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Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta/valintakoe 19.5.2017

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma/Suomen kieli ja kulttuuri

MALLIKAAVAKE

KOKELAAN NIMI Meikäläinen, Maija

KOKELAAN TUNNISTE 010101-234A

KAIKKI OSAT YHTEENSÄ

max-pistemäärä 100

kokelaan pistemäärä 100

kokelaan pistemäärä pyörist. 100

Voidaanko kokelas valita? (MIN 50) VOIDAAN

OSA I OSA II

max-pistemäärä 40 max-pistemäärä 30

kokelaan pistemäärä 40 kokelaan pistemäärä 30

Onko tulos hyv? (MIN 20) ON Onko tulos hyv? (MIN 15) ON

OSA III

max-pistemäärä 30

kokelaan pistemäärä 30
Onko tulos hyv? (MIN 15) ON

pk = painokerroin

teht:n pk tehtävän kokelaan kokelaan painotettu kokelaan pistemäärä

osassa I max-pist pistem pistemäärä osan I maksimista

I:N MAX 40 Z Y X (X/Y)xZ=Å Åx0,4

TEHTÄVÄ 1.1 10 20 20 10 4

TEHTÄVÄ 1.2 10 12 12 10 4

TEHTÄVÄ 1.3 10 20 20 10 4

TEHTÄVÄ 1.4 12,5 14 14 12,5 5

TEHTÄVÄ 1.5 12,5 15 15 12,5 5

TEHTÄVÄ 1.6 15 30 30 15 6

TEHTÄVÄ 1.7 10 10 10 10 4

TEHTÄVÄ 1.8 10 12 12 10 4

TEHTÄVÄ 1.9 10 10 10 10 4

teht:n pk tehtävän kokelaan kokelaan painotettu kokelaan pistemäärä

osassa II max-pist pistem pistemäärä osan II maksimista

II:N MAX 30 Z Y X (X/Y)xZ=Å Åx0,3

TEHTÄVÄ 2.1 12,5 3 3 12,5 3,75

TEHTÄVÄ 2.2 12,5 3 3 12,5 3,75

TEHTÄVÄ 2.3 25 5 5 25 7,5

TEHTÄVÄ 2.4 25 10 10 25 7,5

TEHTÄVÄ 2.5 25 6 6 25 7,5

teht:n pk tehtävän kokelaan kokelaan painotettu kokelaan pistemäärä

osassa III max-pist pistem pistemäärä osan III maksimista

III:N MAX 30 Z Y X (X/Y)xZ=Å Åx0,3

TEHTÄVÄ 3 100 50 50 100 30















OSA II 
TEHTÄVÄ 2.1 (3 p.) 

a) antaa (1 p.) 

b) Kolmipaikkaisuus tarkoittaa sitä, että verbillä on kolme täydennystä eli pakollista määritettä, tässä 

tapauksessa: subjekti, objekti ja adverbiaali, esim. puolueiden näkemyserot (subjekti) voivat antaa 

feministeille (adverbiaali) yllättävän valta-aseman (objekti). (2 p.) 

TEHTÄVÄ 2.2 (3 p.) 

Metaforisia ilmauksia (vastaukseksi riittää yksi): Helsingin kokoomus ottaa askeleen oikealle; ryhmissä kävi 

sunnuntaina puhuri; luku nousee vielä yhdellä; suurin osa ehdokkaista nousi valtuustoon; ääni-imuri  

Metaforan esimerkkiselitys: Metafora on yksi osoitus ihmiselle tyypillisestä analogisesta ajattelusta. 

Metaforassa nähdään rakenteellista samankaltaisuutta kahden erilaisen ilmiön välillä, usein abstrakteja 

asioita pyritään ymmärtämään konkreettisin metaforin. Ääni-imuri-metaforassa kysymys on siitä, että 

sellaista ihmistä, joka saa vaaleissa huomattavan paljon ääniä, kutsutaan ääni-imuriksi siksi, että imuri imee 

konkreettisesti pölyä ja vaaleissa paljon ääniä saanutta ihmistä verrataan imuriin. Tällaiseen imuri-

kielikuvaan saattavat toiset liittää myös jotakin negatiivista, mutta eivät kaikki. (Myös vaaleissa annettu 

ääni on syntynyt metaforisen ajattelun kautta.) 

TEHTÄVÄ 2.3 (5 p.) 

a) jokin seuraavista (vain yksi lause): Helsingin kokoomus ottaa askeleen oikealle; näkemyserot voivat 

antaa feministeille yllättävän valta-aseman; jos mukaan laskee myös pormestariehdokas Jan 

Vapaavuoren (kok); hän jätti valtuuston kesken viime kauden; Vapaavuori keräsi lähes 30 000 

ääntä; hän keräsi yksinään enemmän ääniä kuin Helsingin viidenneksi suurin puolue 

perussuomalaiset 

b) Transitiivilauseessa yksi täydennyksistä on objekti. 

c) jokin seuraavista (vain postpositiolauseke ja postposition alleviivaus): vaalien jälkeen; kuntavaalien 

tuloksen jälkeen; vaalituloksen perusteella; Helsingin suunnan kannalta; vaalien valtakunnalliseksi 

ääni-imuriksi nousseen Vapaavuoren perässä 

d) jokin seuraavista; kongruenssi-ilmiötä ei ole tarvinnut alleviivata): Helsingin kokoomus ottaa 

askeleen oikealle (subjektin ja predikaattiverbin kongruenssi: kumpikin yksikön 3. persoonassa); 

puolueiden näkemyserot voivat antaa feministeille yllättävän valta-aseman (subjektin ja 

predikaattiverbin kongruenssi: kumpikin monikon 3. persoonassa; NP:n sisäinen kongruenssi: 

edussana ja määrite samassa sijassa ja luvussa); Helsingissä on vaalien jälkeen kaksi suurta 

puoluetta (NP:n sisäinen kongruenssi: edussana ja määrite samassa sijassa ja luvussa); 

suurpuolueiden valtuutetut ovat monista asioista keskenään täysin eri mieltä (subjektin ja 

predikaattiverbin kongruenssi: kumpikin monikon 3. persoonassa; NP:n sisäinen kongruenssi: 

edussana ja määrite samassa sijassa ja luvussa); Helsingin päätöksenteosta on kuntavaalien 

tuloksen jälkeen tulossa todella mielenkiintoista seurattavaa (NP:n sisäinen kongruenssi: edussana 

ja määrite samassa sijassa ja luvussa); kokoomus ja vihreät ovat vaalituloksen perusteella selvästi 

muita suurempia (subjektin ja predikaattiverbin kongruenssi: kumpikin monikon 3. persoonassa); 

vaalituloksen perusteella kokoomus ja vihreät voisivat käytännössä päättää kaikista Helsingin 

asioista (subjektin ja predikaattiverbin kongruenssi: kumpikin monikon 3. persoonassa; NP:n 

sisäinen kongruenssi: edussana ja määrite samassa sijassa ja luvussa); puolueiden valitut 

valtuutetut ovat monista kysymyksistä keskenään täysin erimielisiä (subjektin ja predikaattiverbin 

kongruenssi: kumpikin monikon 3. persoonassa; NP:n sisäinen kongruenssi: edussana ja määrite 



samassa sijassa ja luvussa); erityisen suurta vaihtuvuus oli kokoomuksen leirissä (subjektin ja 

predikaattiverbin kongruenssi: kumpikin yksikön 3. persoonassa); luku nousee vielä yhdellä 

(subjektin ja predikaattiverbin kongruenssi: kumpikin yksikön 3. persoonassa); hän jätti valtuuston 

kesken viime kauden (subjektin ja predikaattiverbin kongruenssi: kumpikin yksikön 3. persoonassa); 

lähti Euroopan investointipankin varapääjohtajaksi (subjektin ja predikaattiverbin kongruenssi: 

kumpikin yksikön 3. persoonassa); suuri osa uusista ehdokkaista nousi valtuustoon… (NP:n sisäinen 

kongruenssi: edussana ja määrite samassa sijassa ja luvussa; subjektin ja predikaattiverbin 

kongruenssi: kumpikin yksikön 3. persoonassa); Vapaavuori keräsi lähes 30 000 ääntä (subjektin ja 

predikaattiverbin kongruenssi: kumpikin yksikön 3. persoonassa); hän keräsi yksinään enemmän 

ääniä… (subjektin ja predikaattiverbin kongruenssi: kumpikin yksikön 3. persoonassa); se on 

huomattava asia (subjektin ja predikaattiverbin kongruenssi: kumpikin yksikön 3. persoonassa) 

e) predikaattiverbi ja subjekti ovat samassa persoonassa; NP:n edussana ja määrite ovat samassa 

sijassa ja luvussa 

TEHTÄVÄ 2.4 (10 p.) 

Ruokaresepti, ruokaohje (2 p.) 

Tekstuaalinen rakenne: otsikko, annosmäärä, valmistusaineet, ohjeet (3 p.) 

Kielelliset valinnat eri jaksoissa: määrän ilmaukset, ruokaan liittyvä sanasto (esim. tietyt ainesanat) ja 

lyhenteet, ohjeissa yksikön 2. persoonan sisältävät imperatiivilauseet (3 p.) 

Teksti edustaa oikeastaan hybridilajia, sillä samalla kun se on resepti, se myös mainostaa Valion tuotteita. 

(2 p.) 

TEHTÄVÄ 2.5 (6 p.) 

Kustakin seuraavista kohdista 2 p.:  

1) Suomessa on pyöreitä etuvokaaleja [y, ö]. 

2) Suomessa on vokaalisointu. Samassa yhdistämättömässä sanassa ei esiinny sekä etu- että takavokaaleja 

(mutta kuitenkin etuvokaalit [i, e] voivat esiintyä takavokaalien kanssa samassa sanassa). 

3) Suomen kielessä hyödynnetään konsonanttien kestoasteita merkitysten erottamiseen [kato, katto]. 

4) Suomessa on erityisen paljon sijamuotoja, esim. genetiivi, akkusatiivi, inessiivi ja illatiivi (suomessa 

yhteensä 15). 

5) Suomessa kielto ilmaistaan kieltoverbin avulla: kieltosana taipuu suomessa niin kuin verbit 

subjektipersoonan mukaan. 

Kustakin seuraavista kohdista 0,65 p. (koska piirre esiintyy suomessa mutta ei ole harvinainen maailman 

kielissä): 

1) Suomessa hyödynnetään vokaalien kestoasteita merkitysten erottamiseen [kato, kaato]. 

2) Suomessa ei ole sukua (noin 50 %:ssa maailman kielistä ei ole), esim. sanat eivät ole feminiinejä tai 

maskuliineja. 

3) Suomessa ei ole artikkeleita, mutta epämääräinen artikkeli puuttuu noin 50 %:sta maailman kieliä ja 

määräinenkin noin 40 %:sta. 



4) Suomen sanajärjestys edustaa SVO-tyyppiä (eli subjekti, verbi, objekti -tyyppiä) (mutta se on 

kieliopillisesti vapaa). Suurin osa maailman kielistä edustaa SVO- ja SOV-tyyppiä. (Suomessa on sekä post- 

että prepositioita, vaikka on tavallista, että SVO-kielessä on prepositioita ja SOV-kielessä postpositioita). 

5) Suomessa ei ole omistusverbiä erikseen, vaan omistusta ilmaistaan lauserakenteella, joka on lähellä 

eksistentiaalilausetta (pohjalla on auto ja pihalla on auto), vrt. the boy has a car. Tämä on kuitenkin 

maailman kielissä melko yleistä. 

Seuraavasta ei saa pisteitä: 

1) Suomi on suffiksoiva kieli, suomessa käytetään ts. päätteitä, ei etuliitteitä tai omia sanoja ilmaisemaan 

kieliopillisia suhteita. (Suurin osa maailman kielistä on suffiksoivia.)  

OSA III 
Kirjoitelman arvioinnissa otetaan huomioon seuraava: 

1) Miten hyvin kokelas kirjoittaa annetusta aiheesta? 

2) Miten hyvin kokelas pystyy ilmaisemaan omat kantansa ja perustelemaan ne? 

3) Miten hyvin kokelas pystyy rakentamaan koherentin, loogisesti etenevän tekstin? 

4) Miten hyvin kokelas pystyy tuottamaan tekstin, jonka kielioppi ja sanasto ovat tekstilajiin sopivia? 

5) Miten hyvin kokelas pystyy analysoimaan lukemaansa kaunokirjallisuutta?   

Pistemäärästä vähennetään 2 pistettä seuraavissa tapauksissa: a) otsikko puuttuu, b) kirjoitus on liian pitkä 

tai liian lyhyt ja c) kokelas ei ole ilmoittanut kirjoitelmansa sanamäärää. 
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