
Venäjä vieraana kielenä, kielten kandiohjelma 

Valintakoe 1.6.2022 klo 14.00–17.00 

Kirjoita nimesi ja henkilötunnuksesi tekstaamalla isoilla latinalaisilla kirjaimilla (ABCD...). 

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, kirjoita sen asemesta syntymäaikasi. 

Kirjoita henkilötiedot kaikille sivuille. 

Sukunimi  

Kaikki etunimet  

Henkilötunnus  

 

  



Lue huolellisesti kaikki ohjeet läpi  

• Tarkista, että saamassasi koenipussa on kansilehden ja ohjesivujen (sivut 1–2) lisäksi: 

o kysymys- ja vastausosio (sivut 3–12) 

o yksi ruutupaperiarkki omia muistiinpanoja varten (konseptipaperi) 

 

• Tarkista, että olet kirjoittanut nimesi ja henkilötunnuksesi kaikkiin vastauslomakkeisiin.  
 

• Kirjoita kukin vastaus sille varattuun tilaan. Merkintöjä, jotka ovat vastaukselle varatun tilan 
ulkopuolella, ei huomioida. 

 

• Kirjoita vastauksesi lyijykynällä ja selvällä käsialalla. Arvostelija tulkitsee tulkinnanvaraiset 
merkinnät vähiten pisteitä tuottavan vaihtoehdon mukaisesti. 

 

• Älä kirjoita vaihtoehtoisia vastauksia. Jos kirjoitat vaihtoehtoisia vastauksia, arvostelussa 
huomioidaan vain vastaus, josta saat vähiten pisteitä. 

 

• Voit luonnostella vastauksiasi ruutupaperille. Ruutupaperille tekemiäsi merkintöjä ei huomioida 
arvostelussa. Olet saanut yhden arkin ruutupaperia. Voit tarvittaessa pyytää lisää ruutupaperia 
valvojalta.  

 

• Pidä koemateriaalisi niin, että lähelläsi istuvat hakijat eivät pysty katsomaan vastauksiasi ja 
merkintöjäsi. Säilytä valmiit vastaukset konseptiarkin sisällä. 
 

Pisteyttäminen 

Valintakokeessa on kaksi osaa. Voit saada 0–50 pistettä kummastakin osasta. Kaikilta kokeeseen 
osallistuneilta arvioidaan osa 1 ja hakijat asetetaan sen perusteella paremmuusjärjestykseen. Kokeesi 
osa 2 voidaan jättää arvioimatta, jos saat kokeen osasta 1 vähemmän pisteitä kuin 27:nneksi parhaat 
pisteet kokeen osasta 1 saanut hakija.  
 
Sinun on mahdollista tulla hyväksytyksi vain, jos sijoitut kokeen osasta 1 annettujen pisteiden perusteella 
parhaiten menestyneiden 27 hakijan joukkoon, saat osasta 1 vähintään 20 pistettä, osasta 2 vähintään 
20 pistettä ja koko kokeesta yhteensä vähintään 50 pistettä. Osien pisteet lasketaan yhteen. 
Opiskelijoiksi valitaan parhaat pisteet saaneet hakijat. 
 

Kun aiot palauttaa koepaperit  

Muista kirjoittaa nimesi ja henkilötunnuksesi koepaperinipun kansilehdelle ja kaikkiin vastauspapereihin. 
Ota mukaan kaikki tavarat istumapaikaltasi, kun lähdet palauttamaan koepapereita. Palauta kaikki 
saamasi paperit, myös suttupaperit. Todista henkilöllisyytesi, kun palautat paperit. Tarvittaessa saat 
kokeen valvojalta erillisen todistuksen valintakokeeseen osallistumisesta. 
  



Osa 1 (0–50 pistettä) 

Tehtävä 1.1 (0–40 pistettä) 

Kirjoita esseevastaus, jossa analysoit ja tulkitset sitä, miten ulkopuolisuuden kokemusta 

kuvataan seuraavassa Marina Tsvetajevan runossa ”Kaipaus kotimaahan” (1934). Otsikoi 

esseesi itse. 

Aineisto on poistettu tekijänoikeussyistä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävä 1.2 (0–10 pistettä) 

Täydennä konjunktioilla.  

1. С утра больному стало лучше, ________ вечером он умер. 

2. Денег в квартире оказалось значительно меньше, ________ ожидали бандиты. 



3. Ни в какой другой стране нет столько женщин-инженеров, ________ в России.  

4. Это блюдо характерно не только для эстонской, _______  _______ для финской кухни. 

5. Я смогу вам ответить только после того, ________ ознакомлюсь с материалом. 

6. ________ мы сейчас не договоримся, то дальше договариваться будет невозможно. 

7. Не уходи, ________ я не вернусь. Принесу тебе мороженое. 

8. Ему семнадцать лет, ________ сестре одиннадцать. 

9. Для декорирования поверхности почвы можно использовать как природные, 

_______  _______ искусственные материалы. 

10. Чуть-чуть подумав, мы понимаем, что для того, ________ помогать животным, совсем не 

обязательно становиться биологом. 

 

 

  



Osa 2 (0–50 pistettä) 

Tehtävä 2.1 (0–15 pistettä) 

Täydennä suluissa annettujen sanojen oikeilla muodoilla. (Huom. sanat on annettu sanakirjoissa ja 

sanastoissa käytetyissä perusmuodoissaan.) 

1. Уже в четвёртом классе Анна начала заниматься _________________________ (акробатика). 

2. Рецепт гречки стал ________________________________________ (самый; популярный) 

среди __________________________ (веган). 

3. В нашем городе уже давно существует _____________________________________________ 

(два; русский; магазин). 

4. В начале XX века финны считали _________________________________ (Максим; Горький) 

_________________________ (символ) русской культуры и либерального мышления. 

5. Многие родители хотят, чтобы их дети научились ____________________________________ 

(финский; язык). 

6. В какой социальной сети ты общаешься со своими ____________________ (друг)? 

7. Руководитель кружка желает, чтобы как можно больше детей __________________________ 

(продолжать) учить русский язык также и в школе. 

8. Врачи удивились __________________ (размер) его сердца ― оно было очень большое! 

9. Они живут в столице русских самоваров, в городе Туле, где уже более 

_______________________________ (двести; год) производят самовары. 

10. В январе 1936 года в газете «Правда» была ___________________________ (опубликовать) 

статья «Сумбур вместо музыки». 

11. Капитальный ремонт должен начаться в ближайшее время и завершиться 

___________________________________________ (зима; следующий; год). 

12. Более столетия керамика из Китая пользовалась очень _______________________________ 

(большой; популярность). 

13. В школьной библиотеке не было ни ________________________________ (одна; книга), 

_____________________________ (который) бы она не прочитала.  

  



14. Во время поездок в Хельсинки он познакомился с ____________________________________ 

(представитель) финской интеллигенции, в том числе с _______________________________ 

(писательница) Майлой Талвио. 

15. Иван женился на ____________________________________ (соседский; девушка), с которой 

дружил еще до университета. 

Tehtävä 2.2 (0–10 pistettä) 

Täydennä prepositioilla. 

1. Роман был переведён _______ русского языка _______ японский профессором Ичиро Ито. 

2. Мне долгое время казалось, что все вокруг это понимают – все, _______ меня. 

3. Диалекты саамского языка, _______ которых говорят на Кольском полуострове, сильно 

отличаются друг _______ друга.  

4. _______ прогулках _______ интересным местам города _______ роли экскурсовода 

выступала классный руководитель. 

5. Самое важное известие нам сообщили буквально _______ десять минут _______ окончания 

пресс-конференции. 

Tehtävä 2.3 (0–10 pistettä) 

Nimeä edellisessä tehtävässä täydentämäsi preposition jäljessä olevan kursivoidun sanan sijamuoto. 

(Nimeä sijamuodot vain yhdellä kielellä: suomeksi tai venäjäksi. Älä käytä lyhenteitä.) 

1. языка _________________________ японский _________________________ 

2. меня _________________________ 

3. которых _________________________ друга _________________________ 

4. прогулках _________________________ местам _________________________ 

 роли _________________________ 

5. десять _________________________ окончания _________________________ 

 

 

 

Tehtävä 2.4 (0–5 pistettä) 

Muuta alleviivatut preteritimuodot niiden aspektista riippuen joko preesensiin tai yksinkertaiseen futuuriin. 

(Huom. uuden muodon aspektin täytyy siis olla sama kuin alleviivatun muodon.) 

1. Мы ждали весны.   

2. Дети кричали в один голос.   



3. Я встала в шесть часов.   

4. На верёвке сохло бельё.   

5. На стене висели красивые картины.   

 

Tehtävä 2.5 (0–10 pistettä) 

Rastita ruutuun, onko venäjän kirjakieltä koskeva väite tosi vai epätosi. Kymmenestä ensimmäisestä 

oikeasta vastauksesta et saa pisteitä. Kymmenen oikean vastauksen jälkeen saat 1 pisteen jokaisesta 

oikeasta vastauksesta. Vääristä vastauksista saat nolla pistettä. 

 

1. Vuodenaikoja tarkoittavat adjektiivit ovat pehmeävartaloisia. tosi   

epätosi  

 
 

 

2. Substantiivit kuten книга, дом ja окно taipuvat suvussa. tosi   

epätosi  

 
 

 

3. Lukusana сто on taipumaton. tosi   

epätosi  

 
 

 

4. Konsonanttien ж, ш, ч ja щ jäljessä instrumentaalin päätteiden -ом ja -ем 
välinen valinta määräytyy sanapainon perusteella. 

tosi   

epätosi  

 
 

 

5. Kaikki taipumattomat lainasanat ovat neutreja. tosi   

epätosi  

 
 

 

6. Verbin нести preesens- ja infinitiivivartalo lankeavat yhteen. tosi   

epätosi  

 
 

 

7. Kaikki substantiivit, joiden yksikön nominatiivin pääte on -а, ovat feminiinejä. tosi   

epätosi  

 
 

 

8. Kaikista adjektiiveista ei voi muodostaa yksinkertaista komparatiivia. tosi   

epätosi  

 
 

 

9. Venäjän konditionaali muodostetaan kahdella sanalla. tosi   

epätosi  

 
 

 

10. Adjektiivien lyhyet muodot ilmaisevat lukua, sukua ja sijaa. tosi   

epätosi  

 
 

 

11. Себя on resiprookkipronomini. tosi   

epätosi  

 
 

 

12. Sanan окно monikon genetiivissä on väistyvä vokaali. tosi   

epätosi  

 
 

 

13. Aktiivin partisiippeja voidaan muodostaa sekä transitiivi- että 
intransitiiviverbeistä. 

tosi   

epätosi  

 
 

 

tosi   



14. Imperfektiivisen aspektin transitiiviverbistä saadaan passiivinen lisäämällä 
siihen -ся. 

epätosi  

 
 

 

15. Verbimuodot tyyppiä скажет, ответит, встанет, оденется, умоется jne. 
viittaavat aina tulevaan toimintaan. 

tosi   

epätosi  

 
 

 

16. Sana кто voi toimia sekä interrogatiivi- että relatiivpronominina. tosi   

epätosi  

 
 

 

17. Suoran objektin sijamuotona on aina akkusatiivi. tosi   

epätosi  

 
 

 

18. Passiivilauseessa kieliopillinen subjekti ilmaisee toiminnan kohteen. tosi   

epätosi  

 
 

 

19. Kieltolauseessa voi olla vain yksi kieltopartikkeli. tosi   

epätosi  

 
 

 

20. Lause В такие минуты ей хотелось остаться в комнате одной и никого 
не видеть on kieliopillisesti persoonaton. 

tosi   

epätosi  

 

 

 

 

ARVIOINTIKRITEERIT (venäjä vieraana kielenä, valintakoe 2022) 

Osa 1 (0–50 pistettä) 

 

Tehtävä 1.1 (0–40 pistettä) 

1. Kaunokirjallisen tekstin kriittinen analysointikyky 

2. Pitäytyminen tehtävänannossa 

3. Kyky erottaa keskeinen vähemmän merkityksellisestä 

4. Vastauksen loogisuus, kompositio, argumentaatio, sidoksisuus ja tyyli 

 

Tehtävä 1.2 (0–10 pistettä) 

1. но tai a 
2. чем 
3. как 
4. но и 
5. как 
6. если 
7. пока 
8. а 
9. так и 
10. чтобы 

 



Osa 2 (0–50 pistettä) 

Tehtävä 2.1 (0–15 pistettä) 

1. акробатикой 
2. самым популярным… веганов 
3. два русских магазина 
4. Максима Горького… символом 
5. финскому языку 
6. друзьями 
7. продолжали 
8. размеру 
9. двухсот лет 
10. опубликована 
11. зимой следующего года 
12. большой популярностью 
13. одной книги… которую tai которой  
14. представителем… писательницей 
15. соседской девушке 

 

Tehtävä 2.2 (0–10 pistettä) 

1. с… на 
2. кроме 
3. на… от 
4. На… по… в 
5. за… до tai через… после 
 

Tehtävä 2.3 (0–10 pistettä) 

1. языка genetiivi/родительный падеж японский akkusatiivi/винительный падеж 
2. меня genetiivi/родительный падеж 
3. которых prepositionaali/предложный падеж друга genetiivi/родительный падеж 
4. прогулках prepositionaali/предложный падеж местам datiivi/дательный падеж 
 роли prepositionaali/предложный падеж 
5. десять akkusatiivi/винительный падеж окончания genetiivi/родительный падеж 

 

Tehtävä 2.4 (0–5 pistettä) 

6. ждем 
7. кричат 
8. встану 
9. сохнет 
10. висят 
 
 

Tehtävä 2.5 (0–10 pistettä) 

1.  tosi   
epätosi  

2.  tosi   

epätosi  

3.  tosi   

epätosi  

4.  tosi   

epätosi  

5.  tosi   



epätosi  

6.  tosi   

epätosi  

7.  tosi   

epätosi  

8.  tosi   

epätosi  

9.  tosi   

epätosi  

10.  tosi   

epätosi  

11.  tosi   

epätosi  

12.  tosi   

epätosi  

13.  tosi   

epätosi  

14.  tosi   

epätosi  

15.  tosi   

epätosi  

16.  tosi   

epätosi  

17.  tosi   

epätosi  

18.  tosi   

epätosi  

19.  tosi   

epätosi  

20.  tosi   

epätosi  

 


