
TERVETULOA JATKO-
OPINTOINFOON!
valmennuskeskus.fi



VALMENNUS-
KESKUS

 Perustettu vuonna 1975

 Valmennuskurssit yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
valintakokeisiin

 Yo-koevalmennukset 

 Opiskelutekniikkakurssit

 KOTI –kurssit ja verkko-opiskelu, etä- ja itseopiskelumateriaalit



JATKO-
OPINTOINFON 

SISÄLTÖ

Osa 1: Todistus- ja pääsykoevalinta, oma alavalinta, hakeminen

Osa 2: Tietoa eri alojen opiskelumahdollisuuksista, valintakokeista ja 
työtehtävistä

Infon idea: Löytää ajatuksia ja 
motivaatiota lukion jälkeisiin 
opintoihin!



SANASTOA
 Yhteishaku

 Yhteisvalinta

 Ensikertalainen 

 Todistusvalinta

 Pääsykoevalinta

 Korkeakoulu



MUUTOKSIA 
OPISKELIJA-
VALINTAAN

2020

Opetusministeriön tavoite:

” Ylioppilastodistukseen perustuvasta opiskelijavalinnasta tulee 
pääväylä yliopistoihin ja korkeakouluihin. Vuonna 2020 suuri osa 
opiskelijoista valitaan todistuksen perusteella. Pääsykokeista ei 
kuitenkaan luovuta kokonaan. Sen sijaan yhteispistevalintaa, jossa 
otetaan huomioon sekä todistus että pääsykoe, ei vastedes käytetä. 
Uudistus koskee kaikkia muita paitsi taide-, kulttuuri- ja liikunta-alan 
opintoja.”

 ”Uudistuksen taustalla on tavoite nuorten saamisesta nopeasti 
opiskelemaan ja työelämään eli tavoite työurien pidentämisestä.”



VALINTATAVAT 
2020

Todistusvalinta (yo-kirjoitukset)

Pääsykoevalinta



TODISTUS-
VALINTA

 Todistusvalinta tarkoittaa valintaa ylioppilaskirjoitusten 
arvosanoilla 

 Ylioppilaskirjoitusten pisteytys on yliopistoissa alakohtaista

 Huomioitavia aineita voi olla enintään 6

 Eniten pisteitä tuottavat aineet useimmilla aloilla:
 Äidinkieli
 Pitkä matematiikka
 A-kieli (useimmilla englanti)
 Fysiikka



TODISTUS-
VALINTA

 Ammattikorkeakouluun on käytössä yksi yhteinen pistetaulukko 
 Kaikki reaalit sama pistemäärä

 Todistusvalinnan pisteet lasketaan aina hakijalle parhaat pisteet 
tuottavan aineyhdistelmän mukaan

 Kansainvälisten ylioppilastutkintojen (IB, EB, Rp) yhteispistemäärä 
suhteutetaan suomalaisesta ylioppilastutkinnosta saatavaan 
maksimipistemäärään



opintopolku.fi  Pistetaulukot
 Todistusvalinta-

kiintiöt 

opintopolku.fi



Esimerkki 
pisteytyksestä:

lääketiede

Lääketieteessä pisteitä 
voi saada kuudesta 
aineesta.



TODISTUS-
VALINNAN 
PISTERAJA-

ESIMERKKEJÄ

 Kauppatiede 2019
 Aalto-yliopisto 32/40 

 5 x E, jos pitkä matematiikka
 Turun yliopisto 30/40

 3-4 x E + 1-2 M, jos pitkä matematiikka
 Oulun yliopisto 23/40

 DI-tutkinto 2019
 Aalto-yliopisto tuotantotalous 25/26

 4 x L + 1 + E
 Tampereen yliopisto bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka 23/26

 2 x L + 3 x E
 Tampereen yliopisto rakennustekniikka 15/26

 C-M 

 Oikeustiede 2019
 Helsingin yliopisto 46/47,5

 4 L + 1 E
 Rovaniemen yliopisto 41,5/47,5

 1 L + 4 E



PÄÄSYKOE-
VALINTA

 Useilla aloilla siirrytty alan omasta kirjallisuudesta lukion kursseihin
 pystyy yhdistämään paremmin lukion ja pääsykokeen

 Jos on omaa kirjallisuutta, valmistautumisaika on lyhyt
 vaatii tehokasta valmistautumista

 Kokeessa jaetaan usein uutta aineistoa 
 vaatii uuden tiedon nopeaa omaksumista ja/tai yhdistämistä 
aikaisempaan 

 Aineistokokeeseen pystyy myös harjoittelemaan 



PÄÄTTELY-
TEHTÄVÄ

 Kuka tietää ensimmäisenä oman hattunsa värin?

 Neljä miestä on asetettu seisomaan jonossa alla esitetyllä tavalla. 
He tietävät, että valkoisia lippiksiä on yhteensä kaksi ja mustia 
lippiksiä kaksi. He tietävät myös, että heitä on yhteensä neljä. 
Henkilöt eivät saa käännellä päätään eivätkä saa ottaa hattua 
päästään tai muutenkaan yrittää ylöspäin katsomalla selvittää 
minkä värinen hattu omassa päässä on. Lukuun ottamatta oikealla 
seinän takana olevaa henkilöä, muut näkevät edessään olevien 
henkilöiden hattujen värit. Henkilöille annetaan tehtäväksi sanoa 
ääneen oman hattunsa väri heti kun onnistuu sen päättelemään.

 Loogista päättelyä testataan esim. logopedian, psykologian ja AMK-valintakokeissa



Työelämä, yli 40 
vuotta

Lukio/YO-tutkinto

Ammattikorkeakoulut 
3-4 vuotta Yliopistot 3-7 vuottaAmmattikoulut 1-3 

vuotta

OMA ALAVALINTA



OMA
ALAVALINTA

 Mieti omaa kiinnostustasi
 ”Mitä haluat tehdä isona?” 
 Omat vahvuudet

 Selaile oppilaitosten nettisivuja
 Alaesittelyt, koulutus- ja 

kurssitarjonta, 
pääsyvaatimukset

 Juttele asioista 
henkilökohtaisesti

 Opot, oppilaitosten 
neuvonta, kaverit ja tutut 
opiskelemassa ja 
työelämässä, uratarinat

 Tutustu kiinnostavien alojen 
valintakoekirjallisuuteen



OMA
ALAVALINTA  Opiskelupaikkakunnan valinta

 Sisäänpääsyprosentit

 Hyödynnä yhteisvalinta

 Minäkö yliopistoon/korkeakouluun?

 Taloudelliset edellytykset



AMK 
VAI

YLIOPISTO?

Ammattikorkeakoulu

 Käytännönläheisempää

 Ei juurikaan tentittäviä 
kokonaisuuksia

 Suositeltavat lukujärjestykset

 Läsnäolopakko

 Työharjoittelu

 Alempi korkeakoulututkinto 
vastaa kandin tutkintoa, 
maisteriopinnot erikseen

 Opinnäytetyö

 Lyhyemmät opinnot

Yliopisto

 Akateeminen vapaus

 JOO-opinnot

 Akateeminen tutkinto 
työmarkkinoilla

 Teoreettisempaa

 Itsenäisempää

 Yleensä tutkinto-oikeus 
saadaan automaattisesti 
maisterin tutkintoon

 Uuden tiedon tuottaminen: 
esim. pro gradu -tutkielma



OPISKELU
YLIOPISTOSSA:

yleistä 
tutkinnoista

 Opintojen laajuus määritellään opintopisteinä
 1 opintopiste = n. 27 oppituntia

 Alempi korkeakoulututkinto eli kandidaatin tutkinto (180 op)
 Ihanneaika 3 vuotta

 Ylempi korkeakoulu eli maisterin tutkinto (120 op)
 Ihanneaika 2 vuotta (kandi + maisteri yhteensä 5 vuotta/300 op)

 Jatkotutkintoina: lisensiaatin ja tohtorin tutkinto



PYRKIMINEN 
JA HAKU-

KÄYTÄNNÖT  PYRI HETI!

 Yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin yhteinen sähköinen 
yhteishaku: opintopolku.fi

 Syksyn yhteishaku: 4.9.-18.9.2019

 Kevään yhteishaku 1: 8.1.–22.1.2020. (vieraskieliset koulutukset ja 
taideyliopisto)

 Kevään yhteishaku 2: 18.3.–1.4.2020



PYRKIMINEN 
JA HAKU-

KÄYTÄNNÖT

 Maksimissaan 6 hakukohdetta, jotka voivat olla sekä 
ammattikorkeakoulun että yliopiston hakukohteita

 Listaa hakukohteet ensisijaisuus- (eli hakutoive) järjestykseen

 Hakukohteiden ensisijaisuusjärjestys ratkaisee opiskelupaikan, 
opiskelija voi tulla hyväksytyksi vain yhteen kohteeseen. Muut 
paikat peruuntuvat automaattisesti

 Valtaosa aloituspaikoista on varattu ensimmäistä tutkintoa 
hakeville
 jos otat paikan vastaan ja haluat myöhemmin vaihtaa alaa, et ole 
enää ensikertalainen



ONNISTUMISEN 
PORTAAT

1. Tavoitteen asettaminen, 
motivaatio, asenne

2. Lukusuunnitelma ja 
aikataulu

3. Työnteko ja 
keskittyminen

4. Monipuoliset 
opiskelumenetelmät

5. Oppimisen arviointi

6. Lukemisen 
rauhoittaminen

TAVOITTEEN 
SAAVUTTAMINEN



MIKSI 
VALMENNUS-

KURSSILLE?

 Tiedät mitä kokeessa vaaditaan

 Keskityt pääsykokeen kannalta olennaisiin asioihin

 Ajanhallinta: kurssi rytmittää lukemistasi

 Voit kysyä opettajilta ja saat vastauksen ongelmiisi

 Koerutiini: teet paljon pääsykoetyyppisiä harjoituksia

 Pääset vertaamaan omaa osaamistasi muiden tasoon

 Kurssi kannustaa ja motivoi lukemaan

 Kurssilla usein ylität itselle asettamasi tavoitteet!



ESITELTÄVÄT 
ALAT

 Kauppatiede

 Maatalous-Metsätiede

 Oikeustiede

 Lääke-, hammas- ja 
eläinlääketiede

 Teknilliset korkeakoulut ja 
yliopistot

 Arkkitehtikoulutusohjelmat

 Valtio- ja yhteiskuntatiede

 Biologia

 Maantiede

 Farmasia

 Historia

 Kasvatustiede ja 
opettajankoulutus

 Psykologia

 Logopedia

 Muita aloja

 AMK-valintakoe



KAUPPATIEDE

 Opiskelupaikat yhteisvalinnassa (ei Mikkeli)
 Aalto-yliopisto, Espoo

 Mikkelin yliopistokeskus
 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu ja Kuopio
 Jyväskylän yliopisto
 Oulun yliopisto
 Vaasan yliopisto
 Tampereen yliopisto
 Turun yliopisto, Turku ja Pori
 Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 Handelshögskolan, Helsinki ja Vaasa
 Åbo Akademi, Turku



KAUPPATIEDE

 Opiskelu
 Antaa lujan teoreettisen pohjan ja perusosaamisen hyvin monelle 

erilaiselle työtehtävälle työelämässä  Asiantuntijaksi työelämässä
 Opiskelu on vapaata ja usein helposti räätälöitävissä  akateeminen 

vapaus
 Esimerkkejä pääainevaihtoehdoista: organisaatiot ja johtaminen, 

markkinointi, tietojärjestelmätiede, yritysjuridiikka, 
kansantaloustiede, rahoitus, laskentatoimi, vero-oikeus, suomen kieli 
ja viestintä, yrittäjyys…

 Valintamenettely
 Todistusvalinta 60 %, koepistevalinta 40 %
 5 ainetta, eniten pisteitä tuottavat aineet: AI, MAA (tai MAB), paras 

kieli, kaksi parhaat pisteet antavaa ainetta



KAUPPATIEDE

 Valintakoe (väittämä- ja monivalintakoe) perustuu seuraaviin lukion 
kursseihin: 

 Taloustieto (yhteiskuntaopin kurssi)
 Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (historian kurssi)
 Tilastot ja todennäköisyys (lyhyen tai pitkän matematiikan kurssi)

+ kokeessa mahdollisesti jaettava aineisto

 Aineistotehtäviin vastaaminen edellyttää valintakoealueen syvällistä 
ymmärtämistä ja soveltamista oppikirjojen tietoihin. Esimerkiksi 
vuoden 2018-19 kokeissa piti aineistojen avulla mm. ymmärtää

 sponsorointi laajemmin kuin oppikirjoissa
 kestävyysajattelu laajemmin kuin pelkkänä ympäristökysymyksenä, 

jollaisena se käsitellään oppikirjoissa.
 kulutustuotteiden kysyntää väestöpyramidien avulla.
 Valuuttakurssien ali-/yliarvostuksista Bic Mac –indeksin avulla.

 Vinkki: lue useampien kustantajien kirjoja. 



KAUPPATIEDE
 Esimerkkejä työtehtävistä

 Yrityksen markkinoinnista vastaava
 Yrityksen arvoa analysoiva henkilö pankeissa tai pankkiiriliikkeissä

 Analyytikko, osakestrategi, meklari
 Yrityksen henkilöstöstrategiasta vastaava
 Yrityksen kansainvälisistä suhteista vastaava
 Myyntiedustaja 



KAUPPATIEDE

 Hyödyllisiä linkkejä:

Ekonomit.fi, opiskelu- ja työelämä

Kauppatieteet.fi, yhteisvalinta

Kauppatiede.fi, opiskelijablogi



MAATALOUS-
METSÄTIEDE

 Luonnonvaratiede, joka tutkii maanpinnan yläpuolella olevia 
luonnonvaroja ja niiden kestävää käyttöä

 Opiskelupaikat 2020 ja valintakoevaatimukset 2019, yhteisvalinta 
metsätieteissä

 Maatalous-metsätiede, Helsinki (4 hakukohdetta 2020)
 Maataloustiede: Maailma muuttuu, muuttuuko maatalous? 2019
 Elintarviketiede: Pohjana fysiikan, kemian ja biologian pakolliset kurssit 

2020. Aineistona prosessi, jolla kaura alentaa kolesterolia (eng.) 2019
 Ympäristö- ja elintarviketalous: Taloustieteen oppikirja ja 

Liiketoimintaosaaminen, menestyvän yritystoiminnan perusta 2019
 Metsätiede: Ei ennakkomateriaalia. Metsänhoitoon, 

biotalousstrategiaan ja verkkokauppaan (eng.) liittyviä aineistoja 2019
 Metsätiede, Joensuu (1 hakukohde)

 Metsätiede: Ei ennakkomateriaalia. 



MAATALOUS-
METSÄTIEDE

 Valintakoetyyppi, Helsinki 2020:
 Kokeessa on esseetehtäviä, lyhyitä esseitä, laskuja, käsitteenmäärittelyjä, 

monivalintatehtäviä…
 Valintakoevaatimukset julkaistaan 24.4.2020. Valintakoe 25.5.-29.5.2020. Kesto 3 h. 

Nelilaskin jaetaan tarvittaessa kokeessa.
 Todistuvalinnalla n. 51 % 
 Elintarviketiede:

1. Äidinkieli 2. fysiikka tai kemia 3. kemia tai biologia 4. matematiikka (pitkä tai lyhyt) 
5. parhaat pisteet tuottava aine

 Metsätiede:
1. Äidinkieli 2. matematiikka (pitkä tai lyhyt) 3. parhaat pisteet tuottava ainereaali 4. 
parhaat pisteet tuottava kieli

 Maataloustiede:
1. Äidinkieli 2. matematiikka (pitkä tai lyhyt) 3. kolme parhaat pisteet tuottavaa 
ainetta: yksi matemaattinen ainereaali, yksi ainereaali ja yksi kieli

 Ympäristö- ja elintarviketalous:
1. Äidinkieli 2. matematiikka (pitkä tai lyhyt) 3. parhaat pisteet tuottava ainereaali 4. 
parhaat pisteet tuottava kieli

 Valintakoetyyppi, Joensuu 2020:
 Yhteisvalinnassa Helsingin kanssa. Todistuvalinnalla n. 54 %.
 Kokeessa on esseetehtäviä ja/tai lyhyitä esseitä ja/tai monivalintatehtäviä
 1. Äidinkieli 2. matematiikka (pitkä tai lyhyt) 3. parhaat pisteet tuottava ainereaali 

4. parhaat pisteet tuottava kieli
 Kynnysehto: Pitkä matematiikka suoritettu hyväksytysti tai lyhyt matematiikka 

vähintään arvosanalla C



MAATALOUS-
METSÄTIEDE

 Esimerkkejä työtehtävistä
 Puhtaasti kaupalliset tehtävät, 

esim. metsäteollisuusyrityksen 
markkinointi

 Metsänhoitotehtävät
 Ravintolaketjun ruokahuollosta 

vastaava
 Elintarvikeyrityksen logistiikasta 

vastaava



OIKEUSTIEDE
Opiskelupaikkakunnat
 Helsinki

 Vaasa (Helsingin yliopiston alainen)

 Turku

 Rovaniemi

 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu



OIKEUSTIEDE

Opiskelu
 Opiskelu ei ole pääainekeskeistä, vaan kaikki opiskelijat suorittavat 

suurelta osin samat opintojaksot

 Oikeustieteen maisterin tutkinto on oikeudellinen yleistutkinto
 Oikeusnotaari (180op)
 Oikeustieteen maisteri (120op)
 Auskultoinnin jälkeen varatuomari



OIKEUSTIEDE
 Valintamenettely 2020

 40 % todistusvalinta 
 Äidinkieli + 4 hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta (max. 154 p)
 Parhaat pisteet: pitkä matematiikka (36,1p), äidinkieli (33p), pitkä kieli ja lyhyt 

matematiikka (28,3p), fysiikka (26,5p), keskipitkä kieli (25,1p)
 Hakija voi saada pisteitä useasta kielestä

 60 % pääsykoevalinta
 Yhteisvalinta



OIKEUSTIEDE

Pääsykoe 
 Perustuu ennakkoaineistoon sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan 

aineistoon
 Valintakoe ti 26.5.2020 klo 10:00–14:00 
 Kokeessa voi olla monenlaisia tehtävätyyppejä: oikeustapauksia, 

esseetehtäviä, aineistotehtäviä, monivalintoja, 
aukkotäydennystehtäviä, määrittelytehtäviä…

 Monivalinnat toimivat karsivana, loput tehtävät tarkastetaan mikäli 
”pääsee monivalinnoista läpi”



OIKEUSTIEDE
 Sijoittuminen työmarkkinoille

 Asianajotoimistot, rahoitus- ja vakuutusala, teollisuus sekä 
oikeuslaitoksen ja hallinnon tehtävät

 Hyödyllisiä linkkejä:
Oikeustieteet.fi, yhteisvalinta

Oikeustiede.fi, opiskelijablogi 



LÄÄKE-, 
HAMMAS- JA 
ELÄINLÄÄKE-

TIEDE

 Opiskelupaikkakunnat
 Helsinki (lääke-, hammas- ja eläinlääketieteellinen)
 Kuopio (lääke- ja hammaslääketieteellinen)
 Oulu (lääke- ja hammaslääketieteellinen)
 Turku (lääke- ja hammaslääketieteellinen)
 Tampere (lääketieteellinen)



LÄÄKE-, 
HAMMAS- JA 
ELÄINLÄÄKE-

TIEDE
 Opiskelu

 Lääketieteen lisensiaatin tutkinto 360 opintopistettä, opiskelu kestää 
6-8 vuotta

 Tavoitteena teoreettisen pohjan luominen, vuorovaikutustaitojen ja 
ihmistuntemuksen kehittäminen, sekä itsenäisen työskentelyn 
oppiminen

 Opiskelu kurssimuotoista ja monimuotoista
 Valmiit lukujärjestykset
 Luennot, ryhmätyöt (ongelmalähtöisyys), käytännön harjoittelu, 

laboratoriotyöskentely



LÄÄKE-, 
HAMMAS- JA 
ELÄINLÄÄKE-

TIEDE

 Valintamenettely
 Yhteisvalinta
 Todistusvalinta 51%

 6 ainetta, eniten pisteitä tuottavat aineet AI, MAA, KE, BI, FY, A-kieli

 Valintakoe
 Valintakoevaatimukset: lukion opetussuunnitelman perusteiden 

mukaiset biologian (1-5), fysiikan (1-8) ja kemian (1-5) pakolliset, sekä 
syventävät kurssit

 Tehtävät vaativat fysiikan, kemian ja biologian tietojen soveltamista 
sekä kokeessa jaettavan aineiston hyödyntämistä

 Tehtävätyypit: monivalintatehtäviä, esseitä, määrittelytehtäviä, 
aineistotehtäviä, laskuja, kuvatehtäviä

 Nelilaskin ja kaavaliite



LÄÄKE-, 
HAMMAS- JA 
ELÄINLÄÄKE-

TIEDE
 Hyödyllisiä linkkejä:

Laaketieteelliset.fi, yhteisvalinta

Laaketieeteellinen.fi, opiskelijablogi



TEKNILLISET 
KORKEA-

KOULUT JA 
YLIOPISTOT

 Opiskelupaikat
 Aalto-yliopisto
 Tampereen yliopisto
 LUT-yliopisto, Lappeenrannan-Lahden

teknillinen yliopisto
 Oulun yliopisto
 Vaasan yliopisto
 Turun yliopisto
 Åbo Akademi



TEKNILLISET 
KORKEA-

KOULUT JA 
YLIOPISTOT

 Esimerkkejä koulutusohjelmista:
 Automaatio- ja informaatioteknologia
 Bioinformaatioteknologia
 Elektroniikka ja sähkötekniikka
 Energia- ja ympäristötekniikka
 Kemian, bio- ja materiaalitekniikka
 Kone- ja rakennustekniikka
 Rakennettu ympäristö
 Teknillinen fysiikka ja matematiikka
 Tietotekniikka
 Tuotantotalous
 Arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri (oma pääsykoe)



TEKNILLISET 
KORKEA-

KOULUT JA 
YLIOPISTOT

 Valintamenettely
 Yhteisvalinta
 Todistusvalinta 60-80%

 3 ainetta: AI, MAA, KE tai FY

 Valintakoe
 Valintakoevaatimuksena lukion oppimäärät matematiikasta, fysiikasta 

ja kemiasta sekä kokeessa mahdollisesti jaettava aineisto
 Kokeessa pakollinen matematiikan osio (3 tehtävää) ja valinnaisista 

tehtävistä koostuva osio (6 tehtävää, joista 3:een vastataan)
 Valinnaisessa osiossa 2 fysiikan, 2 kemian ja 2 ongelmanratkaisutaidon 

tehtävää
 Laskurutiini ja oikeantyyppisten tehtävien hallinta tärkeää
 Kevään 2019 kokeessa jaettiin vain jaksollinen järjestelmä, ei lainkaan 

kaavoja
 Laskinlista



TEKNILLISET 
KORKEA-

KOULUT JA 
YLIOPISTOT

 Hyödyllisiä linkkejä:

Dia.fi, yhteisvalinta

Teekkarit.fi, opiskelu, työelämä



ARKKITEHTI-
KOULUTUS-
OHJELMAT

 Opiskelupaikat
 Aalto-yliopisto, Espoo Otaniemi

 Myös Maisema-arkkitehtuuri
 Tampere
 Oulu

 Opiskelu
 Teorialuentoja,                            

paljon käytännön työskentelyä, 
yksilö- ja ryhmätöitä,           
vierailuja koti- ja ulkomailla, 
työharjoittelujaksoja,         
opiskelijavaihto ulkomailla yleistä

 Opetus- ja tutkimusalat mm.
 Arkkitehtuurin historia ja 

teoria
 Yhdyskunta- ja 

kaupunkisuunnittelu
 Korjausrakennus
 Rakennusoppi
 Rakennetekniikka
 Puurakentaminen
 Asuntoarkkitehtuuri ja 

julkiset rakennukset
 Kestävä rakentaminen
 Architectural design



ARKKITEHTI-
KOULUTUS-
OHJELMAT

 Valintamenettely 
 Yhteisvalinta
 Ei erillistä todistusvalintaa vaan kaikki valitaan valintakokeen kautta

 1. vaihe: ennakkotehtävät (pakollinen kaikille)
 3-4 ennakkotehtävää: rakennus esim. labyrintti, pienoismalli, piirustus, 

maalaus, tila, perspektiivi
 Palautetaan hakuajan puitteissa
 Arvostellaan jatkoon / ei jatkoon

 2. vaihe: piirustus- ja suunnittelukoe (pakollinen kaikille)
 Kesto 2 päivää, koeaika maks. 7 tuntia / päivä
 6 tehtävää, arvosteluasteikko 20-50 p./ tehtävä
 Piirustus- ja rakentelutehtäviä, joissa yhdessä tehtävässä on useita eri 

arviointikriteerejä: idea, sommittelu, tekniikka, värien käyttö, tila ja 
perspektiivi, mittasuhteet, muotojen piirtäminen, luova 
ongelmanratkaisukyky



ARKKITEHTI-
KOULUTUS-
OHJELMAT

 3. vaihe: Matematiikan koe
 Kokeen voi korvata yo-arvosanalla seuraavin ehdoin: 

 Pitkä matematiikka vähintään C
 Lyhyt matematiikka vähintään E

 Mikäli et ole kirjoittanut matematiikkaa tai kynnysehto ei täyty, osallistut 
erilliseen matematiikan kokeeseen

 4. vaihe: Luonnontieteen koe maisema-arkkitehtuuriin pyrkiville
 Kokeen voi korvata maantieteen yo-arvosanalla seuraavin ehdoin:

 Maantieteen yo-koe vähintään M
 Mikäli et ole kirjoittanut maantiedettä tai kynnysehto ei täyty, osallistut 

erilliseen luonnontieteen kokeeseen
 Koe perustuu lukion uuden OPS:in maantieteen kirjaan, Geos2 Sininen 

planeetta

 Piirustuksen ja suunnittelun, matematiikan ja luonnontieteen 
valintakokeet järjestetään peräkkäisinä päivinä kesäkuun alussa

 Hyödyllisiä linkkejä: Yhteisvalinta: Dia.fi 
pääsykoearkisto arkkitehtuurin valintakoenäyttely



ARKKITEHTI-
KOULUTUS-
OHJELMAT



ARKKITEHTIKOULUTUSOHJELMAT

 Työelämä
 Erilaisten tilojen, rakennusten, rakennusryhmien, 

alueellisten kokonaisuuksien ja yhdyskuntien suunnittelu-, 
hallinto-, johto-, tutkimus- ja opetustehtävät



VALTIO- JA 
YHTEISKUN-

TATIEDE

Opiskelupaikat:
 Helsinki
 Itä-Suomen yliopisto: Joensuu ja Kuopio
 Jyväskylä
 Tampere
 Turku
 Rovaniemi
 Vaasa
 Åbo Akademi



VALTIO- JA 
YHTEISKUN-

TATIEDE

 Valtio- ja yhteiskuntatieteellisiä aineita (vaihtelevat yliopistoittain):

 Filosofia, kehitysmaatutkimus, kulttuuri- ja sosiaaliantropologia, 
poliittinen historia, yhteiskuntapolitiikka, sosiaalipsykologia, 
sosiaalityö, sosiologia, valtio-oppi, kansainvälinen politiikka, viestintä-
ja journalistiikka

 Psykologia (Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Itä-Suomen 
yliopistossa yhteiskuntatieteiden alla, Helsingissä psykologia on 
lääketieteellisen tiedekunnan alla)



VALTIO- JA 
YHTEISKUN-

TATIEDE

 Valintamenettely: 51-60 % todistusvalinnalla

 Äidinkieli, kieli, matematiikka, 2 reaalia, joista toinen jokin 
seuraavista filosofia/historia/psykologia/yhteiskuntaoppi

 Eniten pisteitä tuottavat aineet: 
 pitkä matematiikka (36,1p)
 filosofia/historia/psykologia/yhteiskuntaoppi (34p)
 äidinkieli (kynnysehto C) (33p)
 pitkä kieli ja lyhyt matematiikka (28,3p)
 Fysiikka (26,5p)



VALTIO- JA 
YHTEISKUN-

TATIEDE

 Haetaan koulutusohjelmiin tai tutkinto-ohjelmiin
 Opiskellaan yleisiä yhteiskuntatieteitä alkuun ja pääaine valitaan  

yliopistosta riippuen ensimmäisenä vuotena – kanditutkinnon lopulla
 Pääaineen saantiin vaikuttaa mm. opintomenestys ja opintojen 

eteneminen

 Ei yhteisvalintaa yliopistojen kesken (paitsi sosiaalityössä)

 Eri yliopistoissa omat valintakoekirjat/-materiaalit

 Tehtävätyypit vaihtelevat aineittain ja yliopistoittain:
 Pääsääntöisesti esseitä, käsitteenmäärittelyjä ja aineistotehtäviä
 Kokeet kestävät 3-5 tuntia riippuen yliopistosta



VALTIOTIEDE, 
HELSINKI

 Helsingin yliopiston koulutusohjelmat
 Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma
 Sosiaalitieteiden koulutusohjelma (uudenlainen valintatapa!)
 Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma
 Filosofian koulutusohjelma
 Taloustieteen koulutusohjelma (90 % todistuksella)

 Valintakoe
 Koe koostuu valintakoekirjallisuudesta (14 p.) ja aineisto-osuudesta 

(22 p.)
 Valintakoekirjallisuus julkaistaan kuukausi ennen koetta
 Tehtävät ovat esseitä, käsitteenmäärittelyjä ja aineistotehtäviä
 Valintakoekirjallisuus ja aineisto voi olla myös englanninkielinen
 Kokeessa on rajattu vastaustila 



VALTIO- JA 
YHTEISKUN-

TATIEDE

 Sijoittuminen työmarkkinoille
 Laajasti yksityisen ja julkisen sektorin virkoihin: 

 Talouselämän, sosiaalialan, politiikan, järjestöiden, hallinnon ja tieteen 
alojen tiedotus-, opetus-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät, tutkijat, 
projektityöntekijät, kansainväliset tehtävät

 Sivuainevalinnat ja työharjoittelu vaikuttavat työelämän 
sijoittautumiseen



SOSIAALITYÖ
 Yhteisvalinta

 Itä-Suomen yliopisto, Kuopio
 Jyväskylän yliopisto
 Lapin yliopisto
 Tampereen yliopisto
 Turun yliopisto

 Helsingissä sosiaalitieteiden koulutusohjelmassa  (oma koe)

 Valintakoevaatimuksena ollut pääsykoekirja ja aineistokoe

 Yliopistotutkinto ja ammattitutkinto

 Täystyöllisyys



MATEMAATTIS
-LUONNONTIE-
TEELLINEN/BIO
TIETEELLINEN

 Opiskelupaikat
 Helsinki
 Joensuu
 Jyväskylä
 Oulu (luonnontieteellinen)
 Tampere
 Turku
 Åbo Akademi

Opiskeltavina aineina yliopistosta riippuen mm. biologia, maantiede, 
matematiikka, fysiikka, tietojenkäsittelyoppi, kemia, biokemia, 
geologia…



MATEMATIIKKA 
FYSIIKKA 
KEMIA

TIETOJEN-
KÄSITTELYTIEDE

 Valintamenettely
 Yliopistojen välillä valintayhteistyötä
 Todistusvalinta 51-100%

 4 ainetta, eniten pisteitä tuottavat aineet (riippuu hakukohteesta) AI, 
MAA/MAB, FY, KE, A-kieli

 Käytössä myös suora valinta eli yhden aineen arvosanalla saa 
opiskelupaikan suoraan (esim. Jyväskylään pääsee kemian opintoihin 
kirjoittamalla E:n kemiasta)

 Monessa hakukohteessa on lisäksi kynnysehto valituksi tulemiselle 
(esim. Hki fysikaaliset tieteet pitkä matematiikka arvosana oltava 
vähintään C tai lyhyt matematiikka vähintään arvosana E ja lisäksi 
fysiikka tai kemia vähintään arvosanalla M)

 Valintakoe
 Moniin matematiikan, fysiikan ja kemian hakukohteisiin valitaan 

pelkän yo-todistuksen perusteella
 Jos valintakoe järjestetään, valintakokeessa vaatimuksena lukion 

oppimäärä
 Tietojenkäsittelytieteessä ongelmanratkaisu- ja aineistotehtäviä



BIOLOGIA
 Opiskelupaikat:

 Helsinki
 Turku
 Oulu
 Jyväskylä
 Åbo Akademi



BIOLOGIA

 Opiskelu
 Suuntautumisvaihtoehtoina mm. akvaattiset tieteet, 

ympäristötieteet, fysiologia, kasvibiologia, perinnöllisyystiede, 
yleinen mikrobiologia, ekologia ja evoluutiobiologia, opettajan linja, 
ekologinen eläintiede

 Valintamenettely
 Yhteisvalinta
 Todistusvalinta 51%

 5 ainetta, eniten pisteitä tuottavat aineet AI, MAA, BI, FY, A-kieli

 Valintakoe
 Kokeen kysymykset perustuvat lukion biologian oppimäärään 

(pakolliset ja syventävät kurssit), sekä kokeessa mahdollisesti 
jaettuun aineistoon

 Valintakokeessa essee-, määrittely- ja monivalintatehtäviä, kaikissa 
rajattu vastaustila



MAANTIEDE  Opiskelupaikat
 Helsinki
 Turku
 Joensuu

 Hakukohde maantiede ja 
ympäristöpolitiiikka

 Oulu



MAANTIEDE
 Opiskelu

 Suuntautumisvaihtoehtoina mm. luonnon-, kulttuuri-, ja 
kehitysmaantiede sekä opettajan linja

 Valintamenettely
 Todistusvalinta 55-57%

 4 ainetta, eniten pisteitä tuottavat aineet AI, GE, MAA/MAB, A-kieli

 Valintakoe
 Yhteisvalinta (uutta 2020)
 Vaatimuksena lukion maantiedon oppimäärä (GE 1-GE 4)
 Kokeessa ollut monivalinta-, essee- ja määrittelytehtäviä, sekä 

karttojen/tilastojen tulkintatehtäviä



FARMASIA

 Opiskelupaikat
 Helsinki, Kuopio (Itä-Suomen yliopisto), Turku (Åbo Akademi)

 Opiskelu
 Farmaseutin (alempi) tai proviisorin (ylempi) tutkinto
 Suuntautumisvaihtoehtoina mm. farmaseuttinen kemia, biofarmasia 

ja farmasian teknologia

 Valintamenettelyt
 Yhteisvalinta
 Todistusvalinta 70%

 6 ainetta, eniten pisteitä tuottavat aineet AI, MAA/MAB, KE, BI, FY, A-
kieli

 Valintakoe
 Vaatimuksena lukion kemian aiheet (noin puolet kokeesta), sekä 

aineistokoe (noin puolet kokeesta)
 monivalintakoe



HUMANIS-
TINEN 
TIEDEKUNTA

 Opiskelupaikat
 Helsinki
 Joensuu
 Jyväskylä
 Oulu
 Tampere
 Turku
 Vaasa
 Åbo Akademi

 Esimerkkejä 
koulutusohjelmista

 Historia
 Taiteiden tutkimus
 Filosofia
 Kulttuurintutkimus
 Kielet
 Kirjallisuus
 Taidehistoria
 Uskontotiede
 Folkloristiikka 
 Musiikkitiede



HISTORIA

 Opiskelupaikat
 Helsinki
 Joensuu
 Jyväskylä
 Oulu
 Tampere
 Turku
 Åbo Akademi

 Esimerkkejä oppiaineista
 Suomen historia
 Skandinavian historia
 Yleinen historia
 Aate- ja oppihistoria
 Kulttuurihistoria
 Sosiaali- ja taloushistoria



HISTORIA
Opiskelijavalinta 
ja valintakokeet 

 Valintamenettely
 Ei yhteisvalintaa
 Todistusvalinta 51-60% ja valintakoe 40-49% yliopistosta riippuen

 Kynnysehto Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa, Turussa ja Tampereella: 
AI vähintään arvosana C

 Pisteytys: 5 ainetta: AI, HI ja kolme muuta parhaat pisteet tuottavaa 
ainetta 

 Eniten pisteitä tuottavat aineet: MAA, MAB/A-kieli, FYS 

 Helsinki: Lukion historian kurssit + ennakkoaineisto, joka julkaistaan 
kuukautta ennen valintakoetta

 Itä-Suomen yliopisto (Joensuu): Lukion historian ja yhteiskuntaopin 
oppimäärä ja valintakokeessa jaettava aineisto

 Jyväskylä: Lukion pakolliset historian kurssit ja valintakokeessa 
jaettava aineisto



HISTORIA
Opiskelijavalinta 
ja valintakokeet

 Oulu: Lukion pakolliset historian kurssit ja kokeessa jaettu aineistoa
 Tampere: Lukion historian kurssit ja muulla tavoin karttunut 

historiallinen tieto + kokeessa jaettava aineisto.
 Turku: Lukion pakolliset ja syventävät kurssit sekä kokeessa jaettava 

aineisto

Kokeissa on essee- ja aineistotyyppisiä tehtäviä.
 Valintakoekysymykset ovat aina laajempia kuin 

ylioppilastutkinnon reaalikokeen tehtävät ja ne kirjoitetaan käsin.
 Pisteytystä ei ratkaise yksittäisten faktojen määrä, vaan osaako 

vastaaja hahmottaa yleisempiä asiayhteyksiä ja analysoida 
historiallisia lähteitä - Vastaustekniikka!
 Vastaustila voi olla rajattu.
 Koeaika suhteessa tehtävien määrään on tiukka – Ajankäyttö!



HISTORIA  Opiskelu
 Opinnot itsenäisiä mutta melko joustavia: saman kokonaisuuden voi 

suorittaa esim. tenttimällä, kirjallisuustutkielmalla, luentojen kautta…
 Paljon lukemista ja itsenäistä työtä, tiedon ja eri lähteiden hakua 

kirjastoissa ja arkistoissa
 Sivuaineet vaikuttavat työllistymiseen

 Työelämä
 Opettaja, tutkija, toimittaja, museoihin ja arkistoihin eri tehtäviin, 

oppaiksi, asiantuntijatehtävät kulttuurin-, taiteen-, viestinnän- ja 
politiikan aloilla



KIELET

 Pääaineita
 Englanti, saksa, ranska, espanja, italia, pohjoismaiset kielet, suomi ja 

sukukielet, Aasian ja Afrikan kielet, käännös- ja tulkkaus

 Valintamenettely
 Ei yhteisvalintaa
 Todistusvalinta 51-60% ja valintakoe 40-49%

 Kynnysehdot: yliopisto- ja ainekohtaiset
 Pisteytyksissä poikkeuksia, mutta pääsääntöisesti 5 ainetta:

 AI
 Kieli, jonka koulutukseen olet hakemassa (englanti, saksa, ranska, 

venäjä, italia. Espanja)
 Kolme muuta parhaat pisteet tuottavaa aineitta

 Valintakoe
 Vaatimuksena kielioppi ja/tai kielitiede, lisäksi usein muuta kirjallisuutta
 Yleisimmät tehtävätyypit: Rakenne- ja sanastotehtävät, tehtäviä 

valintakoekirjallisuudesta, käännökset, tekstianalyysit,  
kaunokirjallisuustehtäviä, tekstinymmärtäminen, monivalintoja, esseitä

  koe edellyttää rakenteen ja sanaston hyvää tuntemusta, kykyä 
omaksua, tuottaa ja analysoida tekstiä



KIELET
 Opiskelu

 Jakaantuu kielitieto ja kielitaito opintoihin sekä kielialueiden, 
kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemukseen

 Keskeistä on puhutun ja kirjoitetun kielen tuottaminen ja 
ymmärtäminen

 Kielen rakenteen, kielitieteen, kirjallisuuden, kielialueen historian ja 
nykyisyyden tuntemus

 Luetaan ja analysoidaan kaunokirjallisia teoksia, luennot, 
harjoitukset, kirjatentit ja kirjallisten opinnäytteiden tuottaminen, 
ääntäminen ja harjoittelu

 Kyseessä kielitiede; saattaa yllättää monet teoreettisuudellaan



KIELET
 Työelämä

 Opetusala (muutkin kuin peruskoulut ja lukio), kustantamot, 
yritykset, teollisuus, kielenkääntäminen (lehdistö, radio, TV, 
kirjallisuus), tulkkaus eri muodoissa (simultaanitulkki, 
konferenssitulkki), hallinto-, tiedotus- ja järjestötehtävät, tutkija, 
asiantuntija

 Sivuaineet vaikuttavat sijoittumiseen
 Esim. kielet + yhteiskuntatieteet, kielet + taloustiede
 Esim. lukioiden kieltenopettajan virkaan edellytetään kahden 

kielen pätevyys



KASVATUS-
TIEDE JA 
OPETTAJAN-
KOULUTUS

 Opiskelupaikat
 Helsinki
 Itä-Suomen yliopisto 

Joensuu
 Jyväskylä
 Oulu
 Rovaniemi
 Tampere
 Turku (OKL Rauma)
 Åbo Akademi

 Koulutusohjelmat
 Yleinen kasvatustiede
 Aikuiskasvatustiede
 Luokanopettajankoulutus
 Lastentarhanopettajan 

/varhaiskasvatuksen 
koulutus

 Erityispedagogiikka
 Erityisopettajan-
 Käsityöopettajan-
 Kotitalousopettajan-
 Opinto-ohjaajan koulutus



KASVATUS-
TIEDE JA 

OPETTAJAN-
KOULUTUS

 Valintamenettely
 Yhteisvalinta
 Yleinen kasvatus- ja aikuiskasvatustiede: todistusvalinta 60% ja 

valintakoe 40% 
 Opettajankoulutusohjelmat: 60% todistusvalinnalla ja 40% 

valintakokeella soveltuvuuskokeeseen, joka on kaikille hakijoille 
pakollinen

 Pisteytys: 4 ainetta: ÄI, MAA/MAB, yksi ainereaali ja yksi kieli



VAKAVA -koe

 Valtakunnallinen kasvatusalojen valintayhteistyö: VAKAVA
 Voi hakea maksimissaan 6 koulutusohjelmaan

 Koe 2020:
 Ei ennakkoon luettavaa aineistoa 
 Koe perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon
 Edellyttää: Akateemisia opiskeluvalmiuksia kasvatustieteellisen 

peruskäsitteistön tuntemusta, taitoa lukea ja tulkita tutkimuksia, 
taulukoita sekä tutkimustuloksia, luku- sekä 
muistiinpanotekniikoita 

 Monivalinta-, väittämä- ja aineistotehtävät: käsitteet, teoriat, 
ilmiöt, taulukoiden ja kuvioiden tulkinta
 Aineistonkäsittelytaitoja sekä ajankäyttöä voi harjoitella 

etukäteen!
• Koe pidetään jo huhtikuun lopulla, jolloin todistusvalinnan 

pisteet eivät ole selvillä. VAKAVA –sivustolla kaikkia hakijoita 
kehotetaan varmuudelta osallistumaan VAKAVA –kokeeseen.

Yhteisvalinta: Helsinki.fi/vakava 



SOVELTUVUUS-
KOE 

luokanopettajan, 
erityisopettajan, 

käsityön, kotitalouden, 
varhaiskasvatuksen ja 

ohjausalan koulutukset

 Pakollinen koevaihe kaikille opettajankoulutusohjelmiin hakeville

 60% osallistuvista valitaan todistusvalinnalla ja 40% valintakokeella 

 Kesällä 2020 hakija osallistuu vain yhteen soveltuvuuskokeeseen, 
joka huomioidaan kaikissa eri hakukohteissa

 Kaikissa hakukohteissa ja yliopistoissa yhteiset arviointikriteerit
 4-5 haastattelupistettä / pysäkkityöskentely
 Pisteillä arvioidaan uuden opettajan osaamismallin mukaan: 

1) opetuksen ja oppimisen sisältötietoa 
2) kognitiivisia taitoja 
3) sosiaalisia taitoja 
4) persoonallisia ominaisuuksia 
5) hyvinvointia ja stressinhallintaa



Opiskelu 
opettajankoulutus-
ohjelmissa

• - Opiskelu kurssimuotoista, 
- mallilukujärjestykset,              
- paljon ryhmätöitä                       
- läsnäolopakollisia opintoja       
- kaksi sivuainetta                             
- opetuksen seurantaa                     
- opetusharjoittelut

• Valmistaa opettajan 
ammattiin

Varhaiskasvatus:
Kolmevuotinen
kandidaatin 
tutkinto

Luokanopetta-
koulutuksessa
monialaiset eli 
koulussa opetettavat 
aineet peruspohjana



YLEINEN 
KASVATUSTIEDE 
JA AIKUISKASVA-

TUSTIEDE

 Opiskelu
 Opiskelujen kohteena koko kasvatuksen ja koulutuksen kenttä:

 Suunnittelu, tutkimus, opettajan pedagogiset opinnot
 Yksilöt, yhteisöt, järjestöt, organisaatiot
 Oppimisen yksilölliset ja yhteiskunnalliset kysymykset

 Helsingissä opinnoissa voi suuntautua seuraavasti: 
 1) kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri
 2) opetus ja oppiminen 
 3) oppiminen työelämässä

 Hyödyntää mm. yhteiskuntatieteitä ja psykologiaa

 Sijoittuminen työmarkkinoille
 Yrityksissä, järjestöissä ja oppilaitoksissa koulutussuunnittelija, 

projektisuunnittelija, koulutus- ja projektipäällikkö, henkilöstöhallinto 
ja –kehitystehtävät, opetus- ja koulutustehtävät, koulu- ja 
opetushallinto, esimiestehtävät, konsultointi ja tutkimus

 Yleisen kasvatustieteen koulutus ei valmista luokanopettajan 
tehtäviin



LUKION 
AINEEN-

OPETTAJA

 Hakeudutaan opiskelemaan pääainetta                                         
(esim. matematiikka, kemia, liikunta, kuvataide, jokin kieli jne…)

 Aineopintojen jälkeen haetaan erillisiin opettajan pedagogisiin 
opintoihin tai opettajaksi valmistavaan koulutusohjelmaan

 Aineenopettajaksi voi valmistua
 Kasvatustieteen maisteri
 Filosofian maisteri
 Teologian maisteri
 Liikuntatieteiden maisteri
 Taiteen maisteri
 Musiikin maisteri



PSYKOLOGIA
 Opiskelupaikat

 Helsinki
 Tampere
 Turku
 Joensuu
 Jyväskylä
 Åbo Akademi



PSYKOLOGIA
opiskelijavalinta

 Valintamenettely
 Yhteisvalinta: samalla kokeella voi pyrkiä kaikkiin suomenkielisiin 

koulutuksiin 
 Todistusvalinta 60% ja valintakoe 40%
 Pisteytys: 5 ainetta: ÄI, PS, MAA / MAB, yksi ainereaali ja yksi kieli

 Eniten pisteitä tuottavat aineet MAA, PS, ÄI, pitkä kieli, FYS

 Valintakoe
 Vaatimukset:

 Tilastollisten menetelmien perusteiden hallinta (ei nimettyä kirjaa)
 4 viikkoa ennen koetta julkaistava valintakoemateriaali

 2019: 9 psykologista tutkimusartikkelia
 2019: 80 sivuinen tilastotieteen materiaali



PSYKOLOGIA
valintakoe

 Koe edellyttää: 
 Ennakkomateriaalin ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja 

soveltamiskykyä
 Tieteellisen ajattelutavan ja tilastollisten menetelmien perusteiden 

ymmärtämistä 
 Aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä

 HUOM! Kevään 2019 kaavakokoelmassa oli myös virheellisiä kaavoja 
 Kokeessa voi olla monivalinta- ja muun tyyppisiä tehtäviä:

• 2019 tilastotieteestä: aineistojen ja taulukoiden pohjalta laskuja ja 
monivalintatehtäviä, teoriaan pohjautuvia monivalintoja

• 2019 valintakoeartikkeleista: monivalintatehtäviä
• 2019 erillinen matemaattis-loogisenpäättelyn tehtäväosio

 Valintakokeessa voi olla myös laskemista vaativia tehtäviä (nelilaskin 
jaetaan kokeessa) ja kokeessa voidaan jakaa kaavoja, taulukoita ja kuvia

 2019 Kokeen tehtävissä oli taulukoita
 2019 Taulukoita (normaalijakauma, t-jakauma, khii², neliöjuuriarvot)
 2019 Kaavoja, joista osa oli virheellisiä ja tarpeettomia

 Kokeen kesto 3 h



PSYKOLOGIA

 Opiskelu
 Monipuolista: mm. havainto- ja kognitiivinen psykologia, 

kehityspsykologia, kliininen psykologia, liikenne-, neuro- ja 
persoonallisuuspsykologia, psykometriikka ja metodologia sekä työ-
ja organisaatiopsykologia

 Työelämä
 Psykologi (terveydenhuolto- ja kuntoutustehtävissä, kasvatus- ja 

perheneuvoloissa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutus- ja 
tutkimuslaitoksissa)

 Ammatinvalintapsykologi, työpsykologi, koulupsykologi, tutkija, 
kouluttaja, psykologian opettaja

  keskustelu, ohjaus, neuvonta, terapia- ja kuntoutusohjelmien 
laatiminen, psykologinen testaus

 Jatkotutkintoina: erilaiset terapeuttikoulutukset (psykoterapeutti, 
taideterapeutti)



LOGOPEDIA
 Opiskelupaikat:

 Helsinki
 Turku
 Tampere
 Oulu

 Logopedia on monitieteinen ala, jonka opintoihin kuuluu mm. 
psykologian, lääketieteen ja kielitieteen opintoja

 Valmistuneet voivat toimia puheterapeutteina mm. 
terveyskeskuksissa, sairaaloissa, yksityisellä tai erityyppisissä 
asiantuntijatehtävissä

 Asiakkaina on lasten lisäksi usein henkilöitä, joilla on sairauden tai 
vamman takia heikentynyt puhekyky



LOGOPEDIA

 Valintamenettely: n. 70 % todistuksella, n. 30 % valintakokeella

 Todistusvalinnassa huomioitavat aineet: 
 Äidinkieli (vähintään M)
 Matematiikka
 1 kieli
 2 ainereaalia

 Valintakoe
 Kokeella voi hakea kaikkiin yliopistoihin
 Monivalinta-aineistokoe (ei ennakkomateriaalia)
 Kokeessa jaetaan aineisto, voi olla myös englanninkielinen
 Tehtävät edellyttävät aineiston ymmärtämistä, tulkintaa ja 

soveltamiskykyä sekä päättely- ja oivalluskykyä



LIIKUNNAN-
OHJAAJAN-
KOULUTUS

 Urheiluopistot (mm. Kisakallio, Pajulahti, Kuortane)

 Liikunnanohjauksen perustutkinto on toisen asteen tutkinto, joka 
antaa laaja-alaiset ammatilliset valmiudet toimia erilaisissa 
liikunnanohjaustehtävissä esimerkiksi kuntien, liikuntajärjestöjen, 
urheiluseurojen ja liikunta- ja kuntokeskusten palveluksessa

 Koulutus on kolmevuotinen

 Tutkinnon suorittanut saa yleisen jatko-opintokelpoisuuden 
ammattikorkeakouluun ja yliopistoon

 Opiskelijavalinnat ovat paikkakuntakohtaiset. Osassa kokeita 
painottuvat pääsykokeen pistemäärän lisäksi hakijan koulutodistus 
ja liikunnalliset saavutukset sekä harrastuneisuus

 Pääsykokeissa voi olla mm. seuraavat osiot: aineistokoe, 
haastattelu, psykologinen testi, erilaisia lajikokeita: uinti, voimistelu 
ja rytmiikka, palloilu, yleisurheilu ja ohjaus



LIIKUNTA-JA 
TERVEYSTIEDE

 Hakukohteet
 Liikuntapedagogiikka
 Liikuntabiologinen pääaineryhmä

 Biomekaniikka
 Liikuntafysiologia
 Valmennus- ja testausoppi

 Liikunnan yhteiskuntatieteet
 Terveystieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma

 Gerontologia ja kansanterveys
 Liikuntalääketiede
 Terveyskasvatus



LIIKUNTA-
TIEDE

 Valintaperusteet vaihtelevat hakukohteittain

 Esim. liikuntapedagogiikka
 1. vaihe (valinta 2. vaiheeseen)

 Valintamenettely
 Todistusvalinta 55%
 4 ainetta, eniten pisteitä tuottavat aineet AI, TE, MAA/MAB, A-kieli
 Muille kirjallisuuskoe, johon luetaan maalis-huhtikuun vaihteessa ilmestyvä 

aineisto

 2. vaihe (soveltuvuuskoe, lopullinen valinta tämän pohjalta)
 Liikuntakokeet: mm. telinevoimistelu, rytmiikka, palloilu, uinti, 

perusliikunta (rulla)hiihto ja luistelu
 Opetustuokio
 Aineistokoe

 Lisätietoa: Jyu.fi



TAIDE-
YLIOPISTO

 Koostuu kolmesta yksiköstä:
 1. Kuvataideakatemia
 2. Sibelius-akatemia
 3. Teatterikorkeakoulu

Uniarts.fi



KUVATAIDE-
AKATEMIA  Koulutusohjelmat:

 Kuvanveisto
 Maalaustaide
 Taidegrafiikka
 Tila-aikataide (suuntautumisvaihtoehdot: liikkuva kuva, paikka- ja 

tilannesidonnainen taide ja valokuvataide)



SIBELIUS-
AKATEMIA

 Oppiaineet:
 Jazzmusiikki
 Kansanmusiikki
 Kirkkomusiikki ja urut
 Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopinnot

 Jousisoittimet
 Puhaltimet, lyömäsoittimet, harppu
 Vanha musiikki
 Piano
 Harmonikka, kitara ja kantele
 Laulu ja korrepetito (= laulajien harjoituspianisti)
 Ooppera

 Musiikin johtaminen
 Musiikkikasvatus
 Musiikkiteknologia
 Sävellys ja musiikin teoria



TEATTERI-
KORKEA-
KOULU

 Teatteritaiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavat 
koulutusohjelmat:

 Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma
 Ruotsinkielinen näyttelijäntaiteen koulutusohjelma
 Ohjauksen koulutusohjelma
 Dramaturgian koulutusohjelma
 Valosuunnittelun koulutus- ja maisteriohjelmat
 Äänen koulutus- ja maisteriohjelmat

 Tanssitaiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma:
 Tanssin koulutusohjelma

 Katso myös: Tampereen yliopisto 

http://naty.uta.fi/



TAIDETEOLLINEN, 
KUVATAIDE, 

MUOTOILU JA 
MEDIA

 Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, 
TAIK

 Visuaalisen viestinnän muotoilu
 Esittävien taiteiden lavastus (ent. näyttämölavastus)
 Sisustusarkkitehtuuri
 Muoti
 Pukusuunnittelu
 Kuvataidekasvatus
 Muotoilu (teollinen, palvelu- tai kokeellinen muotoilu tai 

jokin materiaali mm. keramiikka, lasi, tekstiili)
 Elokuvataide (7 linjaa: käsikirjoitus, lavastus, tuotanto, 

leikkaus, ohjaus, äänitys, kuvaus)
 Ennakkotehtävät (julkaistaan maaliskuun alussa)
 2. ja 3. vaiheen kokeet 27.5.-29.5.2019
 Ensikertalaiskiintiö 40-43% käytössä seuraavissa 

koulutusohjelmissa: kuvataidekasvatus, muoti, 
muotoilu, sisustusarkk. ja vis.viestintä

 Muotoilun ja kuvataidekasvatuksen 
koulutusohjelmissa on huomioitu myös yo-todistuksen 
arvosanat



TAIDETEOLLINEN, 
KUVATAIDE, 

MUOTOILU JA 
MEDIA

 Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, TAIK

 Valintakoe: 
 1. vaihe: Ennakkotehtävät

 Julkaistaan maaliskuun alussa
 Arvostellaan hyväksytty / hylätty

 2. ja 3. vaiheen: valintakokeet toukokuun lopulla (2-3 päivää)

 Ensikertalaiskiintiö 40-43% käytössä seuraavissa 
koulutusohjelmissa: kuvataidekasvatus, muoti, muotoilu, 
sisustusarkk. ja vis.viestintä

 Muotoilun ja kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmissa on 
huomioitu myös yo-todistuksen arvosanat

 Tutustu vanhoihin tehtäviin: https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-
aallossa/aiempien-vuosien-ennakko-ja-valintakoetehtavia

https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/aiempien-vuosien-ennakko-ja-valintakoetehtavia


TAIDETEOLLINEN, 
KUVATAIDE, 

MUOTOILU JA 
MEDIA

 Rovaniemi, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta
 Graafinen suunnittelu
 Audiovisuaalinen mediakulttuuri
 Teollinen muotoilu
 Vaatesuunnittelun koulutus
 Sisustus- ja tekstiilimuotoilu
 Kuvataidekasvatus

 Ennakkotehtävät ainoastaan graafisessa suunnittelussa ja 
kuvataidekasvatuksessa

 Kuvataidekasvatuksen ennakkotehtävän voi korvata taiteen ja median 
lukiodiplomilla

 Muissa koulutusohjelmissa kaikki hakukelpoiset kutsutaan 
kokeeseen

 Kutsut lähetetään erikseen ja mukana on tehtävä, joka tuodaan 
mukana kokeeseen

 Ei käytössä ensikertalaiskiintiötä



TAIDETEOLLINEN, 
KUVATAIDE, 

MUOTOILU JA 
MEDIA

 Ammattikorkeakoululinjat:

 Helsingin ammattikorkeakoulu, Metropolia

 Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna (hamk)

 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvola (xamk)

 Lahden ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti (lamk)

 Saimaan ammattikorkeakoulu, Imatra (saimia)

 Satakunnan ammattikorkeakoulu (samk)

 Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopio, Iisalmi, Vakaus 

 Tampereen ammattikorkeakoulu (tamk)

 Turun ammattikorkeakoulu

 Koulutusohjelmat vaihtelevat oppilaitoksittain

 Valtaosassa ennakkotehtävät (hyväksytty / hylätty)  valintakoe



MUITA ALOJA, 
ks. lisätiedot

 Poliisiammattikorkeakoulu: polamk.fi

 Maanpuolustuskorkeakoulu: maanpuolustuskorkeakoulu.fi

 Taideyliopisto (teatterikorkeakoulu, Sibelius-akatemia, 
kuvataideakatemia):uniarts.fi 

 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu: arts.aalto.fi

 Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylä: jyu.fi/sport

 Kielten opiskelu: yliopistojen humanistiset tiedekunnat



AMK



AMK

 Päätöksentekotaidot
 looginen päättelykyky ja ongelmanratkaisutaidot

 Kieli- ja viestintätaidot: opetuskieli (suomen kieli) ja englannin kieli
 tekstin lukemisen ja tulkinnan taidot 
 sanaston hallinta
 kielellinen päättely

 Eettiset taidot 
 eettisten tilanteiden tunnistus 

 Matemaattiset taidot 
 perus- ja prosenttilaskut 
 ensimmäisen asteen yhtälöt
 yksikkömuunnokset
 matemaattis-looginen päättelykyky 
 taulukoiden ja kuvioiden tulkinta

 Matemaattis-luonnontieteelliset taidot 
 matematiikka
 fysiikka



KIITOS 
OSALLISTUMISESTA!

Lisätietoja saat:

Valmennuskeskus.fi
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