
Historian tutkinto-ohjelman valintakoe 23.5.2018 

MALLIVASTAUS A 

Tehtava A (50 pistetta) 

Vuonna 2017 juhlittiin Suomen satavuotista itsenaisyytta. Esille nostettiin erilaisia henkiloita, ilmioita ja 

tapahtumia. Valitse Suomen historiasta vuosien 1917-2017 valilta kaksi historiallista ilmiota JA yksi henkilo 

TAI kaksi historiallista ilmiota ja yksi tapahtuma, jotka ovat joko yleisesti tai omasta mielestasi 

historiallisesti tarkeita. Esittele lyhyesti valintasi kohteet ja pohdi niiden merkitysta. 

Yleista 

Yleista kaavaa, joka sopisi kaikkiin vastauksiin, ei ole ta man tyyppisissa tehtavissa. Seuraavassa esitetaan 

nakokohtia siita, mitka asiat kuuluvat mallikkaaseen vastaukseen. 

Asian osalta koetehtavasta voi saada nollasta neljakymmeneen pistetta (0-40). Vastauksen edellytetaan 

olevan selkeasti ymmarrettava ja selva. Nakokohdat tu lee olla perusteltuja ja selitettyja. Pelkat maininnat 

tai ylimalkaiset viitaukset eivat riita pisteisiin. 

Olennaista ei ole vain asioiden ja teemojen luettelointi vaan asioiden yhteyksien esittaminen. Asiatietojen 

pohjalta on kyettava rakentamaan omia tulkintoja, jotka esitetaan johdonmukaisena kokonaisuutena. 

Tekstin erityisista kirjallisista ansioista voi saada nollasta kymmeneen pistetta (0-10). Kirjalliseen 

esitykseen kuuluu jasentely, johdonmukaisuus seka esseevastaukse�n vaadittavan argumentaation ja 

analyysin esittaminen. Lisaksi huomioon otetaan muu kirjallinen tyyli, jonka on oltava moitteetonta suomen 

kielen asiatekstia. 

Mikali asiaa ei ole tai sita on kovin vahan, ei esitystavastakaan voi saada korkeita pisteita. 

Tehtiiviin malcsimipistemiiiirii on siis 50 (40+10}. 

Valintakokeen tarkistamisen yhteydessa vastauspapereihin on joskus voitu tehda erilaisia merkintoja. 

Huomattakoon, etta niista ei kuitenkaan voi paatella, mista kohdista pisteita on annettu. Merkinnat ovat 

tarkastajan tyomerkjintoja. 

Asiasisalto 

Tehtavassa pyydettiin valitsemaan kaksi historiallista ilmiota JA yksi henkilo TAI kaksi historiallista ilmiota JA 

yksi tapahtuma. Jokaisesta kolmesta kohdasta (kaksi ilmiota ja hen kilo tai tapahtuma) saattoi saada 0-12 

pistetta seuraavien kriteereiden mukaisesti: 

0-4 pistetta: Vastauksessa esitellaan valittu hen kilo, ilmio tai tapahtuma mutta sen kasittely jaa

luettelomaiseksi tai kuvailevaksi. Ajoituksessa voi olla puutteellisuuksia tai virheellisyyksia. Merkityksen

pohdinta on vahaista tai sita ei ole lainkaan.

5-8 pistetta: Valittu henkilo, ilmio tai tapahtuma on esitelty paapiirteissaan ja kokonaan tai lahes

kokonaan virheettomasti. Valittu aihe on ajoitettu oikein ja sidottu aikakauteensa. Kasittely on
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monipuolisempaa kuin heikommissa vastauksissa. Merkitysta on pohdittu jonkin verran ja asianmukaisesti 

perustellen. 

9-12 pistetta: Valitun henkilon, ilmion tai tapahtuman esittely on ansiokas. Ajoitus on tehty oikein ja

valittu aihe on patevasti sidottu omaan aikakauteensa. Aiheen merkitysta on pohdittu analyyttisesti seka

monipuolisesti ja peruystelut ovat vakuuttavia. Parhaimpiin pisteisiin (11-12 pistetta) edellytettiin lisaksi

aiheen merkityksen pohtimista paitsi oman aikansa myos nykypaivan nakokulmasta. Vastauksesta tu lee

selvasti ilmi vastaajan kyky historialliseen ajatteluun.

Bonuspisteet: Lisaksi on mahdollista saada 0-4 pistetta historiallisen ilmion luonteen ymmartamisesta 

seka siita, etta vastauksesta kay ilmi historiallisten merkitysten rakennetun ja muuttuvan luonteen 

ymmartaminen. 

llmion ja tapahtuman ero 

Joissakin vastauksissa ei ollut noudatettu tehtavanantoa vaan vastaaja on kasitellyt esimerkiksi kahta 

tapahtumaa ja yhta henkiloa tai kolmea tapahtumaa. Jos vastaaja on kasitellyt kahta tapahtumaa ja yhta 

henkiloa tai kolmea tapahtumaa, vain vastauksista paras huomioidaan arvostelussa. Vastaavasti on 

menetelty, jos taas vastaaja kasittelee esimerkiksi kahta tapahtumaa ja yhta ilmiota. Silloin arvostelussa 

huomioidaan ilmion kasittely ja kasitellyista tapahtumista se, jonka vastaus antoi korkeammat pisteet. 

Joidenkin vastausten tavallinen heikkous on se, etta ilmion ja tapahtuman era tai suhde on jaanyt 

hamaraksi. Tyypillista oli nimeta jokin tapahtuma ilmioksi. Vaikka naiden kasitteiden valinen era ei ale 

ehdoton, se on kuitenkin keskeinen historiallisen kehityksen ymmartamisessa. Seuraavassa on 

esimerkinomaisesti lueteltu joitakin vastauksissa olleita ilmioita ja tapahtumia. 

llmioita: hyvinvointiva It ion ra kentam inen, kau pu ngistu m inen, nationa lismi, nuorisoku lttuu ri, sisallissoda n 

jalkeinen eheytyminen/eheyttamispolitiikka, rakennemuutos, "suomettuminen". 

Tapahtumia: jatkosota, sisallissota, talvisota, noottikriisi, Suomen liittyminen Euroopan unioniin, ETYK

kokous. 
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MALLIVASTAUS B 

Tehtava B (50 pistetta) 

Analysoi oheisia lainauksia (s. 1-2) ja kuvia (s. 3} kulttuurien kohtaamisen nakokulmasta. Erittele ja pohdi, 

millaisia kasityksia lansimaissa on luotu islamilaisesta kulttuurista ja mitka historialliset tekijat ovat 

vaikuttaneet naiden kasitysten syntyyn. 

Yleista 

Yleista kaavaa, joka sopisi kaikkiin vastauksiin, ei ale taman tyyppisissa tehtavissa. Seuraavassa esitetaan 

nakokohtia siita, mitka asiat kuuluvat mallikkaaseen vastaukseen. 

Asian osalta koetehtavasta voi saada nollasta neljakymmeneen pistetta (0-40). Vastauksen edellytetaan 

olevan selkeasti ymmarrettava ja selva. Nakokohdat tu lee olla perusteltuja ja selitettyja. Pelkat maininnat 

tai ylimalkaiset viitaukset eivat riita pisteisiin. 

Olennaista ei ole vain asioiden ja teemojen luettelointi vaan asioiden yhteyksien esittaminen. Asiatietojen 

pohjalta on kyettava rakentamaan omia tulkintoja, jotka esitetaan johdonmukaisena kokonaisuutena. 

Tekstin erityisista kirjallisista ansioista voi saada nollasta kymmeneen pistetta (0-10). Kirjalliseen 

esitykseen kuuluu jasentely, johdonmukaisuus seka esseevastaukseen vaadittavan argumentaation ja 

analyysin esittaminen. Lisaksi huomioon otetaan muu kirjallinen tyyli, jonka on oltava moitteetonta suomen 

kielen asiatekstia. 

Mikali asiaa ei ale tai sita on kovin vahan, ei esitystavastakaan voi saada korkeita pisteita. 

Tehtiiviin maksimipistemiiiirii on siis 50 {40+10}. 

Valintakokeen tarkistamisen yhteydessa vastauspapereihin on joskus voitu tehda erilaisia merkintoja. 

Huomattakoon, etta niista ei kuitenkaan voi paatella, mista kohdista pisteita on annettu. Merkinnat ovat 

tarkastajan tyomerkjintoja. 

Asiasisalto 

Tehtavassa pyydettiin analysoimaan tekstilainauksia ja kuvia kulttuurisen kohtaamisen nakokulmasta seka 

pohtimaan sita, millaisia kasityksia lansimaissa on luotu islamilaisesta kulttuurista. 

0-15 pistetta: Vastauksesta puuttuu kokonaan lainausten tai kuvien esittely tai niita toistetaan joko osittain

tai luettelona ii man tarkempaa analyysia. Laajempi historiallinen yhteys jaa puutteelliseksi tai puuttuu

kokonaan.

16-25 pistetta: Vastauksessa esitetaan lainausten sisalto seka analysoidaan jonkin verran sita, miksi ne ovat

sellaisia kuin ovat ja osin arvaillaan, mitka tekijat ovat voineet vaikuttaa asiaan. Vastauksesta puuttuu

laajemmat historialliset yhteydet ja analysointi. Puutteena voi olla myos se, etta teksti- ja kuvanaytteiden

tekijoiden oman aikakauden vaikutus jaa kasittelematta.
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26-35 pistetta: Vastauksessa lainaukset ja kuvat on osattu sitoa laajempaan historialliseen yhteyteen ja 

lisaksi on pyritty ymmartamaan kuvauksia oman aikansa ehdoin seka vallinneiden aatesuuntien ja ilmioiden 

pohjalta. Vasta us on kuitenkin jaanyt jonkin verran suppeaksi tai yksipuoliseksi joko lainausten analysoinnin 

tai historiallisen yhteyden osalta.

36-50 pistetta: Vastaaja on osannut laatia sujuvan ja kieliopillisesti toimivan essee-tyyppisen vastauksen, 

jossa lainaukset ja kuvat on sidottu erinomaisesti yhteen. Eurooppa-keskeisyyden (eurosentrismin) syyt 

ymmarretaan historiallisen kehityksen pohjalta. Vastaaja tarkastellut lslamilaisen kulttuurin ja 

eurooppalaisten valisia suhteita pitkassa historiallisessa jatkumossa aina Islam in synnyn ajoilta 600-luvulta 

1900-luvulle asti. Vastauksessa on pohdittu esimerkiksi ristiretkien, sotien, kaupankaynnin, matkailun ja 

siirtomaakauden merkitysta, ja erilaiset ni:ikokohdat liitetaan osaksi vastausta.

Laajat historialliset yhteydet 

Hyvi:issa ja erinomaisessa vastauksessa on tarkeaa esittaa laaja historiallinen yhteys, jossa 

eurooppalaisuuden ja lslamilaisen kulttuurin eroja tarkastellaan aina Isla min synnyn ajalta 600-luvulta 

1900-luvulle tai jopa tahan paivaan asti. Kaikki lainaukset ja kuvat on analysoitu ja liitetty osaksi sujuvaa 

kokonaisuutta ilman, etta ne ovat pelkkana luettelomaisena litaniana. Tekstikatkelmien ja kuvien taustalta 

on ansiokkaasti loydetty esimerkiksi orientalismin, kolonialismin ja imperialisimin vaikutuksia seka 

tekstikatkelmien ja kuvien aikana vallinnut maailmanpoliittinen tilanne. 
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