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Yleiset virheet ja huomiot
Tehtävä 2:

• Ei ole muunnettu dipolia SI-yksiköiksi.

a-kohta
ei oltu hahmotettu, että taulukoidut kokonaisdipolimomenttien suu-
ruudet tarkoittivat kokonaisdipolimomenttivektorien pituuksia.

b-kohta
• ei oltu hahmotettu kokonaisdipolimomenttia ja sähkökenttää 

koordinaatistoon, jolloin niiden välisen kulman sinin laskemi-
nen on osoittautui vaikeaksi.

• saatiin laskettua vektoreiden välisen kulman kosini vektorien 
pistetulon lausekkeesta, mutta ei osattu sen avulla selvittää 
ko. kulman sinin arvoa

Tehtävä 3
• Yritetty laskea uraani-ionia alunperin kiihdyttävän sähköken-

tän suuruutta ja sitä kautta ionin nopeutta, kun nopeus saa-
daan nopeudenvalitsimen kenttien arvosta.

• Kymmenpotenssivirheet

Tehtävä 4
• Saatettu unohtaa miten elohopeamillimetrit muutetaan pas-

caleiksi. 
• Yksi elohopeamillimetri (mmHg) vastaa elohopeassa 

yhden millimetrin syvyydellä vallitsevaa hydrostaattista 
painetta.

• Sydämen tarvitsemaa energiaa laskettaessa tarvittiin sydä-
messä vallitsevaa keskimääräistä painetta, jonka pystyi las-
kemaan diastoliseen ja systolisen paineen keskiarvona, koska 
paine muuttui lineaarisesti. 

• Keskimääräistä painetta ei joko keksitty laskea, tai se 
laskettiin väärin, esimerkiksi ylä- ja alapaineiden erotuk-
sena.
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Tehtävä 5
b-kohta 

• Todella paljon virheitä kaavojen pyörittelyssä sekä huolimat-
tomuusvirheitä laskuissa. 

• Ei olla hahmotettu, mitkä vastukset ovat kytketty rinnan ja mit-
kä sarjaan. Myös Rinnan kytkettyjen vastuksien kokonaisresis-
tanssin kaava usein väärin.

Tehtävä 6
a- kohta

• Oletettu hypyn rata ympyräksi ja lähdetty ratkomaan nor-
maalikiihtyvyyden avulla

• Laskettu lentoradan huippukohdan korkeus trigonometrialla 
huomioimatta, että lentorata paraabeli eli näin ei voi sitä sel-
vittää, ja lähdetty ratkomaan energian säilymislailla

• Lähdetty ratkomaan voimien avulla, vaikka ainoa voima, joka 
lennon aikana vaikuttaa, on painovoima

• liikkeen kaavoja muistettu väärin
• kaavojen pyörittelyssä huolellisuusvirheitä

b-kohta
• hyötysuhteen kaava muistettu “väärinpäin” -> kerrottu lii-

ke-enrgia 0,2:lla jakamisen sijaan

c-kohta
• ei kerrottu kemiallista energiaa 0,5:llä

Tehtävä 7
• ketoniryhmä laitettu funktionaaliseksi ryhmäksi. 
• Optista isomeriaa ehdotettu, vaikka kiraalista hiiltä ei ole. 
• Lisäksi osaan ehdotettu ei isomeriaa, vaikka konformaatioiso-

meriaa on.

Tehtävä 8
• Funktionaalisten ryhmien kanssa yleisiä sekaannuksia: kar-

boksyyli- tai amidiryhmän merkitseminen primäärisiksi tai 
sekundäärisiksi. 

• Myös hydroksyyliryhmä kierrettiin usein alkoholina, mikä ei ole 
oikein.
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• Rakenteiden piirtämisessä TARKKANA sen kanssa, mitä pyyde-
tään. 

• Täydellinen rakennekaava=KAIKKI sidokset näkyviin 
(myös OH!) ja viivakaava omalla tunnetulla tavallaan.

• Sivuryhmien järjestys (aakkosten mukaan) nimeämistehtävis-
sä oli unohtunut suurimmalla osalla.

Tehtävä 9
• Siirtyvien elektronien eli z:n valitseminen edelleen vaikeaa. 

Arvo z:lle riippuu siitä, mitä ainetta tarkastellaan! Tehtävässä 
mitataan fluoridi-ionia, eli z = 1.

• Sama on perinteisesti ollut havaittavissa elektrolyysilaskuissa 
Q=It=nzF. Idea: 

• Jos tarkastellaan esim. alumiinia sen hapettuessa 0 -> 
+III, niin laskussa käytetään alumiinin ainemäärää ja z:n 
arvoa 3. Jos jossakin toisaalla tarkastellaan esimerkiksi 
happiatomeja (esim. 0 -> -II tai -II -> 0), niin laskussa 
käytetään happiatomien ainemäärää (ei happimolekyy-
lien) ja z = 2. 

• Jos samaisessa tehtävässä puolestaan haluaa syys-
tä tai toisesta käyttää happimolekyylien (sisältää 2 kpl 
happiatomeja) ainemäärää, olisi z = 4. Lopputulema: z 
riippuu aina siitä aineesta, jonka ainemäärää tarkastelet. 
Valitse n ja z siis aina käsi kädessä.

• Tämä yleisenä huomiona, mutta liittyi tehtävään 9 siten, että 
yhtälössä tarkastellaan fluoridi-ionin aktiivisuutta (verratta-
vissa konsentraatioon ja sitä kautta ainemäärään), joten vali-
taan z = 1.

Tehtävä 10
• Kemian tehtäväksi naamioitu logiikkatehtävä, erittäin haasta-

va. Tehtävä haastoi logiikan lisäksi erityisesti luetun ymmär-
tämistä. Aineistotehtävä siinäkin mielessä, että lukion mate-
riaaleissa opetetaan kromatografiasta vain pääpiirteet hyvin 
lyhyesti. 

• Monilla virheitä suhteiden laskussa

Tehtävä 12
• Biologiseen kemiaan liittyvät reaktiosarjat - Tärkeä tehtävä-

tyyppi! 
• Viime vuosien lääkiskokeissa usean orgaanisen kemian 

peräkkäisen reaktion sisältävä tehtävätyyppi on ollut 
aina mukana. 
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• Tehtävä sisältää lukion kemian lisäksi pidemmälle me-
nevää kemiaa, mutta tehtävänannosta löytyy kaikki tar-
vittava. Juuri näin on ollut valintakokeissakin.

• Täytyi ottaa huomioon, että usein täytyy / on hyödyllistä tar-
kastella reaktioita tai koko reaktiosarjaa myös “väärinpäin”, 
tällä kertaa siitä oli erityisesti hyötyä C:n määrittämisessä: 
määritä ensin D.

• Jos ei ollut tarkkana, saattoi saada C:lle useamman mahdol-
lisen rakenteen. Niistä ainoastaa yksi oli oikein: tuli lukea teh-
tävänannosta isomeroitumisen lisäksi, että jokaisessa hiilessä 
on edelleen sama, oma, happiatomin kiinni. Koko fosfaattiryh-
mä ei ole siten voinut hypätä hiilestä toiseen (samaan, missä 
hydroksyyliryhmä on kiinni). 

• Todellisuudessa ainoastaan hydroksyyliryhmän H ja fos-
faattiryhmän PO3 ovat vaihtaneet paikkaa, lopputulos on 
silti sama: näyttää siltä, että hydroksyyliryhmä (OH) ja 
fosfaattiryhmä (OPO3) ovat vaihtaneet paikkaa.

Tehtävä 14
1  kohta

• Olisi alkuperäisestä pisteytysohjeesta poiketen pitänyt hy-
väksyä myös vastaus oksitosiini, sillä se vaikuttaa prolaktiinin 
ohella maidoneritykseen synnytyksen jälkeen: prolaktiini kiih-
dyttää maitorauhasten eritystoimintaa, oksitosiini puolestaan 
lisää maitorauhasten ja -tiehyiden lihasseinämien supistelua.

2 kohta
• Monet vastasivat “lisää aivolisäkkeen hormonien eritystä” – 

vastaus ei ole huono, vaikka tässä vaadittiin tarkempaa erit-
telyä pisteen saamiseksi (gonadotropiinit/LH ja FSH).

9 kohta
• Monet vastasivat kalsitriolin asemasta kalsitoniini: kalsitoniini 

laskee, aktiivinen D-vitamiini puolestaan nostaa veren kal-
siumpitoisuutta (tärkeimpänä vasteena kalsiumin imeytymi-
sen tehostuminen ohutsuolessa).

• Monet sekoittivat häiriöluokat sekundäärinen ja tertiäärinen 
keskenään. 

• Luota pääsykokeen hämmentävissä (esim. oppimäärän rajoja 
taivuttelevissa) tilanteissa mahdollisimman suoraviivaiseen 
tulkintaan: tertiäärinen viittaa hypotalamuksen ja sekundääri-
nen aivolisäkkeen hormoneihin kuten tehtävänannossa tode-
taan!
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Tehtävä 15
• Tämä tehtävä osattiin pääasiassa hyvin, hienoa! 
• Monet selittivät valo- ja pimeäreaktion tapahtumat auki, vaik-

ka tehtävässä pyydettiin nimenomaan nimeämään fotosyn-
teesiin liittyvät vaiheet/tekijät: varmista koetilanteessa, että 
vastaat (avainsanoihin tukeutuen) siihen mitä kysytään!  

• Vältä huolimattomuutta käsitteiden kirjoitusasussa: st-
rooma oli monilla sooma, tylakoidit tylekoidit jne.

Tehtävä 16
• Jätimme pisteytyksen tarkan kuvauksen tarkoituksella pois 

tehtävänannosta, jotta kokelaat altistuisivat harkkakoerupea-
man aikana kerran tilanteelle, jossa pisteytys ei olekaan täysin 
selvä: 

• Kannustamme lähtökohtaisesti vastaamaan rohkeasti, 
sillä kokonaan vastaamatta jättäminen jättää tehtävän 
joka tapauksessa nollille!

• Pisteytimme tehtävän kokelaita suosivalla otteella siten, 
että jokainen oikea vastaus tuotti 0.5 p., minkä myötä 
tehtävässä oli teoriassa tarjolla 10 pistettä 20 oikeasta 
vastauksesta (5 p. toki ylin mahdollinen pistemäärä). 

• Keskity pääsykokeessa asioihin, joihin voit vaikuttaa: älä 
anna vastaavien pienten epäselvyyksien sekoittaa pak-
kaa!

Tehtävä 17
• Tämäkin tehtävä osattiin hyvin! Osalla oli pieniä vaikeuksia 

hormonien kanssa, erityisesti estrogeeni ja FSH sekoittuivat 
toistuvasti keskenään.

c-kohta 
• Ei hyväksytty raskasmetalleja, sillä näiden haittavaikutukset 

eivät ole suoraan liitettävissä hormonitoiminnan häiriöihin. 

Tehtävä 18 
• Monet vastasivat väärin väittämiin 1. ja 2.  - muut väittämät 

osattiin kuitenkin pääasiassa hyvin!

4 kohta 
• Olisi kokeen alkuperäisestä pisteytyksestä poiketen voinut hy-

väksyä myös valinnan ”epätosi” tilanteissa, joissa kokelas oli 
Mafynetin tehtävää 4.3489 mukaillen perustellut, ettei rusku-
aispussi kuulu sikiökalvoihin. 

• Määritelmien rajat ovat lukiobilsassa toisinaan ongel-
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mallisia: ruskuaispussia ei lukiolähteissä yleensä lasketa 
kuuluvaksi varsinaisiin sikiökalvoihin. 

• Ruskuaispussi osallistuu kuitenkin sikiökalvoihin lukeutu-
van rakkokalvon kanssa napanuoran muodostamiseen, 
minkä johdosta sen voi tulkita kuuluvan sikiökalvoihin 
liittyvien rakenteiden kokonaisuuteen!

7 kohta
• Toteaminen todeksi ei ole suoranaisesti väärä vastaus, sillä 

suonikalvo osallistuu ravitsemuskalvon muodostamiseen. Ko-
keen pisteytyksessä vaadittiin kuitenkin rakkokalvoon liittyvää 
tarkennusta (kts. malliratkaisu), sillä rakko- ja suonikalvon 
tehtäviä oli osittain pohjustettu edellisessä virkkeessä. 


