selkeää aikaa. 

Nyt Heikki pääsi kuin koira     28     ideapalaverissa. Heikin 

työpaikalla     29     sopia, että palavereihin ei tarvitse osal-

listua, jos niihin ei ole valmistautunut. Silloin palavereihin 

rupeaa     30     yllättävästi ryhtiä. 

(Helsingin Sanomat   3.3.2013, muokattu)

23. ihmiset

24. loppu

25. hallitsematon

26. päivä

27. vaatia

28. veräjä

29. voida

30. tulla
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Lähde: Helsingin Sanomien Nyt-liite, huhtikuu 2013.
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Lähde: Helsingin Sanomat  10.3.2013
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AINEISTOA KIRJOITELMAAN 4



10

AINEISTOA KIRJOITELMAAN 5

Lähde: Nuoret ja työelämä – kaksi eri maailmaa? (2012) 
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AINEISTOA KIRJOITELMAAN 6
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Toivo Pekkanen, Tehtaan varjossa (1932),
katkelma romaanista.

Viila on työkalu.

– –



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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Pyykkiranta,  Eero Järnefelt, 1889




