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Ongelma 1: Tiedon vähyys
- Ainereaali mittaa asioiden ymmärtämistä ja soveltamista, mutta 

vastauksessa pitää olla myös riittävästi tietoa

- Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat

- Tunnusmerkkejä: ympäripyöreys, ylimalkaisuus, esimerkkien 

puute, ei käytetä käsitteitä, tapahtumia ei ajoiteta

- Moniosaisessa kysymyksessä on tärkeää vastata kaikkeen, mitä 

kysytään!



Ongelma 2: Aineiston käsittelyn puutteet
- Useimmissa tehtävissä on mukana aineisto

- On ehdottoman tärkeää käsitellä aineistoa tehtävän kannalta järkevästi!

- Selitä mieluummin liikaa kuin liian vähän

- Mieti, millaista tietoa aineisto antaa ja analysoi sitä; dokumentin sisällön 

referointi ei riitä hyvään vastaukseen

- Historia: arvioi dokumentin luotettavuutta (kuka kirjoitti, missä asemassa, 

kenen puolella oli) ja pyri ajoittamaan dokumentti, jos sitä ei ole tehty

- Muista pysyä puolueettomana, ellei erikseen pyydetä ottamaan kantaa



Ongelma 3: Hauki on kala
- Faktojen luettelu, vaikka niitä olisi paljonkin, ei tee 

vastauksesta hyvää

- Vältä vain asioiden toteamista, pyri myös liittämään asioita 

toisiinsa ja luomaan kokonaiskuva aiheesta

- Pidä huolta, että osoitat ymmärtäväsi tehtävänannon

- Historia: syy-seuraus-suhde

- Mitä tapahtui, miksi tapahtui, mitä siitä seurasi



Ongelma 4: Ei päätä, ei häntää
- Hajanainen ja poukkoileva vastaus ei anna selkeää kuvaa 

ajatuksistasi

- Suunnittele vastaus etukäteen (sisältö ja looginen 

järjestys)

- Hyvä aloitus voi olla tehtävässä käytettyjen käsitteiden 

selittäminen tai dokumenttiin viittaaminen

- valitettavan usein vastaukset ovat ilman kappalejakoa ja lyhyitä



Ongelma 5: Rajaus
- Vastaa siihen, mitä kysytään

- Usein jonkinlainen taustoitus on paikallaan, mutta pidä se 

lyhyenä (yksi kappale, sitten jo itse tehtävään)

- Älä harhaudu selittämään yhdestä aiheesta liikaa

- Muista käsitellä kaikki tehtävän kannalta olennaiset näkökulmat 

(esim. historian tehtävässä 1800-luku alusta loppuun tai 

filosofian tehtävässä eri teoriat ja näkökulmat)



Ongelma 6: virheitä ja sekaannuksia
- Jos et ole varma jonkin tiedon oikeellisuudesta, nimen kirjoitusasusta, tarkasta 

vuosiluvusta tai käsitteen sisällöstä, niin yritä löytää tapa olla

- mainitsematta asiaa

- Virheet laskevat vastauksen arvoa

- Tarkkana termeissä! (Englanti / Iso-Britannia, Venäjä / Neuvostoliitto, relativismi / 

realismi...)

- Kirjoita siististi, muista kappalejako, kirjoita erisnimet isolla, käytä vain 

vakiintuneita lyhenteitä (kirjoita sana kokonaan ensimmäisellä kerralla ja laita 

lyhenne sulkeisiin) 



Ongelma 7: Oot naiivi
- Ainereaali on kypsyyskoe

- Vältä jyrkkiä omia mielipiteitä; anna mielipide lähtökohtaisesti vain 

kysyttäessä ja muista

- perustella!

- Älä julista, älä tee asioista mustavalkoisia ja ota useita näkökulmia 

huomioon

- Vältä kuluneita fraaseja ja puhekielisyyttä

- Pitäydy ehdottomasti asiakielessä (EI: ryssät, jenkit, mamut, vajakit, 

mustalaiset, läskit...) 


