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I TEKSTIN YMMÄRTÄMINEN 
 
Ia Avoimet kysymykset 
 

a) Kateus ilmenee työpaikoilla usein eri tavoin, esimerkiksi vähättelynä, ilkeinä 

huomautuksina tai toisen ulkopuolelle jättämisenä. Kateutta on vaikea havaita, koska 

sitä ilmenee yleensä vain silloin tällöin ja salassa. 

 
b) Kateuden syynä on usein itsetunnon puute, jopa persoonallisuushäiriö. Myös itsensä 

vertaaminen toiseen synnyttää helposti kateutta. Lisäksi esimerkiksi työolosuhteet, 

paineet tai työpaikan ristiriidat voivat lisätä kateutta. Tällöin taustalla voi olla myös 

huono johtaminen. 

 
c) Kateus ja siihen liittyvät ilmiöt voivat viedä kohtuuttomasti aikaa itse työnteolta. 

Työkaverit alkavat varoa kadehtijan reaktioita. Tällöin kateus vaikuttaa koko 

työyhteisöön siten, että työntekijät eivät enää pysty parhaaseen suoritukseensa. 

 
d) Kadehditun tulisi ottaa asia puheeksi ja kertoa, miltä hänestä tuntuu. Myös kadehtijan 

tulee saada mahdollisuus kertoa kateutensa taustoista. Esimies ja koko työyhteisö 

voidaan ottaa mukaan keskusteluun. Ulkopuolista työnohjaajaakin saatetaan tarvita, jos 

kateus vaikuttaa koko työpaikan ilmapiiriin. 

 
e) Esimies voi kadehtia, jos alaisella on korkeampi koulutus tai hän on esimiestä 

taitavampi, nuorempi tai huolitellumpi. Esimiehen kateus voi johtaa siihen, että alainen 

ei viihdy työssään eikä voi edetä urallaan. Pahimmassa tapauksessa alainen voi jopa 

joutua vaihtamaan työpaikkaa. 

 
 
 

Nämä esimerkit täydet pisteet antavasta vastauksesta eivät sido ylioppilastutkintolauta-
kunnan arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta. 

Tässä julkaistavan esimerkkivastauksen lisäksi lautakunta voi hyväksyä myös muita mahdol-
lisia tapoja ilmaista asia. 

Tehtävien Ib ja III arvioitavat piirteet on kuvattu ylioppilastutkintolautakunnan antamissa 
suomi toisena kielenä -koetta koskevissa määräyksissä.  
http://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Koekohtaiset/fi_maaraykset
_suomi_toisena_kielena.pdf 
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II PRODUKTIIVINEN AUKKOTEHTÄVÄ 
 

1. suunnittelijana  
2.  luovuutta  
3.  Näiden, Näitten  
4.  hetkessä  
5.  keskittymisvaikeuksia  
6.  hakemalla, hakien  
7.  Vastaamattomia  
8.  Joihinkin  
9.  päivältä 
10.  kevään  
11.  kuin  
12.  harrastuksiin(sa)  
13.  eikä  
14.  ajattelemiseen, ajatteluun  
15.  lähetettyyn, lähettämäänsä  
16.  maksuun, maksettavaksi  
17.  kannattaako, kannattaisiko  
18.  käytävä 
19.  kommentoimassa 
20.  mitä  
21.  tunneilla  
22.  harteille, hartioille  
23.  ihmisistä  
24.  lopuksi, lopussa, lopulla, loppuessa, loputtua  
25.  hallitsemattomilta  
26.  päivässä  
27.  vaadittavat, vaaditut  
28.  veräjästä  
29.  voitaisiin, voidaan 
30.  tulemaan 

 
 

 


