
ENA yo k-2021, tehtävä 19.1: kokelas on kirjoittanut 

kirjeen Euroopan neuvostolle. Toki kertoo ohjannan 

mukaisesti kielten osaamisestaan. Kääk. Miten 

tähän pitäisi suhtautua? 

• Kerrotko vähän tarkemmin. Tuossa on kuitenkin noita ohjaavia kysymyksiä muutama, 

vastaako niihin? 

• Vastaa kyllä kaikkiin niihin esitettyihin kysymyksiin, mutta on kirjoittanut koko homman 

kirjeenä. Aloittaa tyylipuhtaasti: ”Dear Council of Europe, ...” 

• Mulla on just vastaava. Merkkasin aloituksen ja lopetuksen, en kommentoi ja laitan tekstin 

tason mukaan pisteet. Saavat itse miettiä sensorit miten pisteet laitetaan - ellei tule jotain 

viisautta Englanninopettajien ohjeista huomenna. Teksti on kuitenkin muuten ohjannan 

mukainen.  

• Mullakin on noita pari. Pisteytän normaalisti. 

• Vastaavasta tapauksesta sensori vähensi pisteitä syksyllä. En muista montako lähti (3-5p?) 

************************** 

Mitä mieltä olette kevään 2021 

ylioppilaskirjoitusten tuloksista ja lopullisista 

arvioinneista? 

• Ihan meni minun oppilaillani oman tasonsa mukaisesti. Pisterajat korkeat, mutta heijasteli 

kyllä kokeen sisältöä, eli kokivat helppona. 

• Mielestäni aika tiukkaa sensorointia aineissa. Yleensä pysyy suht samana pisteet mutta nyt 

tuli joku 5 pisteen muutos. Yhdellä jäi ikävästi 1 p E:stä ja sitä harmittelen..no, taso kovenee. Ei 

ole helppoa, etenkään heikoille..        

• Näinhän se on. Aina se raja johonkin vedetään. Minullakin jäi muutama 1p päähän ylemmästä 

arvosanasta. Harmittaa tietysti hetkellisesti, mutta sitähän se on. Jos on yli 2p ero, kokeethan 

tarkistetaan uudemman kerran. Sensoreilla on kuitenkin suurempi kokonaisuus hallussa. Meillä 

meni ihan oman tason mukaisesti. Osa pettyi, mutta ehkä tehtiin vähän vasemmalla kädellä. 

Osalle tulos oli 

• Näin juuri. 

• Mulle tapahtui ihan sama!! Ensimmäinen kertaa! 

• Arvioin 40 koetta. Ei isoja muutoksia (ja joillakin nousi hieman pisteet). Näytti osalla 

onnistuneen myös arvosanan korotus syksyltä      

• Sama juttu meillä. 

• Meillä monen 80-82p aineen kirjoittaneen arvosanaksi jäi B ja seiskan aineilla A. Painotan 

kirjoitustaitoa kursseilla, mutta ristiriita hämmästyttää silti - olenko epäonnistunut kaiken 

muun opettamisessa vai onko vaatimustaso todella niin kova       



• Tää on ilmiö jota mekin ollaan ihmetelty. Ennen kirjoitelmien arvosana korreloi enemmän 

yleisarvosanan kanssa. Nykyään esim. edes B:n aineella ei meinaa päästä läpi...Jotain 

oudohkoa? 

• Samaa mieltä. 

• Sama ilmiö näkyy meilläkin ja ihmetyttää samalla tavalla. Opiskelija voi saada kirjoitelmasta 85 

pistettä, mutta kokonaisarvosanaksi tulee B tai C. Avointen kysymysten muuttunut pisteytys 

varmaan vaikuttaa eniten kokonaispisteytykseen. Opiskelijalla on periaatteessa oikea vastaus, 

mutta siitä puuttuu yksi tietty sana ja koko vastaus menee nollille. 

• Tarkastelin oman koulun tuloksia myös siltä kannalta, miten aineen pisteet ja 

kokonaisarvosana. Löytyi kaksikin tapausta, joissa aineesta oli vain 78 ja loppuarvosana tasan 

tai pisteellä yli E. Kirjoittaminen siis M-tasoa. Toisaalta oli myös aine 95, mutta arvosana jäi M. 

Palkkaisin kuitenkin jälkimmäisen opiskelijan englannintaitoiseksi sihteerikseni mieluummin 

kuin sen kasi miinuksen.  

• Meikäläinen taas painottaa tekstien opiskelua. Niitä käännetään, niistä tehdään kysymyksiä, 

niistä keskustellaan ja kokeissa pitää tekstit osata hyvin, jos meinaa pärjätä. Ymmärtäminen on 

kuitenkin ylppäreissäkin 60% 

• Enää en pidä lyhyttä venäjää, mutta sen kokeessa oli kerran tapaus, että eräs sai kuuntelusta 

täydet 90/90, mutta kirjoittamistaito ala-arvoista. Ei sijapäätteistä tietoakaan, sanojen 

oikeinkirjoitus päin prinkkalaa, ei mitään kunnon lauseita. Tuli E! 

• Meillä oli samoin lyhyessä saksassa. Kuultu täysille ja perusrakenteet kirjoitelmassa ihan 

sekaisin. Ja silti E. 

• Jännä ilmiö meillä. Yksi kirjoitti ällän, vaikka aineesta 88p. Toinen kirjoitti C:n, aineesta 90p! 

• Kirjoitelmien pisteet olivat pääsääntöisesti hyviä, jopa i:n saanut sai kirjoitelmasta 68p, mutta 

ne muut osiot... Hmm... 

• Mun mielestä kirjoitelmien arviointi on löystynyt aikaisemmasta. Aiemmin korreloivat 

paremmin arvosanan kanssa. 

• Kuten tuonne alemmaskin kommentoin, mun mielestä kirjoitelmista saa helpommin pisteitä 

kuin ennen. Vaikka on tosi paljon virheitä ja useita epäselviä kohtia saa yli 60p       

Olen korjannut ensimmäisen kerran yo-kokeet vuonna 1992 ja minusta kirjoitelmista ei saa 

pisteitä helpommin kuin ennen. Päinvastoin tuntuu siltä, että 90-luvun aineista saisi nykyään 10 

pistettä vähemmän kuin silloin. Nykylukiolaisilla on paljon parempi sanavarasto ja kirjoitelmat 

ovat rakenteellisesti paljon taidokkaampia kuin ennen. 

• Voisko se jotenkin vaikuttaa että ennen avot oli 0-1-2p, nyt 0-2-4 tai 0-3-6? Kerralla voi 

menettää hurjasti pisteitä , ja välillä pisteytys on kuin hiustenhalkomista. Kaikki kysymykset ei 

ole niin onnistuneita. Aikaisemmin aine tosiaan korreloi hyvin arvosanan kanssa mutta ei enää. 

Pitäisi tutkia enemmän sitä miten koe ja pisteytys on muuttunut. 

• Totta, avot menevät helposti nollille. Monesti harmittaa "perushyvien" opiskelijoiden puolesta, 

kun joku mielestäni melko mitätön seikka vie pisteet. 



• Niin, onhan niissä avoissa kuitenkin yhteensä suht iso pistepotti jaossa, kyllä se varmaan 

vaikuttaa. 

• Mun arvostelemia aineita niistä 2 oli noussut 10 p. Muut olivat vanhaa eli pysyi saman tai 

nostettiin tai laskettiin 3-5 p 

• Saman huomasin aineiden ja lopputuloksen suhteen, eli vaikka aivan ok pisteet kirjoitelmasta , 

niin loppuarvosana oli huono. Nykykoe vaatii laajaa kielen hallintaa, heikommilla taidoilla niistä 

tehtävistä ei saa pisteitä. Monet avotehtävät menivät nollille . 

Olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että antamani pisteet pysyivät. 

• Muuten sensorit olivat olleet myötämielisiä, mutta meillä oli muutamalla lähtenyt 

kirjoitelmasta -10 p, koska satu ei ollut riittävän satu. Muiden tarinoiden kohdalla jokseenkin 

ymmärsin, ettei niissä ollut riittävästi perinteisiä sadun elementtejä, mutta yksi noista 

epäsaduksi tulkituista sisälsi ihan selviä övereitä mielikuvitusjuttuja ja lopussa vielä kirjoittaja 

kertoi, mikä ko. tarinan opetus oli, mikä ainakin minusta on sadulle tekstilajina tunnusomainen 

piirre. Jotkut muut tarinat sitten oli tulkittu saduiksi, vaikka ne olisivat kertoneet esim. auton 

moottoreista. Ei siinä mitään muuten, mutta tuo -10 p oli mielestäni aika raju. Yhdellä jäi 

läpipääsy tästä kiinni. 

Sattuiko muilla tällaisia kohdalle? 

• Minulla oli myös muutama, joilla tehtiin samanlainen vähennys. Tuota juuri mietin, että 

kuuluuko lukiolaisen yleissivistykseen tietää sadun tunnusmerkit ja sadun ja tarinan ero? 

• Minulla oli yksi tapaus, jossa ei ollut satu vaan tarina, ja lähti se 10p pois. Tuli sitten 

ylioppilaalle Eximian sijaan Magna. 

• Ja mulla oli pari joilla oli nostettu 10 p. 

• Parempi niin päin! 

• Tuli vain mieleen näin jälkijättöisesti, että sama arvosanahan voi tulla hyvin erilaisilla asioilla 

kursseillakin. Meillä on paljon opiskelijoita, joilla on selkeästi isoja vaikeuksia 

kuullunymmärtämisessä ja usein myös luetunymmärtämisessä. Usein he ovat niitä ahkeria ja 

tunnollisia puurtajia, mutta eivät vieraissa kielissä lahjakkaimpia opiskelijoita. Kirjoitelma on 

helpompi saada kovalla työllä hyvään iskuun kuin kuuntelu ja luettu, jossa kovakaan 

sanavarasto ei aina aukaise varsinaista asiaa sillä tasolla, mitä kokeessa edellytetään. Toki se 

auttaa, mutta tarvitaan jotakin muutakin. Sitten on tyyppejä, joilla on hyvä sanavarasto ja 

kuullun- sekä luetunymmärtäminen näyttää olevan suhteellisen helppoa, mutta kirjoittaminen 

on siihen nähden heikkoa. Osa näyttää myös laskelmoivan, että saa sillä passiivisella 

kielitaidolla jo niin hyvän arvosanan, ettei viitsi panostaa kirjoittamiseen kovin paljoa. 

Kokeessa korostetaan todella paljon passiivistakin kielitaitoa, jota aivan varmasti tarvitaan 

paljon opinnoissa ja työelämässä. Siis kohtalaisen hyvällä kirjoitelmalla voi edelleenkin paikata 

muita puutteitaan, jos kieli ei vain oikein "aukea" tällä tasolla. Samoin kuuntelu voi paikata sitä, 

ettei ole "kynäniekka" vieraissa kielissä, vaan enemmänkin supliikkityyppi. 

 

 


