
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 

Muistilista lukutaidon kokeeseen 

Lukutaidon kokeessa arvioidaan kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa eli taitoa eritellä, tulkita, 

arvioida ja hyödyntää monimuotoisia tekstejä tietoisena niiden tavoitteista, ilmaisukeinoista 

ja konteksteista. 

 

Kokeessa on kaksi osaa. Osa I keskittyy asia- ja mediateksteihin, osa II kaunokirjallisten ja 

muiden fiktiivisten tekstien analysointiin ja tulkintaan. Molemmista osioista valitaan yksi 

tehtävä (tehtävä voi olla kaksiosainen). 

 

Lue tarkkaan, mikä on vastauksen suosituspituus. Merkkimäärä ilmoitetaan tehtävänannon 

yhteydessä. Tehtävää ei otsikoida. 

 

 

Vastauksen suunnittelu 

– Lue osioiden I ja II tekstit tarkasti ja kriittisesti. 

– Valitse kaksi tehtävää, toinen osiosta I (asia- ja mediatekstit), toinen osiosta II 

(kaunokirjalliset tekstit) 

– Lue tehtävänanto huolellisesti. Kiinnitä erityisesti huomiota siihen, mitä käsketään 

tehdä. Katso myös, onko tehtävä yksi- vai kaksiosainen. 

– Luetteloi (tai tee miellekartaksi) aineistosta löytyvät tehtävän kannalta merkittävät 

asiat sekä omat havainnot ja päätelmät. 

– Ryhmittele ja luokittele asiat tehtävän kannalta mielekkääseen järjestykseen.  

– Arvioi havaintojen merkitystä tehtävän kokonaisuuden kannalta. 

– Ota erityisesti I:ssä osiossa huomioon teksti kokonaisuutena, myös kuvat, piirrokset, 

taulukot, kuvatekstit, asemointi, värit ja aineiston visuaalinen ilme.  

 

Vastauksen laatiminen  

Aloitus  

– Mene suoraan asiaan: esittele pohjateksti ja luonnehdi sitä lyhyesti kysymyksen       

edellyttämästä näkökulmasta. Ota ensimmäisen osan tehtävässä huomioon tekstilaji ja 

mieti, minkälaisia odotuksia se luo. Mikä on tekstin tavoite? (”Reportaasille 

tyypillisesti kuvilla on tärkeä tehtävä”, ”Koska kolumni on mielipidekirjoitus, – –”, 

”Koska puhe on tarkoitettu kuunneltavaksi, – –.”) Kiinnitä huomiota media- ja 

tietotekstien luotettavuuteen. 

– Tee havaintoja kontekstista: Kuka on tekijä? Missä ja milloin teksti on ilmestynyt? 

Minkälainen kulttuurinen, yhteiskunnallinen tai historiallinen tilanne tekstiin liittyy? 

Missä yhteydessä teksti on julkaistu? Kenelle teksti on tarkoitettu, eli mikä on 

vastaanottajan konteksti? 

– Kiinnitä huomiota toisen osan tekstien eli kaunokirjallisten tekstien ilmaisuun ja 

rakenteeseen. Mikä on tekstin teema? 

 



Kieli ja rakenne 

– Pidä vastaustekstissä esillä tehtävän avainsanoja ja keksi niille synonyymeja. 

–  Ryhmittele tekemäsi havainnot: vetävät verbit, kuvailevat adjektiivit, havainnolliset 

substantiivit, kontekstiin sopimattomat sanat jne. (Mieluummin jokin osuva ilmaus, ei 

vain yleinen luonnehdinta sananvalinnoista.)  

– Käytä käsitteitä (esim. metafora tai antiteesi), jos olet varma niiden merkityksestä ja 

jos pystyt niiden avulla esittämään havaintosi tiiviisti ja täsmällisesti.  

– Käytä asiallista ja kirkasta kieltä. Varo kovin pitkiä virkkeitä.  

– Jäsentele eli tee kappalejako.  

 

Argumentaatio 

– Yritä saada jokaiseen kappaleeseen ideavirke, johon kiteytät kappaleen asian. 

Ideavirkkeellä voit nostaa vastauksen abstraktiotasoa ja osoittaa näin kykysi 

päättelevään ja kriittiseen lukutaitoon. 

– Perustele väitteesi tekstihavainnoin (sitaatit, seloste tekstistä). Kun käytät sitaattia, älä 

enää selitä sitä omin sanoin, vaan tee siitä päätelmiä. Jos mahdollista, kytke päätelmät 

pohjatekstin tavoitteeseen. 

– Jos tehtävänä on vertailla aineistoja, älä jätä tätä näkökulmaa loppuun vaan pidä 

vertailua esillä joka kappaleessa tai peräkkäisissä kappaleissa. 

 

   Mitä ei saa tehdä? 

– Siirtyä tarkasteltavan tekstin ulkopuolelle. 

– Käyttää sanaa ”mielestäni”.  

– Väittää jotakin konkretisoimatta ja perustelematta.  

– Arvella jotakin kirjailijan, kirjoittajan tai muun tekijän taustoista. 

–  Yleensä ei ole hyvä esitellä havaintoja aineiston esitysjärjestyksessä (kappale 

kappaleelta). 

– Kirjoittaa yhtäjaksoisesti jakamatta tekstiään kappaleisiin. 


