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KOKEEN A-OSA  

 

Tehtävä 1.  

 

Määrittele lyhyesti Alasuutarin tekstin Mikä on muuttunut vuoden 1994 jälkeen? perusteella  

 

populismi  

 

Ohje  

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

vastauksesi sanamäärä ja merkitse se vastauksesi alle.  

 

Arviointi  

Pisteytys: 0-10 pistettä 

 

Tehtävä 2.  

 

Määrittele Esa Sirkkusen artikkelin Yksityisyys valvonnan verkoissa pohjalta, mitä tarkoittaa  

 

verkkovalvonta  

 

Ohje  

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

vastauksesi sanamäärä ja merkitse se vastauksesi alle.  

 

Arviointi  

Pisteytys: 0-10 pistettä 

 
Tehtävä 3.  

 

Määrittele lyhyesti seuraava käsite käyttäen Kaarina Nikusen ja Mervi Pantin tekstiä Tapaus Ku Klux 

Klan: affektiivinen julkisuus, moraaliset tunteet ja tahmaiset kuvat  

 

tahmaisuus 

  

Ohje  

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

vastauksesi sanamäärä ja merkitse se vastauksesi alle.  

 

Arviointi  

Pisteytys: 0-10 pistettä 

 



Tehtävä 4.  

 

Vastaa lyhyesti seuraavaan kysymykseen käyttäen lähteenä Chantal Mouffen tekstiä Keskusteleva 

demokratia vai kiistelevä moniarvoisuus?  

 

Ideaalinen puhetilanne ja sen esteet.  

 

Ohje  

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

vastauksesi sanamäärä ja merkitse se vastauksesi alle.  

 

Arviointi  

Pisteytys: 0-10 pistettä 

 

KOKEEN B-OSA  

 

Tehtävä 5.  

 

Kolumni (maksimi 50 pistettä)  

 

Ohje:  

Ohessa on juttu ”Lumeton Helsinki herätti ilmastokamppailuun – helsinkiläisaktivisti pelastaa talvia 

urheilutähtien kanssa” (liite 1). Perehdy juttuun ja kirjoita sen pohjalta kolumni, jossa pohdit tunteita 

herättävää ilmastonmuutoskeskustelua mediassa. Osoita kolumnissa hyödyntäneesi sekä juttua 

”Lumeton Helsinki herätti ilmastokamppailuun – helsinkiläisaktivisti pelastaa talvia urheilutähtien 

kanssa” että valintakoeartikkelia ”Tapaus Ku Klux Klan: affektiivinen julkisuus, moraaliset tunteet ja 

tahmaiset kuvat” (Nikunen & Pantti).  

 

Valitse kirjoitukseen näkökulma, joka on mahdollisimman kiinnostava lukijan kannalta. Kolumnin 

julkaisupaikkana on laajalevikkisen, 7-päiväisen sanomalehden verkkolehti. Otsikoi tekstisi 

verkkolehteen sopivaksi.  

 

Kolumni on journalistinen juttutyyppi, jossa journalisti esittää perusteltuja mielipiteitä, havaintoja ja 

analyysia ajankohtaisesta aiheesta.  

 

Tekstin pituus: 200–250 sanaa. Laske valmiin vastauksen sanamäärä ja merkitse se tekstin perään.  

 

Arviointi:  

Pisteytys: 0–50 pistettä.  

Kriteerit: Vastausta arvioitaessa otetaan huomioon tekstin asiasisältö (näkökulma, argumentointi, 

valintakoeartikkelin ja jutun soveltaminen) ja ilmaisukyky (tekstin rakenne, tyyli ja kielellinen selkeys). 

 
Tehtävä 6.  

 

Kuvaideointi (maksimi 20 pistettä) 

  

Ohje  

Ideoi kuvat erillisenä liitteenä (Liite 1) olevaan juttuun ”Lumeton Helsinki herätti ilmastokamppailun – 

helsinkiläisaktivisti pelastaa talvia urheilutähtien kanssa”. Juttu  

julkaistaan laajalevikkisen, 7-päiväisen sanomalehden verkkolehdessä.  



 

Verkkolehteen tarvitaan kolme kuvaa:  

1. Pääkuva, joka on videon aloituskuva. Juttuun liittyy parin minuutin mittainen videoklippi, jonka 

aloituskuvasta käy ilmi videon aihe. Selvennä videon ideaa tekstillä kuvan alla olevaan tilaan.  

2. Kakkoskuva, joka on valokuva.  

3. Kolmoskuva, joka on valokuva.  

 
Luonnostele kuvat piirtämällä oheisiin vastauspapereihin. Piirrä videon aloituskuva kehykseen nro 1, 

kakkoskuva kehykseen nro 2 ja kolmoskuva kehykseen nro 3. Voit halutessasi selventää kaikkia 

kuvaideoitasi tekstillä (max. 20 sanaa / kuva). Käytä tekstille varattuja viivoja. Vaikka kehys on 

vaakasuuntainen, voit halutessasi tehdä pystykuvan kääntämällä paperia. Kehys on kuvan rajaus.  

 

Arviointi  

Pisteytys: 0-20 pistettä  

Kriteerit: yhteensopivuus jutun kanssa, kuvaideoiden omaperäisyys, monipuolisuus, 

toteuttamiskelpoisuus ja kuvien muodostama kokonaisuus. Piirustustekniikka ei ole arviointikriteeri. 

Tee kuitenkin luonnokset mahdollisimman havainnollisesti ja tarkasti. 

 

Tehtävä 7.  

 

Perusteleminen (maksimi 40 pistettä)  

 

Ohje  

Miten valintakoemateriaalin (Isotalus & Rajalahti: ”Vuorovaikutus lähtökohtana” sekä Sivunen: 

”Organisaatioiden sisäisen sosiaalisen median analytiikka ja mittaaminen”) pohjalta voidaan perustella 

seuraavaa väitettä:  

 

Organisaation sisäisen median tehokas ja tarkoituksenmukainen hyödyntäminen vahvistaa johtajan 

vuorovaikutuksen tavoite- ja tulkintaosaamista.  

 

Vastauksen enimmäispituus on 250 sanaa. Laske valmiin vastauksen sanamäärä ja merkitse se tekstin 

perään.  

 

Arviointi  

Pisteytys: 0–40 pistettä.  

Kriteerit: Vastausta arvioitaessa otetaan huomioon sekä asiasisältö (materiaalin soveltaminen) että 

ilmaisukyky (rakenne, tyyli ja kielellinen selkeys). 


