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Fontos tudnivalók 
 
 
 
A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
A piszkozatot át kell húzni. 
 
A megoldásokat mindig a feladatban meghatározott helyre kell írni. A vizsgázónak a szürke 
táblázatba nem szabad írnia! Abba csak a javító tanár írhat. 
 
A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
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KÄÄNNÄ SIVUA! 
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TEHTÄVÄ 1 
Lue seuraavat myynti-ilmoitukset ja etsi jokaiselle sopiva otsikko, eli myynnissä olevan 
esineen nimi. Huom! Otsikoita on kaksi enemmän kuin ilmoituksia. Sinulle on annettu malli. 
Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 
 
0) 
Käytöstä poistettu toimivana, voi olla vielä hiukan väriäkin jäljellä, teksti tulee himmeänä. 
myyn kuitenkin siinä kunnossa kuin on. Virtajohto mukana. 
 
1)  
Tarkoitettu sisätiloihin, koko 34. Ostettu uusina ja käytetty yhden kauden aikana (n. 4 kk kerran 
viikossa 1-2 tuntia) sisähallissa. Hyväkuntoiset.  
 
2) 
Käyttökunnostettu ja -huollettu. Takana jalkajarru, edessä käsijarru. Uusittu mm. renkaat 
sisärenkaineen, satula, vaihdevaijeri, etujarrupalat ja jarrukahvat. Lukkoon ei avainta.  
 
3) 
Tilavuus 150 l, koko 100 × 40 × 50 cm. Pakettiin kuuluu sisäsuodatin, kaksi lamppua, ruoka-
ajastin, vedenparannusainetta ja kalanruokaa. 
 
4) 
Ominaisuudet:  
– johdoton  
– merkkivalo 
– tilavuus 1 l  
– tasapohjainen 
– automaattinen virrankatkaisu  
– kätevä pieni koko 
– selkeä vesirajan merkkiasteikko. 
 
5) 
Kuvaus: 
– laadukas ja miltei uudenveroinen  
– täysin ruostumatonta terästä 
– tyyliä ja laatua ranteeseen, ei rihkamaa 
– vain kokeiltu ranteessa muutaman kerran 
– uudehko paristo 
– käy tarkasti aikaa. 
 
6) 
Korkeus 100 cm. Istuinosan leveys 150 cm ja koko leveys käsinojien kanssa 220 cm. 
Istuinosan syvyys 60 cm. Aukeaa vuoteeksi jaloilla, hyvä nukkua. Vaalea väri, tyynyosat 
irrotettavat ja pestävät päälliset. Muodoltaan muhkea ja iso, siisti. Ei välttämättä käänny 
rapuissa / mahdu hissiin. 
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7) 
Säädetty valmiiksi. Tällä voi harjoitella soittoa, sopii 10–16 vuotiaalle. Laitan mukaan 
otetaulukon, jota seuraamalla oppii soittamaan. 
 
8) 
Mitat vetokahva suljettuna 85 x 50 x 27 cm eli tavallinen check-in koko. Pyörät. Kannen 
sivulla on avattava vetoketju, jolla saa lisää paksuutta 27 cm:stä vielä melkeinpä 10 cm lisää, 
jos tarve vaatii. Sisältä todella siisti, ollut yhdellä meno-paluureissulla mukana ja sitten 
yhdellä yksisuuntaisella, kun Jenkeistä tämän ostin. 
 
9) 
Mallin koodi RB 2140 902 50/22. Muovin väri on ruskea kilpikonna ja linssin väri musta.  
Muuten hyvässä kunnossa, mutta toisessa linssissä pieni naarmu, joka hieman näkyy 
näkökentässä. Mukaan tulee alkuperäinen kotelo sekä puhdistusliina.  

  
 

A) Matkalaukku 

B) Rannekello 

C) Aurinkolasit 

D) Akvaario 

E) Sohva 

F) Tennismaila 

G) Tulostin  

H) Vedenkeitin 

I) Lasten urheilukengät 

K) Kitara 

L) Hopeiset korvakorut 

M) Polkupyörä 
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TEHTÄVÄ 2 
Lue seuraava artikkeli. Artikkelin aiheena on ruokahävikki (eli ruoka, jota heitetään roskiin). 
Täydennä teksti listassa olevilla ilmaisuilla. Sinulle on annettu malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen 
taulukkoon. 
 
 
Jääkaapin ylähyllyllä on vanhaksi mennyttä ruokaa, eikä viime viikon illallisjämiä syönyt kukaan. On 
pakko heittää pois ja kompostiin. Taas. Juuri näin syntyy ruokahävikki. Sen mittasuhteet ovat 
ekologisesti ja taloudellisesti merkittävät. EU:n alueella heitetään pois vuosittain 88 miljoonaa tonnia 
ruokaa, (0) ... 
 
Suomessa ruokahävikkiä syntyy 450 miljoonaa kiloa vuodessa. Pelkästään kotitaloudet heittävät pois 
120–160 miljoonaa kiloa. Rahassa se vastaa 500 miljoonaa euroa, ilmastovaikutuksiltaan (10) .... 
 
Katsotaan tarkemmin. Isoin ruokahävikki syntyy kotitalouksissa, Suomessa se on keskimäärin 24 kiloa 
vuodessa henkilöä kohden. Isoissa perheissä syntyy eniten hävikkiä, mutta kun lukuja lasketaan henkeä 
kohden, tilastoa johtavat (11) .... 
 
Mitä sitten heitetään pois? Listan kärjessä ovat tuoretuotteet, (12) ..., kotona valmistettu ruoka, 
maitotuotteet sekä valmis- ja noutoruoat. Sitten tulee leipä. 
 
Ainakin leipä yllättää. Mistä ihmeestä on kyse? 
 
– Leipää heitetään pois paitsi pilaantuessa, myös kun (13) ..., vaikka se olisi vielä syötävää. Myös 
päiväysmerkinnät vaikuttavat, vaikka leipä usein säilyy pitempään kuin merkintä ilmoittaa, sanoo 
tutkija Kirsi Silvennoinen Luonnonvarakeskuksesta. 
 
Usein ruokaa ostetaan liikaa. Kasvikset ehtivät pilaantua jääkaappiin. Suunniteltuja ruokia ei tehdäkään 
ja ainekset menevät pilalle. Hinnalla ei näytä olevan juuri vaikutusta: pois heitetään (14) .... 
 
Se, että ihmiset heittävät pois niin paljon itsetehtyä ruokaa, harmittaa Silvennoista. 
– Siinä menee hukkaan myös työ ja vaiva, joka on käytetty ruoan valmistamiseen. Usein syynä on, että 
ruokaa tehdään liikaa. Tässä auttaisi, että (15) ... ja ylijäänyt ruoka säilytettäisiin ja syötäisiin 
myöhemmin, Silvennoinen sanoo. 
 
Tutkijat sanovat, että kotitalouksien ruoanhaaskuu johtuu suunnittelemattomuudesta, arjen muutoksista 
sekä keittiötaitojen heikkenemisestä.  
 
Kyse on myös ostokäyttäytymisestä. Ruokaa haalitaan kaupasta liikaa. Tähän vaikuttaa muun muassa 
se, että (16) ... tai ne ovat suhteessa kalliimpia. Toisaalta jos ostoksilla käydään pari kertaa viikossa 
isoissa marketeissa, kotiin kannetaan helposti isoja kertasatseja. 
 
Toiseksi eniten hävikkiä syntyy ravintoloissa. Toisin kuin usein ajatellaan, siellä suurin hukkaruoka ei 
synny siitä, että ruokaa otetaan liikaa, vaan siitä, että ruokaa valmistetaan liikaa. 
 
– Tarjoiluhävikkiä voi vähentää (17) ..., missä vaiheessa sitä syntyy ja millaisesta ruoasta. Tärkeää on 
ravintolan kokonaishallinta, ruokalistojen suunnittelu ja asiakastuntemus, Silvennoinen sanoo. 
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A) opittaisiin tekemään oikea määrä 

B) mittaamalla ja seuraamalla 

C) yksin asuvat naiset 

D) pieniä pakkauksia ei ole tarjolla 

E) kuten vihannekset ja hedelmät 

F) 100 000 auton vuosipäästöjä 

G) noin viidennes tuotetusta määrästä  

H) sekä halpaa että kallista 

I) se koetaan vanhaksi ja kuivaksi 
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TEHTÄVÄ 3 
Lue seuraava ote Tuomas Kyrön kirjasta ”Mielensäpahoittaja”. Vastaa sitten kysymyksiin 
valitsemalla oikea vaihtoehto. Sinulle on annettu malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen 
taulukkoon! 
 
Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun sinä ihminen ohitit liian läheltä sillä koko tien levyisellä 
Audillasi. Tuulilasiin lensi kivi eikä ollut mikään muru, oli murikka. Nyt on kuule halkeama 
leviämässä, iltaisin ei saa unta, kun koko ajan miettii onko aamulla lasi kokonaan halki. Minkä 
verran menetetään jälleenmyyntiarvoa, meneekö kosteus sisään, katsovatko kaupan 
parkkipaikalla, että olen itsekseni hölmöillyt? 
 
Onko sitä halpaa korjata? Noinko vain maalarinteipillä taikka askarteluliimalla paikataan ja taas 
näkee tietä kilometrin eteenpäin? Kyllä se ei mene niin. Pyysin tarjouksia, on kallista. 
Neljästäkymmenestä kuuteenkymmeneen euroon pelkkä paikkaaminen. Tiedätkö paljonko on 
markkoina? Tiedätkö mikä on markka ja kuinka paljon sen eteen taisteltiin, tehtiin töitä, 
maksettiin eläkkeitä ja säästettiin? Tiedätkö paljonko maksaa koko ikkunan vaihtaminen 
merkkiliikkeessä? 
 
Sainko sinun rekisterinumerosi ylös? En tietenkään, kun käännyit Jämsän suuntaan. Oletko 
kunnon ihminen, tunnustat virheesi ja otat minuun yhteyttä ja korvaat tekosi? Epäilen paljon. 
 
Minä ajan rajoituksen mukaan. Se on kahdeksankymmentä. Toistan, kahdeksankymmentä. Se 
ei ole kahdeksankymmentäyhdeksän tai yhdeksänkymmentäyksi. Tiedän minä, mitä siellä 
mietitään ja vastinetta laaditaan, siellä mietitään, että Foord Eskortti hidasteli ja oli pakko päästä 
ohi kun oli kiire seuraavaan kiireeseen. 
 
Kyllä nyt kynä kädestä heti ja kuulolle. 
 
Minun perääni ei muodostu letkaa siksi, että ajan liian hitaasti vaan siksi, että te muut ajatte 
liian nopeasti. Kun ajaa rajoitusten mukaan ehtii katsella maisemia ja rengasmelu pysyy sen 
verran pienenä, että kuulee uutiset, merisään ja luontoillan. Äläkä yhtään siellä puhahtele, sinä 
mielipuoli ohittaja. Minä olen nähnyt sinut, minulla on tuntomerkit ja huomenna menen kirkolle 
vertailemaan rekisteriotteita.  
 
Ohittajilla on ihan väärä käsitys autosta. Se on kulkuneuvo eikä koti tai toimisto. Ei siellä 
puhuta puhelimiin, joista saa syövän, eikä räpläillä musiikkivehjettä, kun ette tietenkään edes 
osaa arvostaa hanurimusiikkia vaan piipitystä. Te meikkaatte naamoja, jotka eivät meikillä 
parane, tai sitten te meikkaatte naamoja, jotka ovat valmiiksi hyvät. Te sytyttelette savukkeita, 
joihin muuten sivumennen sanoen myös kuolee, te juotte kahvia ratissa vaikka keittiönpöytä on 
sitä varten, ja emäntä kahvin keittämiseen. Mutta onko teillä naista tai miestä? Ei tietenkään, 
kun olette koko ajan vaihtamassa, ette pysty asettumaan, koko ajan odotatte, että tulee vielä 
parempi. 
 
Ilmoitan. 
Ei tule. 
Se ensimmäinen on aina paras. Auto ja nainen ja musiikki. 
  



Finn nyelv 
emelt szint 

1811 írásbeli vizsga, I. vizsgarész 9 / 12 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

(0) Mitä kertoja pahoittelee? 
 A) Sitä, miten autoilijat käyttäytyvät maantiellä. 
 B) Sitä, että hänen autonsa on liian hidas. 
 C) Sitä, että autossa ei voi kuunnella radiota melun takia. 
 D) Sitä, että muut pitävät häntä hölmönä. 

 

(18) Miten kertojan auto vaurioitui? 
 A) Hän oli ohittamassa toista autoa. 

B) Häntä oltiin ohittamassa. 
C) Hän oli kaupan parkkipaikalla.  
D) Kääntyvä auto törmäsi hänen autoonsa.  

 

(19) Mikä osa autosta vaurioitui? 
 A) Rengas 

B) Rekisterikilpi 
C) Takaikkuna  
D) Tuulilasi 

 

(20) Saiko kertoja selville, kuka toista autoa ajoi? 
A) Ei, koska toisessa autossa ei ollut rekisterinumeroa. 
B) Ei, koska toinen auto ajoi vahingon jälkeen toiseen suuntaan. 
C) Kyllä, koska toinen autoilija on ottanut häneen yhteyttä. 
D) Kyllä, koska toinen autoilija asuu samalla paikkakunnalla, kun kertoja. 

 

(21) Mitä nopeutta kertoja ajoi?  
A) 80 km tunnissa 
B) 89 km tunnissa 
C) 91 km tunnissa 
D) Hän ajoi liian nopeasti. 

 

(22) Miksi kertoja puhuu puhelimesta, musiikista, meikistä, savukkeista ja kahvista? 
A) Koska ne ovat kalliita. 
B) Koska ne ovat kaikki haitallisia terveydelle. 
C) Koska niitä ostetaan aina lisää. 
D) Koska hänen mielestään niitä ei kuuluisi käyttää autossa. 

 

(23) Onko kertoja vanha vai nuori ja mistä sen voi päätellä? 
A) Hän on nuori, koska hän ajaa Audilla. 
B) Hän on nuori, koska hän ei ole vielä mennyt naimisiin. 
C) Hän on vanha, koska hän laskee korjauksen hinnan markoissa. 
D) Hän on vanha, koska hänen kuulonsa on huono. 
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TEHTÄVÄ 4 
 
Ihmiset ovat lähettäneet keskustelupalstalle seuraavat kommentit vastatakseen kysymykseen 
ruotsin kielen oppimisesta. Lue ne. Etsi sitten jokaiselle listassa olevalle väitteelle sopiva pari 
eli kommentti, jota väite parhaiten kuvaa. Sinulle on annettu malli. Huom! Älä kirjoita 
harmaaseen taulukkoon! 
 
 
Kysymys: Mikä ruotsin kielessä on muka niin vaikeaa? 
 
0)  
Kaksikielinen maa? En ole koskaan koulun ulkopuolella tarvinnut ruotsia missään. Olen 
asunut useilla eri paikkakunnilla, olen tehnyt töitä eri yrityksissä enkä ole koskaan 
tarvinnut ruotsia ja ikää on +30v. Eipä tämä kovin kaksikieliseltä tunnu. 
 
24) 
Pakkoruotsin vastustaminen on jonkinlaista kapinointia ihan kapinoinnin vuoksi. Kummallista, 
miksi se herättää närää vielä aikuisissakin, koska tosiasiahan on, että elämme kaksikielisessä 
maassa ja on vain eduksi hallita molempia kieliä. Ehkä ongelma on asenneilmapiiri. 
Suomalaiset inhoavat Venäjää historiallisena perintönä ja Ruotsi on ollut ikuinen 
kilpakumppani, entinen hallitsijamaa sekin. Ihmiset eivät edes tiedosta, mistä 
vastenmielisyyden juuret lähtevät. 
 
25) 
On todettu, että suomalaisista valtaosa pystyy oppimaan peruskoulussa vain kaksi kieltä. 
Toinen niistä sitten pitää tuhlata ruotsiin. Esim. Itä-Suomessa tarvittaisiin venäjää ruotsin 
sijaan, ja onkin ehdotettu, että siellä saisi opiskella ruotsin sijaan venäjää. Opetusministeri on 
todennut, että voihan sitä venäjää opiskella kolmantena kielenä. Juu, mutta kun oppilaiden 
resurssit ei riitä kolmeen kieleen. Englanti on kuitenkin nykymaailmassa niin tärkeä, ettei 
kukaan uskalla jättää sitä pois. 
Niinpä valtaosan valinta on englanti–ruotsi, joista jälkimmäinen on pakko valita. Ja niin 
suomalaisten kielitaito kaventuu entisestään. 
 
26) 
Kun siihen on laitettu joskus sana PAKKO eteen, niin se on vaikeaa, ihan niin kuin matikka 
toiselle ja toiselle käsityö. Mielestäni nämä vain kuuluvat suomalaiseen perusopetukseen, 
samoin kuin ruotsinkielisessä koulussa oleville suomi. 
 
27) 
Sanon tämän kymmenkuntaa kieltä opiskelleena ja niistä useita sujuvasti puhuvana ihmisenä: 
moni, moni kieli jo ihan germaanisessa kieliperheessäkin on paljon hankalampi puhumattakaan 
sitten vaikkapa ei-indoeurooppalaisista kielistä. 
Vaikeaa ruotsista tekee: 
a) opiskelumotivaation puute 
b) elävän kontaktin puute (harva suomalainen kuulee sitä kovinkaan usein) 
Myös suomen- ja riikinruotsin erot ovat turhauttavia: suomalaisessa koulussa opiskellaan 
lähinnä suomenruotsia, ja vaikka sitä oppisi melko hyvinkin, länsirajan takana voi silti mennä 
sormi suuhun. 
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28) 
Pari vuotta sitten julkaistiin tutkimus, joka listasi kielet vaikeusasteittain. Siinä todettiin, että 
esim. suomen kielen monimutkaisuus ja vaikeus on suuri myytti ja esim. ruotsin kieliopin 
oppiminen on vaikeampaa. 
 
29) 
Ja jos ruotsia pidetään helppona, niin silloinhan se on helppo oppia aikuisenakin, jos sattuisi 
joskus tarvitsemaan. Sen sijaan nuorena ja virkeänä pitäisi opiskella vaikeita kieliä, kuten esim. 
venäjää. 
 
30) 
Meillä on mökki Pohjanmaalla sellaisella alueella, missä ei osata suomea. Siellä ei vaan 
yksinkertaisesti saa palvelua suomen kielellä. Miksi siis suomenkielisillä alueilla pitäisi saada 
palvelua ruotsiksi? Ei kuulosta reilulta. 
 

 
 
 
 
A) Jos ruotsi on helppo, niin nuorten kykyä oppia vaikeitakin asioita pitäisi hyödyntää 

vaikeimpien kielten oppimisessa.  

B) Ruotsin kieltä vastustetaan mm. historiaan liittyvistä syistä. 

C) Ruotsin oppiminen on turhaa, koska sitä ei yleensä tarvita oikeassa elämässä. 

D) Ruotsin oppiminen on osa peruskoulun opintoja, ja sitä vihataan vain sen takia, koska sitä 

kutsutaan pakkoruotsiksi.  

E) Ruotsin kielen opiskelu vie voimaa ja aikaa muilta tärkeiltä kieliltä.  

F) Jos tietyillä alueilla Suomessa ei voi käyttää suomea, ei myöskään suomenkielisten pitäisi 

opiskella ruotsia pakollisena kielenä. 

G) Ongelmana on muun muassa se, ettei Suomessa opeteta samaa ruotsia kuin mitä Ruotsissa 

puhutaan. 

H) Kielten kohdalla ei voi objektiivisesti puhua helppoudesta ja vaikeudesta. 
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Megjegyzések: 
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üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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Fontos tudnivalók 
 
 
A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
A piszkozatot át kell húzni. 
 
A megoldásokat mindig a feladatban meghatározott helyre kell írni. A vizsgázónak a szürke 
táblázatba nem szabad írnia! Abba csak a javító tanár írhat. 
 
A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek. 
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KÄÄNNÄ SIVUA! 
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TEHTÄVÄ 1 
Lue seuraava elokuva-arvostelu. Pane sulkeissa annetut sanat oikeaan muotoon. Sinulle on 
annettu malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 
Belgialaista tuotantoa oleva Bigfoot – isojalan poika on esimerkki siitä, miten 
supersankaritarinoiden (0) ... (kliseinen) elementit voidaan järjestellä niin, että lopputuloksena 
on ilahduttava supersankarisatu.  
 
Animaation päähenkilö on juuri teini-iän kynnykselle ehtinyt Adam, jota kiusataan koulussa. 
Adamilla on yksinhuoltajaäiti, jatkuvasti (1) ... (kasvava) jalat, paksu moppitukka ja lisäksi 
kiusallista ääniyliherkkyyttä – piirteitä, jotka nolottavat häntä ja antavat aihetta kiusaamiseen. 
(2) ... (eräs) iltana käy ilmi, ettei Adamin isä olekaan kuollut, kuten äiti on aina uskotellut.  
 
(3) ... (vihastunut) poika lähtee etsimään isäänsä, joka löytyykin (4) ... (metsä). Samalla kun 
Adam ja isä alkavat löytää toisiaan – ja toistensa supersankarivoimia – suuryhtiö Hius Oy 
onnistuu jäljittämän Adamin isän.  
 
Suuryhtiö haluaa löytää isän ja käyttää hänen Isojalka-geenejään kehittääkseen geeniterapian 
hiuskadon hoitoon. Ja kun he löytävät hänet, Adam joutuu elämänsä (5) ... (suurin) haasteen 
eteen.  
 
Näin kerrottuna  hölmöltä vaikuttava tarina toimii animaatiossa oikein hyvin, sillä elokuva 
etenee iloisista pelottaviin ja (6) ... (hauska) surullisiin kohtauksiin. Dialogi toimii ja animaatio 
on laadukasta. Parasta tarinassa on kuitenkin se, että käsikirjoitus on tehty ajatuksella.  
 
Bigfoot – Isojalan pojassa kasvatukselliset (7) ... (opetus)  ovat luonteva osa tarinaa. Teemojen 
kautta pohditaan  luontevasti niinkin monimutkaisia (8) ... (aihe) kuin geenien toiminta, 
tuotekehitys ja markkinatalous.  
 
(9) ... (pieni) – ja isommillekin – katsojille elokuvan tärkein viesti kuitenkin on, että ihmisten 
toiminnalla voi olla ikäviä seurauksia silloinkin, kun he pyrkivät toimimaan mahdollisimman 
(10) ... (oikea). Ja sen myötä elokuva nousee perinteisen supersankarielokuvan  
(11) ... (mustavalkoinen)  maailmasta harmaan sävyihin, joihin myös päähenkilön ikäiset lapset 
ovat matkalla.  
  



Finn nyelv 
emelt szint 

1811 írásbeli vizsga, II. vizsgarész 5 / 12 2022. május 20. 

Azonosító 
jel: 

               

 

(0) kliseiset 

(1) __________________________ 

(2) __________________________ 

(3) __________________________ 

(4) __________________________ 

(5) __________________________ 

(6) __________________________ 

(7) __________________________ 

(8) __________________________ 

(9) __________________________ 

(10) _________________________ 

(11) _________________________ 
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TEHTÄVÄ 2 
Lue seuraava teksti tulipalojen estämisestä. Täydennä teksti valitsemalla oikea vaihtoehto. 
Kirjoita taulukkoon A-, B-, C- tai D-kirjain. Sinulle on annettu malli. Huom! Älä kirjoita 
harmaaseen taulukkoon. 
 
Tulipalot (0) ... useimmiten estää ennalta, sillä yleensä ihmisen oma virheellinen toiminta on 
edesauttanut tulipalon syttymistä. Voit suojata kotiasi parhaiten toimimalla paloturvallisesti 
sähkölaitteiden, tulisijojen ja kynttilöiden kanssa.   

Hanki kotiisi riittävä määrä palovaroittimia ja pidä ne toimintakunnossa. Suosituksen mukaan 
palovaroittimet (12) ... kaikkiin makuuhuoneisiin ja eteiseen. Ylemmissä kerroksissa 
palovaroitin on makuuhuoneiden lisäksi portaikon yläosassa. Jokaisessa kerroksessa on oltava 
vähintään yksi toimiva palovaroitin jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohti. Huolehdi, että 
palovaroittimissa on toimiva paristo. Testaa palovaroitinten toiminta kuukausittain (13) ... 
testinappia.   
Kylmissä ja kosteissa olosuhteissa palovaroitin (14) ... mennä epäkuntoon tai paristo voi 
tyhjentyä tavallista nopeammin. Pidä varaparistoja aina saatavilla. 

Kerran vuodessa on viisasta vaihtaa paristot kaikkiin palovaroittimiin. Hyvä 
paristonvaihtopäivä on perinteinen 112-päivä 11.2. Vaihda paristo välittömästi, jos palovaroitin 
alkaa piippailla. Se on merkki siitä, että pariston virta on loppumassa. 

Vaihda palovaroitin uuteen, kun se lakkaa (15) ..., esimerkiksi pitkän käyttöiän uuvuttamana. 
Vaihda se uuteen, jos hälytysääni    (16) ...  testattaessa moitteettomasti, vaikka paristo olisi 
vaihdettu. 

Kaikkien asukkaiden (17) ... kodin poistumisreitit tulipalotilanteessa. Ellei tulipalo ole reitin 
varrella, voidaan käyttää normaalia poistumistietä. Jos pelastautuminen ei ole sitä kautta 
mahdollista, perheenjäsenten on tiedettävä vaihtoehtoiset pelastautumisreitit. Poistumisteiden 
on oltava myös esteettömät, sillä aikaa pelastautumiseen on vain pari, kolme minuuttia. (18) ... 
myös yhteisestä kokoontumispaikasta keskenänne. Sillä tavoin näette, että kaikki (19) ... 
turvaan. 

Hanki kotiin riittävä määrä alkusammutusvälineitä. Sijoita ne niin, että ne ovat helposti 
saatavilla ja opettele myös (20) ... niitä. Vain nopealla ja oikella toiminnalla tulipalo voidaan 
tukahduttaa heti alkuunsa tai ainakin rajoittaa sitä tehokkaasti. Sammuta palon alku, jos voit, 
mutta (21) ... omaa turvallisuuttasi.   
 
 
(0) A) voivat  B) ei ole voinut 

 C) voitaisiin  D) voiko 

 

(12) A) sijoitetaan  B) sijoita 

 C) sijaitsevat  D) ovat sijoittuneet 

 

(13) A) paina  B) painamalla  

 C) painamaan  D) painaaksesi 
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(14) A) pystyy  B) osaa  

 C) saattaa  D) pitää 

 

(15) A) toimimisen  B) toimimasta 

 C) toimiva  D) toimiessa 

 

(16) A) ei kuulu  B) ei kuuluu  

 C) ei kuule  D) ei kuullut 

 

(17) A) tuntisivat  B) on tunnettava 

 C) tunnetaan  D) täytyvät tuntea 

 

(18) A) sopikaa  B) sovittakaa 

 C) sopii  D) sovi 

 

(19) A) päästään  B) on päästy 

 C) ovat päässeet D) olisivat päässeet 

 

(20) A) käytä  B) käyttämättä 

 C) käyttämällä D) käyttämään 

 

(21) A) ei vaaranna  B) ei vaarannettaisi 

 C) älä vaaranna D) älköön vaarantako 
 

 

0. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 
C           
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TEHTÄVÄ 3 
Lue seuraava teksti soudusta eli soutamisesta. Täydennä jokainen kohta sopivalla sanalla. 
Sinulle on annettu malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 

Suomessa on todella (0) ... järveä, noin 200 000. (22) ... siis ole ihme, että suomalaisilla on 
todella paljon soutuveneitä, yli 400 000 kappaletta. 

Soutu on mainiota kuntoilua. Soutu vahvistaa erityisesti vatsan ja selän lihaksia. Myös käsien, 
hartioiden ja jalkojen lihakset pääsevät liikkeeseen mukaan. 

Soutu on myös hyvää kestävyysliikuntaa. Soutu kuluttaa enemmän voimia (23) ... hölkkä tai 
pyöräily. Soutu sopii hyvin esimerkiksi (24) ... joilla on ongelmia nivelissä. 

Eikä siinä kaikki. Souturetkellä voi nauttia maisemista ja hengittää raikasta (25) ... Välillä voi 
pysähtyä ja syödä eväitä. Onki ja madot kannattaa ottaa mukaan, jos on tiedossa hyviä 
kalapaikkoja. 

Soutu on myös urheilulaji. Suomen suurin puuveneiden kilpailu (26) ... Sulkavalla heinäkuussa. 

Soudun maailmanmestaruuskilpailut alkoivat viikonvaihteessa Yhdysvalloissa. Siellä ei 
kilpailla puuveneillä. Kilpaveneet ovat hyvin kapeita, ja (27) ... on tehty hiilikuidusta. 
 

(0) monta 

(22) __________________________ 

(23) __________________________ 

(24) __________________________ 

(25) __________________________ 

(26) __________________________ 

(27) __________________________ 

 
22. 23. 24. 25. 26. 27. Max. Elért 
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TEHTÄVÄ 4 
Lue seuraava teksti. Täydennä jokainen kohta sopivalla sanalla. Valitse sana alla olevasta 
listasta. Sinulle on annettu malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 
 
11 vuotta Barcelonassa asunut Aki Peltola, 37, oli viime vuonna kolme kuukautta 
työkomennuksella Suomessa. (0) ... Peltola huomasi konkreettisesti yhden pienen eron 
lapsiperhearjessa Suomen ja aurinkoisen Espanjan välillä.  
– Tuli koettua kurapukurumba, ja ajattelin, että onpa kiva, (28) ... tätä tarvitse tehdä kuin kolme 
kuukautta. 
 
Vuonna 2006 Peltola valmistui Helsingin kauppakorkeakoulusta ja alkoi etsiä puolisonsa 
kanssa töitä (29) ... Helsingistä että Barcelonasta. 
– Ajattelimme, että ainakin vuosi pitää kokeilla. (30) ... emme viihtyisi, voisimme aina tulla 
takaisin. 
 
Barcelonassa vuodet venyivät. Vuosikymmenen vaihteessa asuntojen hinnat laskivat 
talouskriisin seurauksena, ja Peltolat ostivat kaksion läheltä Barcelonan keskustaa. Päätös 
osoittautui hyväksi, (31) ... viimeisen vuoden aikana vuokrat ovat nousseet Barcelonassa. 
– Barcelonassa asuminen on ylipäätään hyvin samanhintaista kuin Helsingissä (32) ... muut 
elämisen kustannukset ovat pienempiä. 
 
Esimerkiksi ruokakassi maksaa Barcelonassa 30–40 prosenttia vähemmän (33) ... Suomessa. 
Sen lisäksi kansainvälisen kaupungin ruokatarjonta on monipuolista: kalaa, eksoottisia 
hedelmiä tai mausteita on helppo löytää. 
– Vihannekset ja hedelmät ovat täältä katsoen kotimaisia. Espanjalaiset tomaatit maistuvat 
paljon maukkaammilta, kun niitä ei tarvitse kuljettaa niin pitkälle.  
 
Perheen kolmevuotias tytär käy esikoulua yksityisessä koulussa, koska julkisessa koulussa 
opetus on pelkästään katalaaniksi. Nyt kolmevuotias opiskelee espanjaa, englantia ja katalaania. 
Vanhemmatkin puhuvat espanjaa, mutta kotikieli heillä on suomi.  
 
Peltola työskentelee konsultointiin ja vuokrajohtamiseen erikoistuneen yrityksen 
toimitusjohtajana. Työelämässä suurin ero maiden välillä on työajoissa: Espanjassa nimittäin 
tyypillinen työpäivä alkaa yhdeksältä aamulla (34) ... päättyy iltakuudelta.  
 
Suomesta Peltola kaipaa eniten kesämökkiä, saunaa, ystäviä ja perhettä. Yhteydenpito on  
(35) ... helppoa sosiaalisen median kautta, ja perhe käy usein Suomessa. Pohjoiseen muutto ei 
ole enää realistinen vaihtoehto.  
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A) jos 

B) kuitenkin 

C) sen sijaan 

D) sillä 

E) ja 

F) sekä 

G) sinä aikana  

H) kuin 

I) ettei 

 
 
 
 
 
 
 

0. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 
G         
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 pontszám 
maximális  elért 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 11   
2. feladat 10   
3. feladat 6   
4. feladat 8  

Feladatpont összesen 35   
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  

 

dátum  javító tanár 
 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   

 

 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a III. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a II. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III. vizsgarésszel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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  III. Hallott szöveg értése 
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Fontos tudnivalók 
 
 
A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
A piszkozatot át kell húzni. 
 
A megoldásokat mindig a feladatban meghatározott helyre kell írni. A vizsgázónak a szürke 
táblázatba nem szabad írnia! Abba csak a javító tanár írhat. 
 
 
 
Ylioppilastutkinto – suomen kieli – ylin taso 
 
Tervetuloa! Nyt alkaa suomen kielen ylioppilaskokeen puheenymmärtämisosa. Kokeessa 

on kolme tehtävää. Kuulet kolme tekstiä. Kuulet ne kaksi kertaa. Teksteihin liittyvät 

tehtävät ovat vihkossa.  

• Jokainen teksti alkaa musiikilla. Musiikin jälkeen kuulet tehtävien ohjeet. 

• Sitten sinulla on vähän aikaa lukea kysymykset läpi. 

• Sen jälkeen kuulet koko tekstin ensimmäisen kerran. 

• Sitten sinulla on vähän aikaa vastata kysymyksiin. 

• Sen jälkeen kuulet tekstin toisen kerran. 

• Lopussa sinulla on taas aikaa tarkistaa vastauksesi. 

Muista, että jokaisen tehtävän alussa on malli. 

Koe kestää 30 minuuttia. 

Onnea kokeeseen! 
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TEHTÄVÄ 1 
Kuulet uutistekstin tapauksesta, joka kertoo siitä, kun Pokémon-hahmo Pikachuksi 
pukeutunut mies yritti päästä Yhdysvaltain Valkoiseen taloon. Kuulet tekstin kaksi kertaa. 
Sinun tehtäväsi on täydentää alla oleva yhteenveto. Kirjoita kuulemasi perusteella yksi tai 
kaksi loogista sanaa jokaiselle viivalle (1) – (6). Sinulle on annettu malli (0). Ensin sinulla 
on vähän aikaa lukea lauseet. Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 
 
 
 
Pokémon-hahmo Pikachuksi pukeutunut mies yritti päästä Valkoiseen taloon samaan aikaan 
kun presidentti  Donald Trump  oli viereisessä (0) ... antamassa (1) ....  
 
Kävi ilmi, että tekijä oli 36-vuotias, Kentuckysta kotoisin oleva mies. Hän oli päässyt Valkoisen 
talon tontille kiipeämällä sen eteläpuolella olevan aidan yli. (2) ... työntekijät kuitenkin 
pysäyttivät hänet. Mies otettiin kiinni ja myös hänen (3) ... tutkittiin. Onneksi siitä ei löytynyt 
räjähteitä.  
 
Mies ilmoitti viranomaisille, että hänen motiivinsa oli vain (4) ... ja ladata video tempauksestaan 
YouTubeen.  
 

Uutiskanava CNN:n mukaan vuonna 2014 sattui vastaavanlainen tapaus. Silloin Valkoisen 

talon (5) ... otettiin kiinni mies, jolla oli päässään keltainen Pikachu-hattu ja joka oli myös 

päässyt aidan yli. Ei ole kuitenkaan selvää, oliko nykyisen tapauksen tekijä ottanut (6) ... 

edellisestä Pikachu-tempauksesta. 
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(0) __toimistorakennuksessa_____ 

 

(1) ________________________ 

(2) ________________________ 

(3) ________________________ 

(4) ________________________ 

(5) ________________________ 

(6) ________________________ 
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TEHTÄVÄ 2 
Kuulet puhelinkeskustelun Luxus Lines -laivayhtiön työntekijän ja asiakkaan välillä. Kuulet 
keskustelun kaksi kertaa. Sinun pitää päättää, mitkä alla olevista väitteistä ovat totta ja mitkä 
eivät. Kirjoita taulukkoon O-kirjain, jos lause on oikein eli se on totta, ja kirjoita V-kirjain, 
jos lause on väärin eli se ei ole totta. Sinulle on annettu malli. Ensin sinulla on vähän aikaa 
lukea lauseet. Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 
 
 
 
(0) Soittaja ei ole koskaan aikaisemmin käynyt kansainvälisellä risteilyllä. 
 
(7) Jos osallistut ryhmämatkalle, saat lippusi aina nopeammin kuin muut. 
 
(8) Laivayhtiö hoitaa matkustajien viisumiasiat. 
 
(9) Lähtöselvityksen voi tehdä myös satamassa. 
 
(10) Satamaan täytyy saapua viimeistään puolitoista tuntia ennen laivan lähtöä.  
 
(11) Laivalla toimii ilmainen langaton Internet-yhteys. 
 
(12) Ruokapöydän numero ilmoitetaan lipussa. 
 
(13) Hytissä ei saa syödä. 
 
(14) Kun menet illalla syömään, T-paita täytyy vaihtaa paitaan tai puseroon.  
 
 

0. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

O         
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TEHTÄVÄ 3 
Kuulet tekstin Mikael Agricolasta. Kuulet tekstin kaksi kertaa. Vastaa kysymyksiin lyhyesti. 
Sinulle on annettu malli. Ensin sinulla on vähän aikaa lukea lauseet. Huom! Älä kirjoita 
harmaaseen taulukkoon. 
 

(0)Missä Pernaja sijaitsee? 

itäisellä Uudellamaalla 

(15) Mitä sukunimi ’Agricola’ merkitsee? 

________________________________________________________________________ 

(16) Kuka oli Johannes Erasmuksenpoika? 

________________________________________________________________________ 

(17) Miten Agricolasta tuli Turun piispan sihteeri? 

________________________________________________________________________ 

(18) Kuinka pitkään Agricola oli ulkomailla? 

________________________________________________________________________ 

(19) Minkä tärkeän kirjan Agricola käänsi suomeksi? 

________________________________________________________________________ 

(20) Mitä uutta uskonpuhdistus (eli reformaatio) toi pappien elämään? 

________________________________________________________________________ 

(21) Miksi kuningas Kustaa Vaasa ei halunnut nimittää uutta piispaa Turkuun? 

________________________________________________________________________ 

(22) Ketkä riitelivät rajoista Pohjois-Euroopassa? 

________________________________________________________________________ 

(23) Missä Agricola kävi viimeisellä matkallaan? 

________________________________________________________________________ 

(24) Missä Agricolan hautapaikka sijaitsee Viipurissa? 

________________________________________________________________________ 

 
 
 

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Max. Elért 
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 pontszám 
maximális  elért 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 6   
2. feladat 8   
3. feladat 10   

Feladatpont összesen 24  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN  30   

 

dátum  javító tanár 
 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
II. Nyelvhelyesség   
III. Hallott szöveg értése   

 

 
dátum  dátum 

   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a IV. írásbeli vizsgarész megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga a III. vizsgarész teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a IV. vizsga-

résszel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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IV. Íráskészség 
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Fontos tudnivalók 
 
 
Ügyeljen a megadott szószámra! 
Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott szó-
intervallumtól, az pontlevonással jár. 
Ebben a vizsgarészben szótár használható! 

A piszkozatot át kell húzni. 

A feladatlapban nem jelölt forrás a javítási-értékelési útmutatóban szerepel. 
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TEHTÄVÄ 1 
 
Sinulla on oireita, jotka viittaavat ruoka-allergiaan. Olet löytänyt internetistä sivun, joka 
tarjoaa erikoislääkäreiden apua terveysongelmiin:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirjoita viesti ravitsemusalan lääkärille. 
 

o Kerro, mitkä ruoat aiheuttavat ongelmia, ja miten olet yrittänyt hoitaa oireita. 
o Kerro millaisia oireita sinulla on ollut ja kuinka pitkään. 
o Pyydä lääkäriä antamaan sinulle neuvoja mahdollisista lääkärikäynneistä. 

 
Kirjoita 120–150 sanaa. 
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Kysy meiltä 

Asiantuntijat vastaavat 
 

Asiantuntijamme vastaavat lääketieteen, mielenterveyden, ravitsemuksen 
ja kauneuden kysymyksiin. Joukossa on eri alojen erikoislääkäreitä, muun 
muassa kardiologi, gynekologi ja psykiatri.  
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TEHTÄVÄ 2 
 
Sinua on pyydetty kirjoittamaan artikkeli suomalaisen ystävyyskouluun opiskelijalehteen. 
Artikkelin aiheena on sosiaalisen median (some) käyttö unkarilaisten nuorten keskuudessa. 
Jotta voisit verrata Unkarin tilannetta Suomen tilanteeseen, sinulle on lähetetty myös 
seuraava kaavio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirjoita artikkeli unkarilaisten lukiolaisten some-käytöstä ja vertaa sitä Suomen 
tilanteeseen. 

o Mitä some-palveluita unkarilaiset nuoret käyttävät eniten? 
o Mihin tarkoitukseen eri palveluja käytetään Unkarissa? 
o Miten Unkarin tilanne eroaa Suomen tilanteesta? 
o Mitä mieltä olet: onko somen käytössä tapahtunut viime aikoina muutoksia? 

Perustele mielipiteesi.  
 
Kirjoita 200–250 sanaa. 
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Feladat Értékelési szempont pontszám 
maximális elért 

1. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 4   
Érthetőség, nyelvi megformálás 5   
Íráskép 1   

1. feladat összesen 10  

2. 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5   
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2   
Szövegalkotás 4   
Szókincs, kifejezésmód 4  
Nyelvhelyesség, helyesírás 4  
Íráskép 1  

2. feladat összesen 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 30  
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