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KOKEEN A-OSA 
 

Tehtävä 1.  

 

Määrittele lyhyesti  Seppäsen & Väliverrosen Mediayhteiskunta-kirjan avulla seuraava käsite: 

 

haktivismi 

 

Ohje 

Vastauksen enimmäispituus on 50 sanaa. Kirjoita vastauksesi alla oleville viivoille. 

Arviointi 

Pisteytys: 0-10 pistettä. 

 

Tehtävä 2.  

 

Määrittele lyhyesti  Seppäsen & Väliverrosen Mediayhteiskunta-kirjan avulla seuraava käsite 

 

journalistin ammatti-identiteetti 

 

Ohje 

Vastauksen enimmäispituus on 50 sanaa. Kirjoita vastauksesi alla oleville viivoille. 

Arviointi 

Pisteytys: 0-10 pistettä. 

 

Tehtävä 3.  

 

Määrittele lyhyesti  Seppäsen & Väliverrosen Mediayhteiskunta-kirjan avulla seuraava käsite: 

 

käyttäjälähtöinen sisältö 

 

Ohje 

Vastauksen enimmäispituus on 50 sanaa. Kirjoita vastauksesi alla oleville viivoille. 

Arviointi 

Pisteytys: 0-10 pistettä. 

 

Tehtävä 4.  

 

Määrittele lyhyesti  Seppäsen & Väliverrosen Mediayhteiskunta-kirjan avulla toiseus ja tulkitse 

tämän käsitteen avulla liitteenä olevaa romanien työllistymistä käsittelevää lehtijuttua. 

 

Ohje 

Vastauksen enimmäispituus on 80 sanaa. Kirjoita vastauksesi alla oleville viivoille. 

Arviointi 

Pisteytys: 0-10 pistettä. Vastausta arvioitaessa otetaan huomioon sekä asiasisältö että ilmaisun 

selkeys ja johdonmukaisuus 



 

KOKEEN B-OSA 
 

 

Tehtävä 5.  

 

Kommentti (maksimi 50 pistettä)  
 

Ohje  

Erillisenä liitteenä on sanomalehden juttu ”Rikollinen roskaruoka”. Perehdy aineistoon ja kirjoita 

päivälehteen juttua arvioiva kommentti, jossa pohdit toimittajan pyrkimystä yhteiskunnalliseen 

vaikuttamiseen tämän jutun kautta. Perusta kommenttisi näkökohtiin, joita esitetään 

valintakoeaineiston artikkelissa ”Toimittajan poliittinen identiteetti. Aktiivinen aatteenkannattaja, 

passiivinen puhelinpylväs vai jotain ihan muuta?” (Reunanen 2014).  

 

Kommentti on journalistinen juttutyyppi, joka sisältää toimittajan mielipiteitä, havaintoja ja 

analyysia ajankohtaisesta asiasta. Säilytä esitystapa riittävän yleistajuisena. Otsikoi tekstisi. 

 

Vastauksen enimmäispituus on 250 sanaa. 

 

Arviointi  

Pisteytys: 0–50 pistettä.  

Kriteerit: Vastausta arvioitaessa otetaan huomioon sekä asiasisältö (aineiston ja artikkelin 

soveltaminen) että ilmaisukyky (rakenne, tyyli ja kielellinen selkeys). 

 

Tehtävä 6. 

 

Kuvaideointi (maksimi 20 pistettä) 

 

Ideoi kuvat erillisenä liitteenä olevaan sanomalehden juttuun ”Rikollinen roskaruoka”. Lehteen 

tarvitaan kolme erityyppistä kuvaa: 

1. Pääkuva, joka on valokuva. Kuva taitetaan jutun yhteyteen isossa koossa. 

2. Kakkoskuva, joka on valokuva. Kuva taitetaan jutun yhteyteen keskikokoisena. 

3. Infografiikka, esimerkiksi havainnekuva tai kaavio, jossa voi olla yhdistettynä kuvaa ja 

tekstiä. Infografiikka taitetaan jutun yhteyteen keskikokoisena. 

 

Ohje 

Luonnostele kuvat piirtämällä oheisiin vastauspapereihin. Piirrä pääkuva kehykseen nro 1, 

kakkoskuva kehykseen nro 2 ja infografiikka kehykseen nro 3. Voit halutessasi selventää 

kuvaideoitasi tekstillä (max 20 sanaa). Käytä tekstille varattuja viivoja. Kehys on kuvan rajaus. 

Vaikka kehys on vaakasuuntainen, voit halutessasi tehdä pystykuvan kääntämällä paperia. 

Piirustustekniikka ei ole arviointikriteeri. Tee kuitenkin luonnokset mahdollisimman 

havainnollisesti ja tarkasti. 

 

Arviointi 

Kriteerit: kuvaideoiden omaperäisyys, monipuolisuus ja yhteensopivuus jutun kanssa. 

Pisteytys: 0-20 pistettä, maksimi 20 pistettä.  

  

http://www.uta.fi/cmt/opiskelijaksi/valintakoeaineisto/Toimittajan_poliittinen_identiteetti.pdf
http://www.uta.fi/cmt/opiskelijaksi/valintakoeaineisto/Toimittajan_poliittinen_identiteetti.pdf


 

Tehtävä 7.  

 

Perusteleminen (maksimi 40 pistettä)  
 

Ohje  

Miten valintakoemateriaalin artikkelien (Finstad & Isotalus 2005 ja Isotalus, Ala-Kortesmaa, 

Gerlander, Hyvärinen, Koponen & Välikoski 2013) pohjalta voidaan perustella seuraavaa väitettä: 

 

Alakohtainen vuorovaikutuskoulutus hyödyttäisi myös poliitikon viestintäsuhteita. 

 

Vastauksen enimmäispituus on 250 sanaa. 

 

Arviointi  

Pisteytys: 0–40 pistettä.  

Kriteerit: Vastausta arvioitaessa otetaan huomioon sekä asiasisältö (aineiston ja artikkelin 

soveltaminen) että ilmaisukyky (rakenne, tyyli ja kielellinen selkeys). 

 


