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Olen vastaanottanut vastineenne ja tehtävien 5,9 ja 11 arvostelut ja perustelut ovat 

oikeudenmukaiset ja riittävät. Mutta tehtävän 8 kohdalla on käytetty lähes naurettavaa perustelua 

pisteytyksen osalta.  

Perusteluni ensimmäisessä oikaisupyynnössä oli seuraava:  

  ” Lukiokemiassa on vakiintuneena tapana ilmoittaa konsentraation yksikkö "mol/l” tai 

”mol/(dm^3)" muodossa ”M”. Käytäntö on vakiintunut myös liukoisuustulon yksikön kohdalla.   

Esimerkiksi Reaktio-kirjasarjan Reaktio 5 -kirjassa (1.-5. painos, 2014; ISBN 978-952-63-0324-6) 

on löydettävissä sivuilta 148-149 esimerkkejä, joissa liukoisuustulon yksikkö on ilmaistu muodossa 

”M” eikä ”mol/l” tai ”mol/(dm^3)”.   

Tehtävässä ei ole myöskään erikseen ohjeistettu ilmoittamaan laskettua liukoisuustulon arvoa 

jossain tietyssä yksikössä. Siksi vastauksessa ilmoittamani yksikkö ”M^3” ei oikeuta 

pistevähennyksiin. Lisäksi ilmoittamani lukuarvo 6,41*10^-3 on täysin oikein.”  

Ilmeisesti tämä ei ollut riittävä perustelu käyttää tehtävässä molaarisuuden merkkinä M³, joten etsin 

aiheeseen liittyen muutaman perustellun esimerkin lisää. Nämä esimerkit ovat siis vastineita 

tehtävästä 8 saamiini perusteluihin (alkuperäinen vastine).  
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- Suomen Standardoimisliitto: SI-Opas ISBN 952-5420-93-0 sivulla 13 on kerrottu mikä on 

kuutiometrin merkintätapa Suomessa. Se on m³ eikä M³ ja mielestäni tämänkaltaista 

erehdystä ei voi sattua, kun kyseessä on kemian tehtävä ja Lääketieteen valintakoe.  

- UEF:n pitämissä kahdessa edellisessä Farmasian valintakokeessa on käytetty 

merkintätapaa M ja M², mol/l tai (mol/l)² sijasta. 2015: tehtävät: 33,34,38 ja 40 ja vuonna 

2016 tehtävät 34,37,41 ja 45. Näistä voisimme siis olettaa että kyseinen käytäntö on 

vakiintunut ja yleisesti hyväksytty.  

- Kyseinen molaarisuuden merkintätapa on opetettu Mäkelänrinteen aikuislukiossa ja siellä 

sitä pidettiin täysin yleisenä ja hyväksyttynä.  

- Lukion kemian Kemisti-kirjasarjassa tämä myöskin opetetaan jo sarjan ensimmäisessä 

kirjassa.  

  

Yllämainittujen esimerkkien valossa pyydän teitä vielä avaamaan tehtävän 8 arvostelun uudelleen, 

koen edelleenkin olevani oikeutettu tehtävän a-kohdasta täysiin pisteisiin (4/4).  

Liitteinä mukana:  

• Liitteet: 1 & 2 ovat itse vastine  

• Farmasian valintakokeet vuosilta 2015 ja 2016  

• SI-Opas ISBN 952-5420-93-0  

• Alkuperäinen vastine  
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