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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 
Alla olevasta haastattelusta puuttuvat kysymykset. Etsi vastauksiin sopivat kysymykset. 
Sinulle on annettu malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 

Kapellimestari on orkesterin johtaja 

Atso Almila on kapellimestari ja Sibelius Akatemian professori. Hän kouluttaa uusia 
kapellimestareita. Almila säveltää myös omaa musiikkia.  

Atso Almilan motto kuuluu: Säilytä uteliaisuutesi! Almila yrittää noudattaa tätä ohjetta 
opettajana. Hänen mielestään opettamisessa on tärkeintä, että myös itse oppii. 

 

(0)_______________________________ 

– Kapellimestari johtaa orkesteria ja tulkitsee eri säveltäjien sävellyksiä. Kapellimestarin 
tehtävä on palvella ja auttaa orkesteria soittamaan paremmin.  

(1)_______________________________ 

– Hyvä kapellimestari on karismaattinen ja vahva johtaja. Orkesterin johtamisessa tärkeintä on, 
että kaikki toimivat samanaikaisesti. Laitan joskus opetustyössäni opiskelijat pohtimaan juuri 
sitä, miten he kuvailisivat kapellimestarin ammattia. Oma opettajani Jorma Panula neuvoi 
minua aikanaan: Auta, älä häiritse! 

(2)_______________________________ 

– Lapsuudenkodissani harrastettiin paljon musiikkia. Isoisäni harrasti innokkaasti 
pianonsoittoa. Hän alkoi myös merkitä muistiin sävelmiä, joita soitin. Isoisäni sanoi, että tässä 
on sinun oma sävellyksesi. Isäni oli lehtimies, joten tarinankerronta tuli hänen kauttaan. Kävin 
kuorossa ja soitin orkestereissa. Pääsin opiskelemaan Sibelius-Akatemiaan vuonna 1972 ja 
valmistuin 1970-luvun lopussa. 

(3)_______________________________ 

– Musiikki on kieli, jolla välitetään ääniviestejä ilman sanoja. Ihmiset löytävät näistä viesteistä 
erilaisia tunteita. Säveltäjälle musiikki on ääntä ja rytmiä, tunnetta ja muistoja 

(4)_______________________________ 

– Lahjakkuus ja perintötekijät eli geenit merkitsevät paljon. Kasvuympäristöllä on kuitenkin 
myös suuri merkitys. Lapsi saa vaikutteita ja kannustusta läheisiltä ihmisiltä. Lahjakkuus 
vahvistuu, jos lasta tuetaan kotona. Myös koulussa pitäisi tarjota kaikille mahdollisuus tutustua 
musiikkiin. 
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(5)_______________________________ 

– Aivotutkimukset osoittavat esimerkiksi sen, että musiikki vaikuttaa myönteisesti pienen 
lapsen aivojen kehittymiseen. Musiikin kuuntelu auttaa myös aivoja toimimaan paremmin. 
Musiikki on tärkeä apukeino myös mielenterveystyössä. 

(6)_______________________________ 

– En oikeastaan kuuntele musiikkia vapaalla, vaan haluan olla siitä erossa. Autolla ajaessani 
tykkään kuunnella puheohjelmia. Luen kyllä musiikkia koskevaa kirjallisuutta sekä partituureja 
eli sävellysten nuotteja. Kuuntelen mieluummin elävää musiikkia kuin levylle tallennettua 
musiikkia. 

 
 

A) Onko musiikilla vaikutusta terveyteen? 

B) Miten sinusta tuli muusikko? 

C) Mitä kapellimestari tekee? 

D) Millainen kapellimestarin pitää olla? 

E) Kuunteletko musiikkia vapaa-ajallasi? 

F) Periytyykö musikaalisuus? 

G) Mitä musiikki on? 
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TEHTÄVÄ 2 
Lue seuraava teksti. Valitse sitten sopiva sana alhaalla olevista sanoista. Sinulle on annettu 
malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 

Suomi innostui (0)… 

Suomi pelasi (7) … koripallon Euroopan mestaruuskisoissa. 

Suomi tuli toiseksi (8) … alkulohkossaan. Joukkue hävisi vain yhden ottelun. Suomi pääsi 

alkulohkosta jatkoon. Suomi putosi jatkosta lauantaina, kun se hävisi (9) … 70–57. 

Suomalaiset innostuivat (10) … aikana koripallosta. Alkulohkon ottelut pelattiin Helsingin 

Areenassa, joka oli täynnä (11) …jokaisessa Suomen ottelussa. Koripalloa seurattiin ahkerasti 

myös televisiosta. 

Suomen (12) …kehuivat kannattajia. 

– Oli hieno viikko. Tässä oli koko Suomi mukana, sanoi Tuukka Kotti, yksi Suomen (13) …. 

Nuori Lauri Markkanen oli Suomen paras pelaaja. Hän ratkaisi monta ottelua. Markkanen oli 

koko turnauksen (14) … paras korintekijä. Ulkomaiset lehdet ovat ylistäneet häntä. 

Myös joukkuetoverit kehuvat. 

– Uskomaton nuori kaveri, sanoi Shawn Huff. 

– Huikea poika. Ihan uskomattomalla tasolla, kehui Petteri Koponen. 

– Itseluottamus on aika kova, sanoi Markkanen itse. 

Hän pelaa seuraavaksi maailman (15) … koripallosarjassa Yhdysvaltain NBA:ssa. 

EM-kisojen välierät ja loppuottelu pelataan Istanbulissa Turkissa. Loppuottelu on sunnuntaina 

17. syyskuuta. 
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A) kolmanneksi  

B) kisojen 

C) koripallosta 

D) pelaajista 

E) omassa 

F) yleisöä 

G) Italialle 

H) pelaajat 

I) kovimmassa 

K) erinomaisesti 
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TEHTÄVÄ 3 
Vastaa kysymyksiin tekstin perusteella. Sinulle on annettu malli. Huom! Älä kirjoita 
harmaaseen taulukkoon. 
 

Leena myi kotinsa ja firmansa Suomessa ja muutti Kreikkaan: 
ruokaan menee vain 200 euroa kuukaudessa 

Helsinkiläinen Leena Tuominen työskenteli ravintola-alalla yrittäjänä ja käytti lomansa 
matkailuun. Kreikan Korfun saaren Paramonasin kalastajakylä teki häneen vaikutuksen ja 
lomamatkat pitenivät muutamista viikoista muutamiin kuukausiin. 
 – Laitoin kyläläisille viestiä, että olisin kiinnostunut ostamaan pienen torpan. 
Syyskuussa vuonna 2000 he kertoivat, että nyt olisi myynnissä 280 neliön talo. Taloon kuuluu 
ihana puutarha ja se on parin sadan metrin päässä rannasta. 
 Tuominen tuumi ensin, että talo on aivan liian iso yhdelle naiselle. Hetken mietittyään 
hän kuitenkin päätyi ostamaan talon. Helsingin koti ja yritys menivät nopeasti kaupaksi, ja 
Tuominen muutti Kreikkaan helmikuussa vuonna 2001. Leenan lomamatka päättyi 
talokauppoihin.  

– Se oli aika hurja lomamatkan päätös. Vanhemmat pitivät päätöstäni hulluna. Talossani 
on neljä huoneistoa: yhdessä asun kissojeni kanssa itse ja kolmea vuokraan toukokuun alusta 
lokakuun loppuun. 

Työtahti Kreikassa on aivan toinen  

Tuominen sanoo, että Kreikassa hänellä ei ole ollut samalla tavalla kiire kuin Suomessa 
yrittäjänä. 
 – Suomessa tuntui, että päivä on liian lyhyt. Täällä ei juosta. Täytyy sanoa, että kyllä 
tämä on leppoisaa menoa. Vaikka täälläkin tehdään pitkää päivää, työtahti on aivan toinen. 

Tuominen kertoo, että hän ikävöi Suomesta lähinnä ystäviään ja perhettään. Hänen 
vanhempansa ja sisaruksensa asuvat Suomessa. 

– Hekin viihtyvät täällä hyvin. He viettävät täällä kuukaudenkin mittaisia lomia. 
Joitakin pieniä asioita, kuten ruisjauhoja ja salmiakkia, on Suomesta ikävä. Ja tietysti lunta ja 
joulupukkia! Tällä saarella ei oikein joulua vietetä. 

Julkijuopottelua ei ole ikävä  

Sen sijaan suomalaista julkijuopottelua Tuominen ei ikävöi lainkaan. Hän käy Suomessa 
lähinnä talvisin. 
 – Voinko unohtaa niin nopeasti, että siellä on niin paljon humalaisia? Nuoret kävelevät 
oluttölkit kädessä pakkasella. Se tuntuu käsittämättömältä ja hirveältä. 

Kreikan hintataso on Tuomisen mukaan Suomea edullisempi. Litra bensiiniä maksaa 
noin 1,40 euroa, bussilippu kaupungin sisällä maksaa euron, paistettu leipä euron ja olutpullo 
ravintolassa maksaa 2–2,50 euroa. 

– Kuukaudessa minulla menee ruokaostoksiin 200 euroa. Siinä tosin täytyy muistaa, että 
hedelmät tulevat omasta puutarhasta, viini ystävien pihoilta ja kananmunat lähikanaloista. 
Nämä ihmiset ovat aivan uskomattomia, Tuominen sanoo ja iloitsee. 
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(0) Missä maassa ja millä saarella Leena asuu nyt?  

Hän asuu  Kreikassa, Korfun  saarella. 
 

(16)  Kuinka suuri Leenan uuden talon pinta-ala on? 

___________________________________________________________________________ 

(17) Miksi Leenan vanhemmat sanoivat, että hän on hullu?  

___________________________________________________________________________ 

(18) Mikä ero Suomen ja Kreikan elämäntyylin välillä on?  

___________________________________________________________________________ 

(19) Missä hänen sukulaisensa asuvat? 

___________________________________________________________________________ 

(20) Mitä hänellä ei ole Kreikassa? (4 asiaa) 

___________________________________________________________________________ 

(21) Mikä hänestä on hyvin huonoa Suomessa? 

___________________________________________________________________________ 

(22) Kuinka on mahdollista, että hän maksaa ruoasta vain 200 euroa kuukaudessa? 

___________________________________________________________________________ 
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TEHTÄVÄ 4 
Lue seuraava teksti. Päätä sitten, ovatko tekstin jälkeen olevat lauseet oikein vai väärin. 
Kirjoita taulukkoon O-kirjain, jos lause on totta eli oikein. Kirjoita taulukkoon V-kirjain, jos 
lause ei ole totta, eli se on väärin. Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 

Influenssa tuli tavallista aiemmin 

Influenssa on tänä talvena ollut voimakkaampi kuin yleensä. Myös tavallista useampi on 
sairastunut influenssaan. Influenssa paranee, kun muistaa levätä. Kädet kannattaa pestä 
usein, jotta ei tartuta influenssaa muihin. 

Moni sairastaa nyt influenssaa. 

Terveysasemilla on ruuhkaa, koska niin moni menee lääkäriin influenssan takia. Jotkut 
tarvitsevat hoitoa sairaalassa. Siksi vuodepaikoista on jo pulaa. 

Lääkärit toivovat, että työnantajat hyväksyvät 3-5 päivän sairauslomia. Silloin sairaan 
työntekijän ei tarvitse mennä terveysasemalle, ja silloin ruuhka helpottuu. 

Jos ihminen on muutoin terve, influenssa paranee, kun ihminen lepää kotona. 

Tänä talvena melkein miljoona suomalaista otti rokotteen influenssaa vastaan. Rokote ei 
kuitenkaan ole tehonnut yhtä hyvin kuin yleensä. Siihen on monia syitä. 

Influenssan aiheuttaa virus. Rokote suojaa virukselta, joka on aiheuttanut influenssaa aiemmin 
muualla maapallolla. Virus voi kuitenkin muuttua nopeasti. Siksi Suomeen saattaa tulla hieman 
erilainen influenssavirus, johon rokote ei tehoa niin hyvin. 

Toinen syy voi olla se, että influenssa tuli tavallista aiemmin. Siksi moni sai rokotteen liian 
myöhään. 

Influenssa iskee flunssaa rajummin 

Influenssa leviää ihmisestä toiseen kosketus- ja pisaratartuntana. Paras tapa suojautua taudilta 
on ottaa influenssarokote jo hyvissä ajoin ennen ensimmäistä tartunta-aaltoa. Influenssakauden 
huippu osuu Suomessa vuosittain kevättalveen, joten influenssarokote kannattaa ottaa 
viimeistään marras-joulukuussa. Silloin elimistö ehtii kehittää riittävästi vasta-ainetta ennen 
tartunta-aallon alkamista. 

Influenssa on eri tauti kuin tavallinen flunssa tai nuhakuume. Kausi-influenssalla tarkoitetaan 
A- ja B-virusten aiheuttamaa hengitysteiden tulehdusta, kun taas flunssaa aiheuttaa moni eri 
virus. 

Oli kyseessä flunssa tai influenssa, lääkärin hoitoa tarvitaan vain, kun oireet ovat voimakkaat. 
Jos kärsii korkeasta kuumeesta, hengenahdistuksesta, väsymyksestä ja tuntee olonsa hyvin 
sairaaksi, on syytä käydä tarkistuttamassa tilanne. 
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(0) Influenssakausi on yleensä alkanut myöhemmin. 

(23) Lääkärin vastaanotolla käy vain vähän ihmisiä.  

(24) Sairaaloissa on vielä paljon vapaita sänkyjä uusille potilaille. 

(25) Lääkärit sanovat, että sairaan ihmisen on pakko mennä lääkäriin.  

(26) Monet sairastuivat, vaikka heillä oli influenssarokote.  

(27) On paljon erilaisia influenssaviruksia. 

(28) Suomessa jokainen ihminen sai influenssarokotteen oikeaan aikaan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. 24. 25. 26. 27. 28. Max. Elért 
      6  

 

0. 23 24. 25. 26. 27. 28. 

O       



Finn nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, I. összetevő 12 / 12 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

 pontszám 
maximális elért 

I. Olvasott szöveg értése 

1. feladat 6   
2. feladat 9   
3. feladat 7   
4. feladat 6   

Feladatpont összesen 28  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   

 

dátum  javító tanár 
 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Olvasott szöveg értése   
 

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

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

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 

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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TEHTÄVÄ 1 
Pane sulkeissa annetut verbit imperfektiin (menneen ajan muotoon). Sinulle on annettu 
malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon! 
 

 
Ikaros 

 

Antiikin kreikkalaisessa mytologiassa kerrotaan rakentajasta, kuvanveistäjästä ja keksijästä 

Daidaloksesta. Daidalos (0) joutui (joutua) pakenemaan Ateenasta Kreetalle, ja siellä hän  

(1) ______________________ (saada) kuningas Minokselta tehtäväkseen rakentaa labyrintin, 

sokkeloisen rakennuksen, Minotaurus-hirviön asunnoksi. 

Myöhemmin Minos (2) ______________________ (sulkea) Daidaloksen labyrinttiin 

vangikseen. Daidalos onnistui poikansa Ikaroksen kanssa pakenemaan sieltä itse 

valmistamiensa siipien avulla. Hän valmisti siivet liittämällä linnunsulkia yhteen langalla ja 

vahalla. Saatuaan siivet valmiiksi hän (3) ______________________ (kokeilla) niitä ja opetti 

sitten poikansakin lentämään. Ennen kuin he lähtivät pakomatkalle, hän varoitti poikaansa 

nousemasta liian korkealle. ”Pysy tarkasti minun perässäni”, hän sanoi, ”minä näytän tietä.” 

He olivat kaukana meren yläpuolella, kun Ikaros lentämisestä innoissaan unohti isänsä 

ohjeet ja (4) ______________________ (nousta) yhä korkeammalle. Hän tuli liian lähelle 

aurinkoa, ja silloin kuumuus sulatti hänen siipiensä vahan, siivet irtosivat ja hän syöksyi 

mereen. Huomattuaan mitä oli tapahtunut, Daidalos laskeutui lähimpään saareen ja odotti siellä, 

kunnes aallot (5) ______________________ (ajaa) hänen poikansa ruumiin maihin. Daidalos 

(6) ______________________ (haudata) poikansa saareen. Saari on saanut siitä nimen Ikaria, 

ja merta, johon Ikaros (7) ______________________ (pudota), sanotaan Ikarian mereksi. 
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TEHTÄVÄ 2 
Lue seuraava teksti. Valitse sitten sopiva sana alhaalla olevista sanoista. Kirjoita taulukkoon 
A-, B-, C- tai D-kirjain. Sinulle on annettu malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen 
taulukkoon. 
 
Kuulin (0) …, kun ensimmäinen tyttäremme syntyi Vietnamissa vuonna 1993. Eräs vaimoni 
suomalaisista ystävistä lähetti hänelle Kuinkas sitten kävikään? -kuvakirjan. En osannut 
suomea, mutta katselin kuvia ja keksin tarinoita niistä. Kun sitten tulin Suomeen ensimmäisen 
kerran vuonna 1995, osallistuin erääseen juhlatilaisuuteen. Tapasin siellä Tove Janssonin ja 
kysyin häneltä, saisinko kääntää Muumi-kirjoja (8) ... Hän myöntyi, ja minä lupasin opetella 
suomea. Haaveeni on, että saisin käännettyä ne kaikki, lupaukseni mukaisesti. 

Tiedän paljon suomalaisesta kulttuurista Muumien kääntämisen myötä. Varsinkin 
luonto on niissä todella erilainen kuin Vietnamissa. Hahmot elävät lähellä (9) …, ja siellä on 
rauhallista. Pidän siitä. 

Jos haluaa ymmärtää kansaa ja sen kulttuuria, täytyy osata myös sen kieltä. Kieltä ei 
käytetä vain kommunikoimiseen ihmisten kanssa, vaan myös esimerkiksi kirjojen ja uutisten 
lukemiseen. Kieltä osaavan on helpompi ottaa kontaktia ja seurata, mitä tapahtuu. 

Toinen haaveeni on hankkia Suomesta kesämökki ja käydä talvella (10) …  meren jäällä. 
Minä olen kuin Muumipappa. Olen syntynyt Vietnamissa lähellä merta. Kun (11) … pääsin 
kesälomille yliopistosta, matkustin aina kotikylääni (12) … ystävieni kanssa. 

 
 
(0)  A) muumeista  C) muumien 
 B) muumeja  D) muumit 
 
(8)  A) vietnamiksi B) vietnamia 
 C) vietnamilla  D) vietnamissa 
 
(9) A) luonnon  B) luonnossa 
 C) luontoa  D) luonto 
 
(10)  A) pilkkiä  B) pilkkimässä 
 B) pilkkimään  D) pilkkimästä 
 
(11)  A) nuorena  B) nuorina 
 C) nuoreksi  D) nuorta 
 
(12)  A) kalastamassa B) kalastaa 
 C) kalastamalla D) kalastamaan 
 
 

0. 8. 9. 10. 11. 12. 

A      
 

8. 9. 10. 11. 12. Max. Elért 
     5  



Finn nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

TEHTÄVÄ 3 
Lue teksti perusteellisesti. Valitse aukkoihin sopiva sana alla olevasta listasta. Sinulle on 
annettu malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon! 
 

Suomessa on (0) … 800 000 koiraa. Koiria on enemmän (13) … pääkaupungissa asukkaita. 
(14) … koiria on paljon, niillä kaikilla on omistaja. Suomessa ei ole kulkukoiria. 

Suurin osa Suomen koirista on rotukoiria. Suomen suosituin koirarotu on labradorinnoutaja. 
Koiran rooli suomalaisessa perheessä on muuttunut paljon. Ennen haluttiin, (15) … koirasta on 
hyötyä. 

Koiran tehtävä oli vahtia taloa ja pihapiiriä (16) … lähteä ihmisen kaverina metsästämään. 
Nykyään koira on perheenjäsen. Monelle suomalaiselle koira on tärkeämpi kuin toinen 
ihminen. 

Koiralla on aina nimi. Ennen koiralle annettiin koiran nimi, esimerkiksi Musti, Tessu tai Peni. 
Nykyään on tavallista antaa koiralle ihmisen nimi. Koiran nimi (17) … esimerkiksi Emma, 
Veera tai Topias.  

Monet ihmiset kohtelevat koiraa kuin ihmistä. Koiralle ostetaan kallista ruokaa, tavaroita ja 
(18) … vaatteita. Koira voi saada syntymäpäivänä onnittelukortteja ja lahjoja. Koirille on omia 
hotelleja, päiväkoteja ja hoitolaitoksia. 

Suomalaiset juttelevat koiralle samalla tavoin kuin ihmiselle. Monet puhuvat koiran tunteista 
(19) … halua aiheuttaa rakkaalle lemmikille pahaa mieltä. 

 
 

A) tai 

B) voi olla 

C) yli 

D) jopa 

E) että 

F) eivätkä 

G) kuin 

H) vaikka 
 

0. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

C        

 
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Max. Elért 

       7  



Finn nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

TEHTÄVÄ 4 
Pane sulkeissa annetut verbit konditionaaliin! Sinulle on annettu malli. Huom! Älä kirjoita 
harmaaseen taulukkoon! 
 

Mitä (0) tekisit (tehdä), jos olisit rikas? 

 

‒ Mitä siis tekisit, jos sinulla yhtäkkiä olisi rahaa sen verran, ettei (20) ____________________ 

(tarvita) laskea ja miettiä? Mitä tulee ensimmäisenä mieleen? 

‒ Minä (21) ____________________ (käydä) ratsastamassa säännöllisesti,  

(22) ____________________ (maksaa) velat pois, (23) ____________________ (ostaa) ehkä 

jonkun uuden vaatteen itselleni ja lapsille ja myös miehelle.  

‒ Minä (24) ____________________ (voida) ruveta päätoimiseksi sijoittajaksi ja harrastaa 

töissäkäyntiä. 

‒ (25) ____________________ (yrittää) elää omaan tahtiin ilman kelloa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. 21. 22. 23. 24. 25. Max. Elért 
      6  

 
  



Finn nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 



Finn nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

 pontszám 
maximális elért 

II. Nyelvhelyesség 

1. feladat 7   
2. feladat 5   
3. feladat 7   
4. feladat 6   

Feladatpont összesen 25  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 18   

 

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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

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

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Finn nyelv  középszint — írásbeli vizsga 1811 
  III. Hallott szöveg értése 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

FINN NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 20. 8:00 

III. Hallott szöveg értése 

Időtartam: 30 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 

É
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G
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V
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S

G
A
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Finn nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, III. összetevő 2 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

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 – keskitaso 
 
 
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, mutta kolmessa osassa, jotta sinulla on vielä 

tarpeeksi aikaa miettiä vastauksiasi. 
• Lopussa sinulla on taas aikaa tarkistaa vastauksesi. 

 
Muista, että jokaisen tehtävän alussa on malli. 
Koe kestää 30 minuuttia. 
Onnea kokeeseen! 
 
  



Finn nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, III. összetevő 3 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÄÄNNÄ SIVUA! 
  



Finn nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, III. összetevő 4 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

TEHTÄVÄ 1 
Aleksandra, Rafael ja Jana ovat ulkomaalaisia, jotka muuttivat Suomeen vuosia sitten. 
Kuulet heidän kertomuksensa siitä, miten he ovat oppineet aikuisena suomen kielen. Kuulet 
tekstin kaksi kertaa. Valitse sitten alla olevista väitteistä, kuka kertoi asiasta. Pane X oikeaan 
paikkaan! Sinulle on annettu malli. Ensin sinulla on vähän aikaa lukea lauseet. Huom! Älä 
kirjoita harmaaseen taulukkoon.  

 

 

 

  Aleksandra Rafael Jana 

(0) Hän on kotoisin Venäjältä. X   

(1) Hän on naimisissa suomalaisen kanssa.    

(2) Televisio ei kiinnosta häntä.    

(3) Ystävät auttoivat häntä paljon, kun hän 
opetteli suomea. 

   

(4) Hän on rakastunut suomen kieleen.    

(5) Puhuminen on hänelle vaikeampaa kuin 
lukeminen. 

   

(6) Kielen opiskelua ei voi koskaan lopettaa.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

1. 2. 3. 4. 5. 6. Max. Elért 
      6  



Finn nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, III. összetevő 5 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

TEHTÄVÄ 2 
Kuulet tekstin perunan syömisestä Suomessa. Kuulet tekstin kaksi kertaa. Päätä sitten, 
ovatko tekstin jälkeen olevat lauseet oikein vai väärin. Kirjoita taulukkoon O-kirjain, jos 
lause on totta eli oikein. Kirjoita taulukkoon V-kirjain, jos lause ei ole totta eli se on väärin. 
Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon. 
 
 
 
(0) Suomalaiset syövät perunoita vain arkipäivinä. 

(7) Suomessa ei koskaan kuorita perunoita. 

(8) Vuosittain viljellään noin kuusisataa tuhatta tonnia perunaa. 

(9) Peruna tuotiin Suomeen vuonna 1750 Ranskasta. 

(10) Kylmä ilmasto tekee hyvää perunalle. 

(11) Suomessa syödään uusia perunoita pääsiäisruokana. 

(12) Peruna on nuorten lempiruoka. 

(13) Ennen syötiin enemmän perunaa kuin nyt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

V        

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Max. Elért 
       7  



Finn nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, III. összetevő 6 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

TEHTÄVÄ 3 
Kuulet kukkasuunnittelija Kirsti Oksasen haastattelun. Kuulet tekstin kaksi kertaa. Sinun 
täytyy valita oikea vaihtoehto jokaiseen lauseeseen. Kirjoita taulukkoon A-, B-, C- tai D-
kirjain! Sinulle on annettu malli. Huom! Älä kirjoita harmaaseen taulukkoon! 
 
 
(0) Kirsti Oksanen suunnittelee, …….. Helsingissä on. 

A) millaisia katuja 

B) millaisia kesäkukkia 

C) millainen kesäloma 

D) millaisia kesätapahtumia 

 

(14) Tänä vuonna istutettiin pääasiassa sinisiä ja valkoisia kukkia, koska …  

A) ne ovat hänen suosikkivärejään 

B) hän ei pidä punaisista kukista 

C) ne ovat Suomen lipun värit ja nyt on Suomen juhlavuosi 

D) suomalaiset pitävät niistä. 

 

(15) Kukat on istutettu ………….. 

A) kesäkuussa 

B) juhannuksen jälkeen 

C) heinä-elokuussa 

D) keväällä. 

 

(16) Kirstin suunnittelemia istutuksia voi nähdä ….  

A) vain talojen pihoilla ja parvekkeilla 

B) kaupungin keskustassa 

C) kaikkialla, missä vain liikutaan 

D) liikuntahalleissa. 

 

(17) Suomen pääkaupungissa istutetaan kesäisin … 

A) 100 000 kukkaa 

B) 10 000 kukkaa 

C) 1000 kukkaa 

D) 100 kukkaa. 

  



Finn nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, III. összetevő 7 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

(18) Vuonna 2000 istutettiin hyvin paljon kukkia, koska … 

A) silloin ihmiset pitivät enemmän kukista 

B) joku muu oli Helsingin kukkasuunnittelija 

C) siihen aikaan se oli tapana Euroopassa 

D) Helsinki oli Euroopan kulttuuripääkaupunki. 

 

(19) Nämä ovat suunnittelijan lempikukkia: … 

A) punajuuri, pelargonia ja sinivuokko 

B) petunia, begonia ja daalia 

C) sinivuokko ja valkovuokko 

D) daalia, pelargonia ja sinisalvia. 

 

(20) Kukat kasvavat hyvin koko kesän, jos…. 

A) ei osteta vahvoja kukkia 

B) kaikki kukat istutetaan aurinkoisille paikoille 

C) ei osteta liian halpoja eikä pieniä kasveja 

D) hoidetaan ja kastellaan niitä hyvin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Max. Elért 
       7  

 

0. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

B        



Finn nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, III. összetevő 8 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

 pontszám 
maximális elért 

III. Hallott szöveg értése 
1. feladat 6   
2. feladat 7   
3. feladat 7   

Feladatpont összesen 20  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33   

 

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 összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

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

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 



 

Finn nyelv  középszint — írásbeli vizsga 1811 
  IV. Íráskészség 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

FINN NYELV 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

2022. május 20. 8:00 

IV. Íráskészség 

Időtartam: 60 perc 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  
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Finn nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, IV. összetevő 2 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

Fontos tudnivalók 
 
 
A feladatok megoldásához szótár használható. 
 
A piszkozatot át kell húzni. 
 
Ügyeljen a megadott szószámra! 
 
Amennyiben a létrehozott szöveg jelentősen eltér (rövidebb, hosszabb) a megadott szóin-
tervallumtól, az pontlevonással jár. 
 
A feladatlapban nem jelölt forrás a javítási-értékelési útmutatóban szerepel. 
 
  



Finn nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, IV. összetevő 3 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
TEHTÄVÄ 1 
 
Pääset suomalaiseen kouluun vaihto-oppilaaksi. Suomessa sinua odottaa isäntäperhe. Asut 
heidän luonaan ja vietät heidän kanssaan vapaa-aikaa. Kirjoita heille sähköpostiviesti, jossa 
esittelet itsesi. 
 
Kerro viestissäsi esimerkiksi siitä, 
 
  ˗ minkä ikäinen olet, ja mistä olet kiinnostunut 
  ˗ millainen ruokavaliosi on, ja onko sinulla allergioita 
  ˗ miksi haluat mennä Suomeen, ja mitä haluaisit tehdä heidän kanssaan. 
 
Kirjoita 80–100 sanaa. 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



Finn nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, IV. összetevő 4 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  



Finn nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, IV. összetevő 5 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
TEHTÄVÄ 2 
 
Luit internetistä seuraavan artikkelin:  

Kotitalous on kohonnut koulujen suosikkiaineeksi 

Kotitaloudesta on kasvanut kymmenessä vuodessa koulujen suosikkiaine. Erityisesti pojat ovat 
innostuneet kokkailusta. Suuri suosio selittynee television kokkiohjelmilla.  

Kotitaloudesta on tullut lähes vaivihkaa koulujen suosikkiaine. Monissa yläkouluissa 
valinnaisryhmiin on niin kova tunku, että opettajilla on täysi työ saada kotitaloustunnit 
mahtumaan jo täpötäysiin lukujärjestyksiin. Kotitalous on pakollinen oppiaine vain 
seitsemännellä luokalla. […] 

Kirjoita oma mielipiteesi tästä asiasta. Voit kertoa esimerkiksi seuraavista asioista: 

˗ Mitä mieltä olet poikien innostuksesta? 
˗ Onko hyvä, että suomalaisissa kouluissa on kotitaloustunteja? 
˗ Pitäisikö kotitaloutta opettaa myös omassa koulussasi? 
˗ Onko sinulla ja ystävilläsi suosikkiaine, entä mitä oppiainetta et pidä tärkeänä? 

Perustele mielipiteesi. 
 
Kirjoita 100–120 sanaa. 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Finn nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, IV. összetevő 6 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



Finn nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, IV. összetevő 7 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



Finn nyelv 
középszint 

1811 írásbeli vizsga, IV. összetevő 8 / 8 2022. május 20. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

Feladat Értékelési szempont pontszám 
maximális elért 

I. 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5   
Érthetőség, nyelvi megformálás 5   
Íráskép 1   

1. feladat összesen 11  

II. 

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

2. feladat összesen 22  
VIZSGAPONT ÖSSZESEN 33  

 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

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

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 


