
 
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu  
 
Muistilista kirjoitustaidon kokeeseen  
 
Kirjoitustaidon kokeessa arvioidaan kokelaan kirjallista ilmaisukykyä sekä taitoa kielentää 
ajatuksia ja hallita kokonaisuuksia. Tavoitteena on pohtiva tai kantaa ottava teksti, jossa 
hyödynnetään annettuja aineistoja. Suosituspituus tekstille on noin 6 000 merkkiä ilman 
sanavälejä. Teksti otsikoidaan.  
 
Kokeessa on yksi laajahko teema, johon liittyy 6–8 aineistoa. Valittavana on 5–7 aihetta.  
 
 
Suunnittelu  

 
– Kirjoita muistiin teemaan liittyviä ajatuksiasi ja kokemuksiasi. Palauta mieleesi, oletko  

esimerkiksi 
• nähnyt aiheeseen liittyviä elokuvia, televisiosarjoja, teatteriesityksiä tai 

näyttelyitä  
• lukenut romaaneja, tietokirjoja, nettikeskusteluja tai lehtijuttuja, joissa aihettasi 

käsitellään 
• kuullut keskusteluja tai puhunut itse aiheesta jonkun kanssa. 

 
– Tutustu aiheisiin ja valitse niistä se, josta sinulla on eniten omia ajatuksia. 
– Silmäile kaikki kirjalliset aineistot. Tutustu myös mahdollisiin videoaineistoihin ja 

äänitallenteisiin.  
– Valitse aika nopeasti kaksi, ehkä jopa kolme aineistoa, jotka sopivat valitsemaasi 

aiheeseen.  
– Perehdy valitsemiisi aineistoihin huolellisesti. Tee muistiinpanoja niiden olennaisesta 

sisällöstä. Mistä olet samaa mieltä, mistä eri mieltä? Mitä tiedät kirjoittajasta tai 
esimerkiksi videolla esiintyvistä ihmisistä? Miten aineistojen ilmestymisaika ja -paikka 
vaikuttavat? Minkälaisia tavoitteita aineistoilla on? Mitä lajipiirteitä niissä on (kolumni, 
blogi, uutinen, mainos jne.)?  

– Rajaa ja täsmennä valitsemaasi aihetta: yritä löytää selvä näkökulma, josta sinulla on 
myös omaa sanottavaa. Lisää muistiinpanoihisi ajatuksiasi ja kokemuksiasi aiheesta.  
 
 

Aloitus  
 

– Mene suoraan asiaan; älä selittele taustoja. Tee aloituskappaleesta lyhyt, muutaman 
virkkeen mittainen. Lukijan kiinnostus herää, jos alussa on esimerkiksi  

• kärjekäs väite 
• ongelman määrittely 
• omakohtainen kokemus tai muu tilanne. 

– Muotoile ensimmäinen virke tiiviiksi.  
– Älä viittaa aineistoihin vielä aloituskappaleessa.  

 
 

 



Aiheen käsittely  
 
– Muista pysyä valitsemassasi aiheessa. Käytä aiheen avainsanoja: jos aiheena on 

esim. Kertomukset markkinoinnissa, markkinointi-sanaa kannattaa pitää esillä aiheen 
käsittelyssä. 

– Tee kappalejako niin, että tekstisi etenee jonkin loogisen ajattelumallin mukaisesti. 
Osoita kappalejako tyhjällä rivillä.  

• Varo kirjoittamasta peräkkäin useita lyhyitä kappaleita. 
• Vältä myös sitä, että kaikki kappaleesi ovat kovin pitkiä.  

– Tekstiä voi jäsennellä esimerkiksi vastakohtien tai syiden ja seurausten avulla.  
– Huolehdi siitä, että omat ajatuksesi ovat vahvasti esillä. Perustele mielipiteesi ja 

väitteesi. Apuna voivat olla esimerkiksi historialliset tosiasiat, tutkimustulokset, 
auktoriteetit, yleinen mielipide, taloudelliset ja yhteiskunnalliset näkökohdat, 
ympäristökysymykset, arvot tai kulttuuriset tavat ja tottumukset.  

– Käytä aineistoja tukemaan ajatteluasi. Älä jätä aineistoja irrallisiksi tekstin osiksi vaan 
kytke ne luontevasti aiheen käsittelyyn. 

– Viittaa aineistoihin ensimmäisellä kerralla täsmällisesti (kaikki aineistoon liittyvät 
tiedot mukaan), sen jälkeen riittää viittaus aineiston tekijään, tekstin otsikkoon tai 
aineiston nimeen.  

– Selosta aineistoja siten, että lukijasi pääsee selville niiden keskeisistä ajatuksista, 
vaikka hän ei aineistoja tuntisikaan. Älä kuitenkaan tyydy pelkkään referointiin, vaan 
ota kantaa aineistoissa esitettyihin ajatuksiin. Pyri näin vuorovaikutukseen aineistojen 
kanssa. 

– Muista, että vähintään kahta aineistoa pitää hyödyntää. Halutessasi voit painottaa 
yhden aineiston käyttöä ja käyttää toista aineistoa niukemmin. Käytä ainakin toista 
aineistoa monessa kappaleessa. 

– Yleensä luontevinta on selostaa aineistoa omin sanoin. Tekstiin tuo kuitenkin 
ilmeikkyyttä, jos käytät referoinnin lisäksi muutamia suoria sitaatteja.  

– Pidä selvästi erillään omat ja aineiston ajatukset.  

– Käytä vivahteikasta kieltä. Kiinnitä erityistä huomiota verbien täsmällisyyteen.  

 

 

Lopetus  
 

– Tee lyhyt lopetuskappale. Älä käytä aineistoa enää viimeisessä kappaleessa. Usein on 
hyvä tehdä viimeisestä virkkeestä lyhyt ja painokas. Mahdollista on  

• koota lopetuskappaleeseen keskeiset johtopäätökset 
• esittää lopussa jokin tulevaisuuteen viittaava ajatus. 

 
 

Viimeistely  
 
Tarkista, että kielesi on virheetöntä yleiskieltä ja että siirtymät kappaleiden välillä ovat 
luontevia. Muista otsikoida tekstisi. 


