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Criterion A: Language 

How successfully does the candidate command written language? 

• To what extent is the vocabulary appropriate and varied?

• To what extent are the grammatical structures varied?

• To what extent does the accuracy of the language contribute to effective communication?

Marks Level descriptor 

0 The work does not reach a standard described by the descriptors below. 

1–3 

Command of the language is limited. 

Vocabulary is sometimes appropriate to the task. 

Basic grammatical structures are used. 

Language contains errors in basic structures. Errors interfere with communication. 

4–6 

Command of the language is partially effective. 

Vocabulary is appropriate to the task. 

Some basic grammatical structures are used, with some attempts to use more 
complex structures. 

Language is mostly accurate for basic structures, but errors occur in more complex 
structures. Errors at times interfere with communication. 

7–9 

Command of the language is effective and mostly accurate. 

Vocabulary is appropriate to the task, and varied. 

A variety of basic and more complex grammatical structures is used. 

Language is mostly accurate. Occasional errors in basic and in complex grammatical 

structures do not interfere with communication. 

10–12 

Command of the language is mostly accurate and very effective. 

Vocabulary is appropriate to the task, and varied, including the use of idiomatic 
expressions. 

A variety of basic and more complex grammatical structures is used effectively. 

Language is mostly accurate. Minor errors in more complex grammatical structures 
do not interfere with communication. 

Kieli  
Sensorien pitää muistaa, että kaikki kielivirheet eivät ole yhtä vakavia. Jotkin virheet haittaavat 
viestin välittymistä tai merkityksien rakentumista enemmän kuin toiset. Jotkin virheet voivat myös 
kertoa vakavista puutteista kielitaidossa, kun taas toiset johtuvat huolimattomuudesta.  

Huolimattomuusvirheitä voi esiintyä monenlaisia, mutta ne ovat tyypillisesti yksittäisiä ja 
satunnaisia: opiskelija voi esimerkiksi käyttää jotakin muotoa pääsäännöllisesti oikein mutta tekee 
siinä kerran virheen.  

Kielivirheet esiintyvät säännöllisemmin ja selvästi joissakin rakenteissa. Esimerkiksi aikamuodot 
osataan muodostaa yleensä mutta ei aivan säännönmukaisesti oikein ja niissä saattaa olla 
hajontaa.  

Puutteet kielessä tarkoittavat joidenkin rakenteiden toistuvia virheitä tai kokonaan puuttumista. 
Esimerkiksi mennyttä aikamuotoa ei osata käyttää lainkaan.  
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Criterion B: Message 

To what extent does the candidate fulfil the task? 

• How relevant are the ideas to the task?

• To what extent are ideas developed?

• To what extent do the clarity and organization of ideas contribute to the successful delivery of
the message?

The “descriptor unpacked” explain the assessment criteria in greater detail. Where a candidate’s 
response does not correspond exactly to a single mark band, the statements in bold should be 
used as a guide for the ‘best fit’ approach. 

Marks Level descriptor Descriptor unpacked 

0 The work does not reach a standard described by the descriptors below. 

1–3 

The task is partially fulfilled. 

Few ideas are relevant to the task. 

Ideas are stated, but with no 
development. 

Ideas are not clearly presented and 
do not follow a logical structure, 
making the message difficult to 
determine. 

The link between the response and task tends to 
be unclear; the reader has difficulty understanding 
the message. 

The response touches upon some aspects of the task 
but there is also much unrelated information. 

The response addresses the task in a simple manner, 
and supporting details and/or examples barely feature, 
if at all. 

The ideas do not link well together; inadequate or 
inappropriate use of cohesive devices confuse the 
message.  

4–6 

The task is generally fulfilled. 

Some ideas are relevant to the 
task. 

Ideas are outlined, but are not fully 
developed. 

Ideas are generally clearly 
presented and the response is 
generally structured in a logical 
manner, leading to a mostly 
successful delivery of the 
message. 

The link between the response and the task is 
mostly detectable; the reader’s general 
understanding of the message is not impeded, 
despite some ambiguity. 

The response covers some aspects of the task, or 
touches upon all aspects but superficially. 

The response includes some supporting details and 
examples. 

The ideas are organized in a logical way; some 
cohesive devices are used appropriately to aid the 
delivery of the message, although there may be areas 
of confusion at times.  

7–9 

The task is fulfilled. 

Most ideas are relevant to the task. 

Ideas are developed well, with 
some detail and examples. 

Ideas are clearly presented and the 
response is structured in a logical 
manner, supporting the delivery of 
the message. 

The link between the response and the task is 
clear; the reader has a good understanding of the 
message conveyed. 

The response covers all aspects of the task, despite 
losing focus at times. 

The response uses supporting details and examples to 
clarify the message. 

The ideas are organized well; a range of cohesive 
devices are used appropriately to deliver the message 
with little or no ambiguity. 

10–12 

The task is fulfilled effectively. 

Ideas are relevant to the task. 

Ideas are fully developed, providing 
details and relevant examples. 

The link between the response and the task is 
precise and consistently evident; the reader has a 
clear understanding of the message conveyed. 

The response covers all aspects of the task fully, and 
maintains focus throughout. 
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Ideas are clearly presented and the 
response is structured in a logical 
and coherent manner that 
supports the delivery of the 
message. 

The response uses well-chosen supporting details and 
examples to illustrate and explain ideas persuasively. 

The ideas are organized well; a range of cohesive 
devices are used appropriately to deliver the message 
with clarity and ease. 

Note: When marking candidate responses, keep in mind that neither the factual accuracy of the 
information presented, nor the validity of the candidates’ personal opinions, are being assessed. 
Therefore, scripts that are factually inaccurate should not be marked down, provided the ideas 
presented have coherence and are sufficiently developed. 

Criterion C: Conceptual understanding 

To what extent does the candidate demonstrate conceptual understanding? 

• To what extent is the choice of text type appropriate to the task?

• To what extent are register and tone appropriate to the context, purpose and audience of
the task?

• To what extent does the response incorporate the conventions of the chosen text type?

Marks Level descriptor 

0 The work does not reach a standard described by the descriptors below. 

1–2 

Conceptual understanding is limited. 

The choice of text type is generally inappropriate to the context, purpose or audience. 

The register and tone are inappropriate to the context, purpose and audience of the 
task. 

The response incorporates limited recognizable conventions of the chosen text type. 

3–4 

Conceptual understanding is mostly demonstrated. 

The choice of text type is generally appropriate to the context, purpose and audience. 

The register and tone, while occasionally appropriate to the context, purpose and 
audience of the task, fluctuate throughout the response. 

The response incorporates some conventions of the chosen text type. 

5–6 

Conceptual understanding is fully demonstrated. 

The choice of text type is appropriate to the context, purpose and audience. 

The register and tone are appropriate to the context, purpose and audience of the 
task. 

The response fully incorporates the conventions of the chosen text type. 

Note: Examiners must balance all three elements in criterion C (choice of text type, appropriateness 
of tone and register, and use of text type conventions) to arrive at the final mark. 
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Question specific guidance (Criterion B and C) 

Tehtävä 1 

Katsoit ystäviesi kanssa jokin aika sitten elokuvan, josta osa piti kovasti ja osa ei. Haluat kertoa 
elokuvasta muille suomalaisille nuorille. Kirjoita teksti, jossa esittelet elokuvan ja pohdit, miksi se 
jakoi mielipiteitä niin voimakkaasti. 

Arvostelu Blogikirjoitus Uutinen 

Criterion B: 

• Esitellyn elokuvan ei tarvitse olla oikeasti olemassa. Elokuva voi olla myös dokumentti tai
minisarja.

• Tehtävänannon kohta ”miksi se jakoi mielipiteitä niin voimakkaasti” vaatii, että tekstissä
kerrotaan muidenkin kuin kirjoittajan mielipide (esim. kavereiden, joiden kanssa elokuva on
katsottu).

• Kappalejaon puuttuminen huomioidaan tekstin rakennetta heikentävänä piirteenä.

• Loppuun ei tarvita kertausta, vaan se katsotaan ennemminkin turhaksi toistoksi.

Criterion C: 

Choice of text type: 

Text type Rationale 

Appropriate Blogikirjoitus Tekstilaji sopii pohtivaan ja kantaaottavaan 
tekstiin, kun tarkoitus on osallistua julkiseen 
keskusteluun ja suunnata teksti laajalle 
yleisölle. 

Generally 
appropriate 

Arvostelu Tekstilaji sopii yhtä lailla pohtivaan ja 
kantaaottavaan tekstiin, kun tarkoitus on 
osallistua julkiseen keskusteluun ja suunnata 
teksti laajalle yleisölle. Ei pistevähennyksiä. 

Generally 
inappropriate 

Uutinen Tekstilaji on kyllä suunnattu laajalle yleisölle, 
mutta kun tehtävänä on kirjoittaa oma näkemys 
elokuvasta ja siitä, miksi se jakoi mielipiteitä, ei 
uutinen sovi tähän tehtävään. 

Note: If a response makes the context, audience and purpose of the writing clear, and these 
conform to the task, the “generally appropriate” text type may be considered “appropriate”, or the 
“generally inappropriate” text type considered “generally appropriate”. 

Register and tone: 

• Blogiin epävirallinen ja jutusteleva kirjoitustapa sopii, sillä vastaanottajana ovat toiset nuoret.

• Arvostelussa rekisteri ja sävy ovat virallisemmat, mutta kirjoittajan oma ääni saa kuulua (kuvaileva
ja argumentoiva ote).

• Mielenkiinnon herättävä, innostunut ja suostutteleva sävy sopii sekä blogiin että arvosteluun.

Please refer to the appendix for a list of text type conventions. 
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Tehtävä 2 

Asuinpaikkasi päättäjät aikovat rakentaa lähipuistosi paikalle asuintaloja. Monet naapurustosi 
asukkaista vastustavat suunnitelmaa. Eilen järjestettiin asian tiimoilta mielenosoitus, ja sinä 
haluat tehdä oman osuutesi tärkeän asian vuoksi. Kirjoita laajalle yleisölle suunnattu teksti, jossa 
kuvailet mielenosoitusta ja siihen osallistuneiden ihmisten näkemyksiä aiheesta. 

Blogikirjoitus Puhe Uutinen 

Criterion B: 

• Erityinen ansio on, mikäli kirjoittaja esittelee vastakkaisia näkemyksiä (esim.
rakentajan/päättäjän ja asukkaan) aiheeseen liittyen.

• Kappalejaon puuttuminen huomioidaan tekstin rakennetta heikentävänä piirteenä.

• Tekstin tulisi rakenteellisesti noudattaa valitun tekstilajin konventioita (varsinkin uutinen).

Criterion C: 

Choice of text type: 

Text type Rationale 

Appropriate Uutinen Tekstilaji sopii informatiiviseen tekstiin, kun 
tarkoitus on esitellä ja kuvailla asiaa ja sen syitä 
ja seurauksia monipuolisesti ja suunnata teksti 
laajalle yleisölle. 

Generally 
appropriate 

Blogikirjoitus Tekstilaji sopii pohtivaan ja kantaaottavaan 
tekstiin, kun tarkoitus on osallistua julkiseen 
keskusteluun ja suunnata teksti laajalle 
yleisölle. 

Generally 
inappropriate 

Puhe Myös puhe on sopiva tekstilaji, mikäli tekstistä 
käy ilmi, että yleisössä on laajasti erilaisia 
kuulijoita (esim. asukkaita, median edustajia, 
päättäjiä). Tällöin puhe voi olla informoiva, 
pohtiva ja/tai kantaaottava. 

Note: If a response makes the context, audience and purpose of the writing clear, and these 
conform to the task, the “generally appropriate” text type may be considered “appropriate”, or the 
“generally inappropriate” text type considered “generally appropriate”. 

Register and tone: 

• Uutisessa tulee käyttää vähintään puolivirallista, selkeää ja asiallista sävyä ja rekisteriä, sillä
kyseessä on laajalle yleisölle tarkoitettu objektiivinen teksti.

• Blogissa ja puheessa rekisterin ja sävyn tulee olla yhtä lailla puolivirallinen ja asiallinen, sillä
yleisö on laaja, mutta kirjoittajan oma ääni voi kuulua kantaaottavuutena ja värikkäämpinä
sanavalintoina.

Please refer to the appendix for a list of text type conventions. 
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Tehtävä 3 

Ajoluvan voi asuinmaassasi saada nykyään jo 17-vuotiaana. Monet opiskelijat koulussasi 
haluavatkin saada ajokortin mahdollisimman nopeasti, mutta onko kyseessä pelkästään hyvä 
asia? Auttaaksesi heitä päätöksenteossa kirjoita teksti, jossa tuot esiin tosiasioita ajokortin 
ikärajan laskemisen hyvistä ja huonoista puolista. 

Artikkeli Arvostelu Puhe 

Criterion B: 

• Vaikka asuinmaalla tarkoitetaan Suomea, teksti voi käsitellä ajokortin saamisen hyviä ja
huonoja puolia missä maassa tahansa.

• Vaikka tehtävässä kysytään hyviä ja huonoja puolia, on tekstin oltava ehjä kokonaisuus. Tekstin
kaksiosaisuus huomioidaan tekstin rakennetta heikentävänä piirteenä.

• Kappalejaon puuttuminen huomioidaan tekstin rakennetta heikentävänä piirteenä.

• Loppuun ei tarvita kertausta, vaan se on ennemminkin turhaa toistoa. Sen sopivuus tekstilajiin
pitää kuitenkin huomioida, esim. puheessa toisto voi olla retorinen keino.

Criterion C: 

Choice of text type: 

Text type Rationale 

Appropriate Artikkeli Tekstilaji sopii hyvin, kun on tarkoitus esitellä 
aihetta ja eritellä sen hyviä ja huonoja puolia 
asiallisesti koko koulun oppilaille. 

Generally 
appropriate 

Puhe Tekstilaji sopii yhtä lailla, kun tarkoitus on 
esitellä aihetta ja sen hyviä ja huonoja puolia 
oman koulun oppilaille. Ei pistevähennyksiä. 

Generally 
inappropriate 

Arvostelu Arvostelu ei sovi tähän tehtävään, sillä 
tehtävänanto ei pyydä mielipidettä aiheeseen 
eikä arvostelu tekstilajina ole onnistunut valinta 
oman koulun oppilaille suunnattuun tekstiin. 

Note: If a response makes the context, audience and purpose of the writing clear, and these 
conform to the task, the “generally appropriate” text type may be considered “appropriate”, or the 
“generally inappropriate” text type considered “generally appropriate”. 

Register and tone: 

• Artikkelissa sävyn ja rekisterin tulee olla asiallinen ja selkeä, sillä kyseessä on objektiivinen ja
neutraali tekstilaji. Tekstissä voi olla yksittäisiä minämuotoisia kohtia, kunhan tekstin yleissävy
on erittelevä ja/tai pohtiva. Vastaanottaja (oman koulun oppilaat) antaa rekisteriin ja sävyyn
kuitenkin hieman väljyyttä.

• Puheessa sävy ja rekisteri voivat olla epäviralliset ja tuttavalliset ja tyyli kohosteisempaa
(retoriset keinot mukana).

Please refer to the appendix for a list of text type conventions. 
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Appendix: Text type conventions (Criterion C) 

The most common and recognisable conventions of the text types are given below: 

Arvostelu 

• mielenkiinnon herättävä otsikko

• arvostelijan nimi näkyvillä

• kuvaileva ja argumentoiva ote aiheeseen

• lyhyt johdanto ja selkeä päätäntä

Blogikirjoitus 

• asiaankuuluva otsikko

• minämuotoinen kerronta; kirjoittajan omia näkemyksiä ja mielipiteitä

• suunnattu lukijalle, esim. puhuttelu

• selkeä lopetus, esim. johtopäätös tai pyyntö kommentoida aihetta

Uutinen 

• asiaankuuluva otsikko

• ingressi ja/tai alaotsikot ovat mahdollisia

• selkeä, objektiivinen kirjoitustyyli

• rakenne noudattaa tekstilajin kriteerejä: uutinen alkaa kärjellä ja vastaa uutiskysymyksiin
(mitä, missä, milloin, miksi ja miten), lyhyet kappaleet

Puhe 

• mielenkiinnon herättävä aloitus ja vaikuttava lopetus

• yleisön huomioiminen, esim. puhuttelemalla tai käyttämällä me-muotoa

• retoriikan hyödyntäminen, esim. retoriset kysymykset, toisto jne.

Artikkeli 

• asiaankuuluva otsikko

• selkeä johdanto ja päätäntä

• erittelevä ote aiheeseen, esim. syy-seuraussuhteet, erot ja yhtäläisyydet jne.

• objektiivinen, neutraali tyyli




