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MITÄ TÄNÄÄN?

 Katsaus vuoden 2019 valintakokeisiin ja tietoa kevään 2020 valinnoista
 Oikeustiede
 Lääketiede
 Kauppatiede
 Maatalous-metsätiede
 Diplomi-insinöörikoulutus
 Arkkitehtuuri
 Psykologia
 Kasvatustiede ja luokanopettajakoulutus
 Matemaattis-luonnontieteellinen
 Farmasia
 Yhteiskunta- ja valtiotieteet
 Logopedia
 Historia
 Taideteollinen
 Liikuntatiede
 AMK



YLEISTÄ 
PYRKIMISASIAA

 Hakuaika 2 on 18.3.-1.4.2020 
 Todistusvalinnan osalta tulokset ilmoitetaan hakijoille 

viimeistään 27.5.2020

 Hakuaika 1 on 8.1.-22.1.2020
 Ensikertalaisuus

 Ensikertalaisia eivät ole hakijat, jotka:
 Ovat ottaneet opiskelupaikan syksyllä 2014 tai 

sen jälkeen vastaan suomalaisesta 
korkeakoulusta
 On jo olemassa tutkinto (vähintään 

kanditasoinen ) suomalaisesta korkeakoulusta
 Ensikertalaisuus ei koske hakemista vaan paikan 

vastaanottoa

Opintopolku.fi



YLEISTÄ 
PYRKIMISASIAA

 Yhteisvalintakohteita / valintakoeyhteistyö
 Arkkitehtitutkinto
 Biologia
 Biolääketiede Tku, Kuopio
 DI –tutkinto
 Farmasia
 Kasvatustieteet
 Opettajankoulutus UUSI
 Kauppatiede
 Lääketiede
 Hammaslääketiede
 Maantiede UUSI
 Metsätiede UUSI
 Oikeustiede
 Psykologia
 Sosiaalityö
 Tietojenkäsittelytiede
 Logopedia UUSI
 AMK



YLEISTÄ 
PYRKIMISASIAA: 
TODISTUSVALIN-
NAN PISTERAJOJA 
2019

 Oikeustiede, max 47,5
 Hki 46
 Tku 44,5
 Vaasa 43,5
 Joensuu 43
 Rovaniemi 41,5

 DI tutkinto, max 26
 Tuotantotalous Aalto 25
 Tuotantotalous Tre 20
 Tuotantotalous Lranta 16

 Kauppatiede, max 40
 Aalto 32
 Tku 29,86
 Tre 28
 Hanken Hki 26
 Jkylä 24
 Lranta 24
 Kuopio 23
 Pori 23
 Vaasa 23
 Oulu 23
 Joensuu 23
 Hanken Vaasa 20



OIKEUSTIEDE

 Opiskelupaikat
 Helsingin yliopisto, Helsinki
 Helsingin yliopisto, Vaasa
 Turun yliopisto
 Lapin yliopisto, Rovaniemi
 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu

 Valintamenettely 2020
 40 % todistusvalinta (ainoastaan ensikertalaisille)

 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
 Helsingin yliopiston ruotsinkieliset kohteet ei mukana yhteisvalinnassa

Sisäänpääsyrajat 2019

Helsinki 4 L (2 pitkää) +  1 E

Vaasa 3 L (1 pitkä) + 2 E (1 pitkä)

Turku 3 L (1 pitkä) + 2 E (1 pitkä)

Joensuu 4 L (1 pitkä) + 1 E

Rovaniemi 1 L + 4 E (2 pitkää)



OIKEUSTIEDE

 Valintakoe 2020
 Valintakoe perustuu ennakkoaineistoon (maksuton sähköisenä) sekä 

kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon
 Valintakoe ti 26.5.2020 klo 10:00–14:00 (koeaika lyhentyy)
 Valintakokeiden tarkistus on kaksiosainen

 Kaikilta korjataan monivalintatehtävät, joiden tulosten perusteella 
hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen. Toiseen vaiheeseen pääsee 
nelinkertainen määrä suhteessa aloituspaikkojen yhteenlaskettuun 
määrään (4 x 312 = 1248).

 Toisesta vaiheesta saatava vähintään 50 % pisteistä

 Valintakoe on koostunut mm. oikeustapauksista sekä essee-, 
monivalinta-, oikein/väärin-, määrittely-, aukkotäydennys- ja 
aineistokoetehtävistä

 Kevät 2019 kaksi kokonaan kokeessa jaettuihin aineistoihin 
pohjautuvaa tehtävää, aineisto yht. 9 sivua

Lisätietoa: oikeustieteet.fi



LÄÄKE-, 
HAMMAS- JA 
ELÄINLÄÄKE-

TIEDE

 Opiskelupaikat
 Lääketiede Helsinki, Turku, Oulu, Tampere, Kuopio
 Hammaslääketiede Helsinki, Turku, Oulu, Kuopio
 Eläinlääketiede Helsinki

 Valintamenettely
 Lääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa ja 

hammaslääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa. 
Eläinlääketiede on mukana valintayhteistyössä.

 1 lisäpiste ensimmäiseen hakukohteeseen
 Todistusvalinta (vain ensikertalaiset) ja valintakoevalinta
 51% todistusvalinnalla. Pisteitä voi saada kuudesta aineesta: Äidinkieli, 

biologia, matematiikka (pitkä tai lyhyt), kemia ja kaksi hakijalle parhaat pisteet 
tuottavaa ainetta seuraavista: fysiikka, joku muu ainereaali, vieras kieli. Eniten 
pisteitä tuottavat aineet ovat pitkä matematiikka (39,7 p.), kemia (34), 
äidinkieli (33), biologia (32,2), fysiikka (31,7), lyhyt matematiikka/pitkä kieli 
(28,3)

Laaketieteelliset.fi



LÄÄKE-, 
HAMMAS- JA 
ELÄINLÄÄKE-

TIEDE

 Valintakoe
 Valintakoe 19.5.2020
 Koe tehdään 1. hakukohteessa
 Pääsykoevaatimuksena OPS 2015 mukaan lukion biologia (kurssit 1-

5), kemia (kurssit 1-5) ja fysiikka (kurssit 1-7)

 Valintakoetyyppi
 Soveltavia, monipuolisia, eri aineita integroivia tehtäviä, jotka 

edellyttävät kokeessa jaettavan aineiston hyödyntämistä
 Erittäin pitkä koe, vaatii taktikointia
 Kaikki aineet yhtä merkittäviä
 Nelilaskin ja kaavaliite



LÄÄKE-, 
HAMMAS- JA 
ELÄINLÄÄKE-

TIEDE

 Ensikertalaisten raakapisterajat valintakoejonossa 2019, max. 
pisteet 244 (suluissa ei-ensikertalaisten pisteet)

HKI lääketiede 154,4 (157,4)

HKI lääketiede ruotsink. 143,9

TRE lääketiede 150,4 (152,4)

TKU lääketiede 148,4 (150,5)

Oulu lääketiede 142,4 (144,9)

Kuopio lääketiede 142 (146,5)

HKI hammas 117,8 (131,8)

TKU hammas 127,8 (132,3)

Oulu hammas 126,8 (133,8)

Kuopio hammas 118,5 (134,8)

HKI eläinlääketiede 114



LÄÄKE-/ 
TERVEYSTIEDE 
MUITA 
HAKUKOHTEITA

 Bioteknologia ja 
biolääketieteen tekniikka (TRE), 
vaatimuksena lukion kemia ja 
biologia sekä kokeessa jaettava 
aineisto

 DI koulutuksessa mm. 
Bioinformaatioteknologia 
(Espoo) ja biotekniikka(TKU), 
vaatimuksena lukion 
matematiikka + fysiikka/kemia

 Molekyylibiotiede (HKI), 
vaatimuksena lukion kemia ja 
biologia

 Farmasia (HKI, KPO), 
vaatimuksena lukion kemiaa ja 
aineisto

 Biolääketiede  (TKU, KPO 
yhteisvalinta), vaatimuksena 
lukion kemia ja biologia

 Elintarviketieteiden 
kandiohjelma, 
elintarviketieteiden kandidaatti 
ja maisteri (HKI, mm. 
ravitsemustiede), valintakoe 
perustuu ennakkoon 
opiskeltavaan materiaaliin 
(julkaisu 24.4.) sekä lukion fys + 
kem + bio pakolliset kurssit

 Ravitsemustiede (Kuopio), 
vaatimuksena ennakkoaineisto 
(julkaisu 1.5.)

 Terveyden edistäminen 
(Kuopio), aineistokoe

 Terveystieteiden kandidaatti- ja 
maisteriohjelma (Jyväskylä), 
aineistokoe



KAUPPATIEDE, 
OPISKELUPAI-

KAT

 Pääainevalintamahdollisuuksissa on eroja
 Aalto-yliopisto (Espoo)

 + International Business, Mikkeli
 + Economics, Espoo (analyyttisille ja matematiikasta kiinnostuneille)

 Turun yliopisto (Turku, Pori)
 LUT-yliopisto, Lappeenranta
 Oulun yliopisto
 Tampereen yliopisto
 Vaasan yliopisto
 Itä-Suomen yliopisto (Joensuu, Kuopio)
 Jyväskylän yliopisto
 Svenska Handelshögskolan (Helsinki, Vaasa)
 Åbo Akademi

SAT-testi: collegeboard.org, sayl.fi

http://www.collegeboard.org/
http://www.sayl.fi/


KAUPPATIEDE, 
YLI 8000 
HAKIJAA

 Todistusvalintajono (1127 kpl eli 60% paikoista): Todistusvalinnassa 
pisteet annetaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella (vain 
ensikertalaiset hakijat).

 1. äidinkieli 2. matematiikka (pitkä tai lyhyt) 3. parhaat pisteet 
tuottava kieli 4.-5. kaksi parhaat pisteet tuottavaa ainetta

 Kynnysehto: matematiikka (pitkä tai lyhyt) suoritettu hyväksytysti

 Koepistejono (750 kpl eli 40% paikoista): Koepistevalinnan 
valintapisteet muodostuvat valintakokeesta saatavien pisteiden 
summasta.

Huom! Haastatteluvalintajono Turussa on poistunut (kansainvälinen 
johtaminen ja yrittäjyys)



KAUPPATIEDE, 
VALINTAKOE-
VAATIMUKSET

 Koe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin 
kursseihin: 

 Taloustieto (yhteiskuntaopin kurssi)
 Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (historian kurssi)
 Tilastot ja todennäköisyys (lyhyen tai pitkän matematiikan kurssi)
 + Kokeessa mahdollisesti jaettava aineisto

 Koe (2.6.2020) on monivalinta- ja väittämäkoe. Tehtävien  määrää eikä 
maksimipistemäärää kerrota etukäteen. Koeaika 3 h. Nelilaskin 
jaetaan kokeessa.

 Oikeasta  vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vähennetään 
pisteitä, vastaamatta jättämistä nolla pistettä.

 Hakija voi valita, millä koepaikkakunnalla osallistuu valintakokeeseen.

 Koe tehdään sillä kielellä, joka on ko. yliopiston opetus- ja 
tutkimuskieli.

Kauppatieteellisen alan 
yhteisvalintasivu: kauppatieteet.fi

Videoanalyyseja 2018-2019 
valintakokeista: valmennuskeskus.fi



KAUPPATIEDE, 
HUOMI-
OITAVAA

 Vuoden 2019 kokeessa
 taloustiedosta tuli 20 kysymystä, tilastot ja todennäköisyys -osiosta 

13 ja historian osiosta 7 (suunnilleen sama jakauma vuoden 2018 
kokeessa). Kokeissa oli 40 monivalintakysymystä.

 tilastot ja todennäköisyys –osiossa yhden binomijakaumakysymyksen 
pystyi ratkaisemaan ainoastaan pitkän matematiikan tiedoilla (2018).

 tilastot ja todennäköisyys –osiossa yhden binomijakaumakysymyksen 
(2019).

 pystyi ratkaisemaan ainoastaan pitkän matematiikan tiedoilla ja 
yhden regressioanalyysikysymyksen lyhyen matematiikan tiedoilla 
(2019).



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



DIPLOMI-
INSINÖÖRI-
KOULUTUS

 Opiskelupaikat
 Aalto-yliopisto (Espoo TKK), Tampere TTY, Lappeenranta LUT, Oulu, 

Vaasa, (Pori), Turku
 Tilastot ym.

 Valintamenettely
 Yhteisvalinta (voi hakea kuuteen kohteeseen)
 Todistusvalinta ja valintakoevalinta
 Todistusvalinnalla 60-80%. Pisteitä voi saada kolmesta aineesta: Pitkä 

matematiikka (max. 39,7p.), äidinkieli (max. 33) ja fysiikka (max. 32,3) 
tai kemia (max. 32,3)

 Kynnysehdot

Dia.fi



DIPLOMI-
INSINÖÖRI-
KOULUTUS

 Valintakoe
 Kaksiosainen koe

 Pakollinen matematiikan osuus (3 tehtävää)
 Osuus, jossa tehdään 3 tehtävää seuraavista

 2 fysiikan
 2 kemian
 2 ongelmanratkaisutehtävää

 Perustuu lukion laajaan matematiikkaan, fysiikkaan ja kemiaan
 Laskinlista
 Kaavakokoelmaa ei jaettu lainkaan kevään 2019 kokeessa
 Koe 28.5.2020



DIPLOMI-
INSINÖÖRI-
KOULUTUS

 Esimerkkejä sisäänpääsyrajoista 2019 (valintakoejono)
 Tuotantotalous Aalto-yliopisto 36,67
 Tuotantotalous Tampere 34,44
 Tuotantotalous Lappeenranta 27,78
 Bioinformaatioteknologia Aalto-yliopisto 32,22
 Kone- ja rakennustekniikka Aalto 24,44
 Konetekniikka Tampere 24,44
 Konetekniikka Oulu 18,89
 Tietotekniikka Aalto 30
 Tietotekniikka Tampere 24,44
 Tietotekniikka Lappeenranta 22,22



ARKKITEHTUURI

Opiskelupaikat:
• Aalto yliopisto Espoon Otaniemi, Tampere ja Oulu

Valintamenettely
• Yhteispisteiden perusteella 75%
• Koepisteiden perusteella 25%
• Ensikertalaiskiintiö 50%
• Yhteisvalinta: Samalla kokeella voi pyrkiä 

kolmelle paikkakunnalle ja kaikkiin arkkitehtuurin 
/ maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmiin 



ARKKITEHTURIN 
PISTERAJAT 
2019

 Aalto yliopisto: Arkkitehtuuri
 Yhteispisteet 21,0667 / 30
 Koepisteet 11,5 / 15

 Aalto yliopisto: Maisema-
arkkitehtuuri

 Yhteispisteet 18,8333 / 33
 Koepisteet 10,6 / 18

 Tampereen yliopisto: Arkkitehtuuri
 Yhteispisteet 19,95 / 30
 Koepisteet 11 / 15

 Oulun yliopisto: Arkkitehtuuri
 Yhteispisteet 18,85 / 30
 Koepisteet 10,5 / 15
 Haki: 501
 Hakijoista ensisijaisia 122
 Hyväksytyt 39



ARKKITEHTUURI

 Koe koostuu seuraavista vaiheista:

1) Ennakkotehtävät (pakollinen kaikille)
 Julkaistaan 10.2.2020 Dia.fi –sivustolla
 Palautetaan 1.4.2020 mennessä
 Ennakkotehtävät arvostellaan jatkoon / ei jatkoon 

2) Piirustus- ja suunnittelukoe 1.-2.6.2020 (pakollinen kaikille)
 Kesto 2 päivää
 Kuusi tehtävää, 20-50 pistettä / tehtävä. Maksimipistemäärä 180 

pistettä.
 Koeaika enintään 7 tuntia / päivä. Koepäiviin sisältyy tunnin tauko.
 Pyrkijän tulee saada vähintään 84 pistettä, jotta koe on 

hyväksyttävästi suoritettu
 Koepäivät koostuvat piirustus- ja rakentelutehtävistä, joissa 

arvioidaan värien käyttöä, sommittelua, muotojen piirtämistä sekä 
tilan ja mittasuhteiden hahmotusta sekä luovaa 
ongelmanratkaisukykyä.



ARKKITEHTUURI

3) Matematiikan koe 3.6.2020 
 Voi korvata yo-arvosanalla seuraavasti: pitkästä matematiikasta  C tai 

lyhyestä matematiikasta E.
 EB-, IB- ja RP/DIA -tutkintojen aineiden vaadittavat tasot näkyvät 

erillisessä muuntotaulukossa.
 Hakija saa tiedon kynnysehdon täyttymisestä ennen 

arkkitehtimatematiikan koetta.
 Hakija osallistuu erilliseen matematiikan kokeeseen, jos yo-arvosanan 

kynnysehto ei täyty tai hän ei ole kirjoittanut matematiikkaa.
 Koetehtävät perustuvat lukion pitkän matematiikan vaatimuksiin
 Matematiikan kokeessa on neljä (4) tehtävää ja arvosteluasteikko on 

0-6 pistettä / tehtävä.
 Hakijan tulee saada kokeesta vähintään 6/24 pistettä voidakseen tulla 

hyväksytyksi.
 Arkkitehtimatematiikan kokeesta ei saa enää valinnassa pisteitä.



ARKKITEHTUURI 4) Luonnontieteen koe maisema-arkkitehtuuriin pyrkiville 
3.6.2020
 Voi korvata maantiedon yo-kokeen arvosanalla M
 Hakija osallistuu erilliseen maantieteen kokeeseen, mikäli ei ole 

kirjoittanut maantieteen yo-koetta tai täytä kynnysehtoa. 
 Hakijan tulee saada kokeesta vähintään 12/24 pistettä voidakseen 

tulla hyväksytyksi.
 koe perustuu oppikirjaan Geos 2: Sininen planeetta (LOPS2016) sekä 

kokeessa mahdollisesti jaettavaan materiaaliin.
 Maisema-arkkitehtuurin luonnontieteen kokeesta ei saa enää 

valinnassa pisteitä.



Arkkitehtuurin 
koevaiheet ja 
lähtöpisteytys

 YO-tutkinnon pisteytys 2020:
 Kaikilta huomioitavat aineet:

 Äidinkieli
 Lyhyt tai pitkä matematiikka

 Kolme parhaat pisteet 
tuottavaa arvosanaa 
seuraavista

 fysiikka (L=31,7), biologia 
(L=26,8), kemia (L=26,8), 
pitkä kieli (L= 28,3), 
keskipitkä kieli (25,1), 
psykologia (24,6), maantiede 
(22), historia (19,6),  filosofia 
(16), yhteiskuntaoppi (16)

 HUOM! Ristiriita 
pisteytyksessä: Maantiede, 
joka vaaditaan maisema-
arkkitehtuuriin pyrkijöiltä, 
arvosana L tuottaa vain 22 
pistettä 



Ennakkotehtävät 2019. Lähde: Dia.fi



Arkkitehtuurin
valintakoetyö-
näyttely 2019. 
Lähde: Dia.fi



PSYKOLOGIA
 Opetuksen painopistealueet yliopistoittain:

• Helsinki (lääketieteellisessä tiedekunnassa): neuropsykologia, 
kognitiivinen ja havaintopsykologia, kehityspsykologia, persoonallisuus- ja 
terveyspsykologia, kliininen psykologia sekä kognitiivinen neurotiede

• Turku: Kehityspsykologia, kognitiivinen ja neuropsykologia, 
persoonallisuus- ja sosiaalipsykologia, kliininen psykologia, psykologian 
tutkimusmenetelmät (Turun erikoisuutena myös evoluutiopsykologian 
kokonaisuus)

• Tampere: kehitys- ja persoonallisuuspsykologia, terveyden ja 
mielenterveyden psykologia, kognitiivinen ja neuropsykologia, työ- ja 
organisaatiopsykologia, psykologian tutkimusmenetelmät

• Jyväskylä: kehityspsykologia, neuropsykologia, kliininen psykologia, 
persoonallisuus- ja työpsykologia

• Joensuu: elämänkulku, koulutettavuus, interventiot, perheet ja 
parisuhteet, työelämä, sosiaaliset erot sekä sivuaineena oikeuspsykologia 
(painotuksena sosiaalinen, kulttuurinen, yhteiskunnallinen ja 
historiallinen yhteys)
 Psykonet –verkoston tuomat yhteistyömahdollisuudet



Paikkakunta Haki 2019 (2018) Osallistui 2019 
(2018)

Hyväksytty Sis.pääsy% 
hakeneet

Helsinki 2867 (2025) 1987 (1286) 50 1,7%

Jyväskylä 2822 (1962) 77 2,7%

Joensuu 2092 (1092) ? (632) 40 1,9%

Tampere ? ? 30

Turku 2636 (1699) ? (1234) 31 1,2%

Psykologia hakijatilastoja 2019



Paikkakunta Yhteispistemäärä 
maks. 277,90

Koepistemäärä maks. 
120

• Helsinki 219,845 104,56

• Turku 215,708 102,744

• Tampere 213,101 101,268

• Jyväskylä 207,329 93,321

• Joensuu 199,123 90,823

Psykologian pisterajat 2019



PSYKOLOGIAN 
VALINTAKOE 

2020

 Psykologian yhteisvalinta, jossa mukana Helsingin, Itä-Suomen, 
Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot

 Valintakoe 20.5.2020 klo 9-12
Aikaa lyhennetty tunnilla

 Valintakoe on yksiosainen ja siinä voi olla monivalintatehtäviä, laskuja 
ja muun tyyppisiä tehtäviä.

 Kokeessa jaetaan nelilaskin. Omia taskulaskimia ei saa käyttää. 
Kokeessa voidaan antaa myös taulukoita, kuvia ja kaavoja.
 Kevään 2019 kokeessa oli myös virheellisiä kaavoja vaikkei sitä 

etukäteen mainittu

 Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan materiaalin ja 
kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, 
tieteellisen ajattelutavan ja tilastollisten menetelmien perusteiden 
ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä.
 2019 tilastotieteestä: aineistojen ja taulukoiden pohjalta laskuja 

ja monivalintatehtäviä, teoriaan pohjautuvia monivalintoja
 valintakoeartikkeleista: monivalintatehtäviä
 erillinen matemaattis-loogisenpäättelyn tehtäväosio



PSYKOLOGIAN 
VALINTAKOE 

2020

 Valintakoemateriaali julkaistaan 22.4.2020 klo 12.00 
psykologian yhteisvalinnan sivustolla

 Materiaali voi sisältää myös englanninkielistä aineistoa.
 ei englanninkielistä materiaalia keväällä 2019
 9 psykologista tutkimus- ja katsausartikkelia
 80 sivua tilastotieteen materiaalia + virheiden 

korjaussivusto

Lisätietoa Psykologian yhteisvalintasivustolta osoitteesta

https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/psykologian-yhteisvalinta

https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/psykologian-yhteisvalinta


Todistusvalinnan 
pisteet 2020

 70% aloituspaikoista on varattu ensikertalaisille
 60% valitaan todistusvalinnalla ja 40% valintakokeella
 Todistusvalinnassa huomioidaan ainoastaan ensikertalaiset 

hakijat.
 Todistusvalinnassa annetaan vuonna 2006 tai sen jälkeen 

suoritetusta yo-tutkinnon viidestä aineesta seuraavasti (maks
157,9 pistettä):

1. Äidinkieli (suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi 
toisena kielenä)

2. Psykologia
3. Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
4. Yksi ainereaali
5. Yksi kieli

 Todistusvalinnassa käytetään tasaajakriteereitä, mikäli 
hakijoita on tasapisteissä. 



Todistusvalinnassa 
huomioitavaa

Vanhamuotoisesta reaalista ei saa pisteitä.

Todistusvalinnan vähimmäispisteraja on 70 
pistettä. Sen alle jääviä ei huomioida 
todistusvalinnassa lainkaan.

Esim. Helsingissä olisi viime keväänä 
vaadittu 3 x L ja 2 x E:n paperit

Todistusvalinnassa huomioidaan ne, joiden tiedot 
ovat ylioppilastutkintorekisterissä viimeistään 12.5.2020.
Yliopisto ei vastaa lukioista johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä.

Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta, 
mutta kuitenkin viimeistään 27.5.2020.

Pyrkijän on syytä varautua osallistumaan valintakokeeseen siltä 
varalta, että todistusvalinnan tulokset eivät valmistu ennen koetta.

Pyrkijä voi tavoitella valintakokeella myös ylemmäksi asettamaansa 
paikkaa, johon häntä ei todistusvalinnassa hyväksytty.



KASVATUSTIEDE 
JA OPETTAJAN-

KOULUTUS:
VAKAVAssa 2019 
mukana olevat 

koulutusohjelmat

 Helsingin yliopisto: LO, varhaiskasvatus, kotitalous, käsityö, erityispedagogiikka, 
yleinen ja aikuiskasvatustiede sekä ruotsinkieliset varhaiskasvatus, luokanopettaja 
ja yleinen kasvatustiede

 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu: LO, varhaiskasvatus, kotitalous, käsityö ja 
erityisopettaja, erityisluokanopettaja ja opinto-ohjaaja HUOM! Yleinen 
kasvatustiede ei mukana VAKAVAssa

 Jyväskylän yliopisto: LO, varhaiskasvatus ja erityispedagogiikka, yleinen ja 
aikuiskasvatustiede 

 Lapin yliopisto: LO ja yleinen kasvatustiede

 Oulun yliopisto: LO, varhaiskasvatus, interkultuurinen opettajankoulutus, 
erityispedagogiikka ja kasvatustieteet – Opetus ja kasvatusalan to.

 Tampereen yliopisto: LO ja varhaiskasvatus HUOM! Elinikäinen oppiminen ja 
kasvatus ei mukana VAKAVAssa

 Turun yliopisto 
 Turku: LO ja kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
 Rauma: LO, varhaiskasvatus ja käsityö

 Åbo Akademi: LO, varhaiskasvatus, kotitalous ja erityisopettaja



KASVATUSTIETEEN 
OPISKELIJA-

VALINTA

 Yleisen kasvatustieteen koulutusohjelmissa 60% yo-
todistusvalinnalla ja 40% kirjallisen VAKAVA -kokeen kautta

 Paitsi Tampereella Elinikäinen oppiminen ja kasvatus 40% 
suoravalinnalla

 Kaikissa opettajankoulutusohjelmissa 60% yo-todistusvalinnalla 
soveltuvuuskokeeseen ja 40% kirjallisen valintakokeen kautta 
soveltuvuuskokeeseen

 Todistusvalinnan pisteytys neljä ainetta:
 Äidinkieli
 Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 Enintään yksi ainereaali
 Enintään yksi kieli

 Todistusvalinnan vähimmäispisteraja on 67,5 pistettä. Sen alle 
jääviä ei huomioida todistusvalinnassa.



VAKAVA –KOE 
2020

 Keväällä 2020 mukana kaikkiaan 52 hakukohdetta
Myös Åbo Akademi

 Hakija voi samalla kirjallisella kokeella hakea enintään 6
VAKAVA-hankkeessa olevaan koulutusohjelmaan
myös luokanopettajakoulutuksen ja 

varhaiskasvatuksen koulutusohjelmiin, mikä aiemmin 
ei ollut mahdollista

• VAKAVA –kokeeseen ei ole ennakkoon luettavaa aineistoa

• Koe perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon

• Kokeessa arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa 
tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja
Mitä tarkoittaa?



Akateemiset 
opiskelutaidot 
ja aineistokoe

 Kevään 2019 aineistokoe: Tujula & Nieminen 2014: 
Aikuisopettajaopiskelijoiden portfoliokertomusten identiteettipuhe. 
Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 45 (2014):1, s 
67-73

 Kevään 2018 aineistokoe: Terveyssosiologinen näkökulma 
liikunnallisen elämäntavan polarisoitumiseen – valinnat vai 
mahdollisuudet (Yhteiskuntapolitiikka –lehti), 7 sivua

 Artikkelilukutekniikka ja rakenne
 Tieteellinen katsausartikkeli ja tutkimusartikkeli
 Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus
 Kuvioiden, taulukoiden ja tulosten tulkinta

 Luku-, muistiinpano- ja vastaustekniikka korostuu

 Voi olla useita erilaisia tekstejä tai muita aineistoja esim. kuvia, 
ajankohtaisia kirjoituksia ja muita artikkeleita, joihin pitää vertailla ja 
soveltaa keskenään



VAKAVA –KOE 
2020

• Koe pidetään 23.4.2020 klo 13.00–16.00.

• ”Et tiedä todistusvalinnan tuloksiasi ennen VAKAVA-
koetta. On siis varminta, että osallistut VAKAVA-
kokeeseen joka tapauksessa.” VAKAVA 
yhteisvalintasivusto

• Kynnysehto: Voidakseen tulla kutsutuksi 
soveltuvuuskokeeseen VAKAVA-kokeen perusteella, 
hakijan on saatava vähintään 30 % VAKAVA-kokeessa 
valtakunnallisesti parhaiten menestyneen hakijan 
pistemäärästä 



SOVELTUVUUS-
KOE UUDISTUU 

2020

 ”Enteileekö monen paikkakunnan kevään 2019 
samanlainen soveltuvuuskoe valintakoeyhteistyötä 
keväällä 2020?”

 Hakija voi saada soveltuvuuskoekutsun 0-6  
hakukohteeseen ensimmäisen vaiheen menestyksestä 
riippuen. 

 Kokeen suorituspaikka määräytyy korkeimman 
hakuprioriteetin mukaan, johon hakija kutsutaan. 
 Koe suoritetaan vain kerran, ja sen pisteet 

huomioidaan kaikissa niissä hakukohteissa, joiden 
soveltuvuuskokeeseen hakija on kutsuttu.



VAKAVA-kokeen 
pisterajoja 2019

 VAKAVA –kokeen perusteella
luokanopettajakoulutuksen
soveltuvuuskokeisiin
hyväksytyt valinta-
yksiköittäin 2019

 Maksimipistemäärä 154
 *-merkitty ei-ensikertalaisten

luku

 VAKAVA –kokeesta on 
saatava vähintään 30% 
raakapisteiden
maksimipistemäärästä, jotta
koe on hyväksyttävästi
suoritettu pistemäärän ja
hakukohdejärjestyksen
perusteella kutsu
soveltuvuuskokeeseen

Valintayksikkö Min. pisteet

Helsinki 82,58 / *93,34

Tampere 80,63 / *83,25

Turku 79,00 / *80,75

Jyväskylä 74,00 / *75,75

Oulu 70,13 

Rauma 66,08 / *68,46

Joensuu 52,46 / *52,63

Rovaniemi 51,38 / *51,79



SOVELTUVUUS-
KOE UUDISTUU 

2020

 Soveltuvuuskokeen menetelmänä on haastattelu
 Arviointi perustuu MAP –malliin (Moniulotteinen opettajan 

osaamisen prosessimalli)
1) Opetuksen ja oppimisen tietoperusta (0-24 p)
2) Kognitiiviset taidot (0-24 p)

• 2019 Reflektiotaidot

3) Sosiaaliset taidot (0-24 p)
• 2019 Vuorovaikutusosaaminen
• 2019 Kulttuurinen osaaminen

4) Persoonalliset orientaatiot (0-24 p)
• 2019 Motivoituneisuus
• 2019 Sitoutuneisuus

5) Ammatillinen hyvinvointi (0-24 p) 
• Pisteytys 0-120 p. Kustakin osasta tulee saada 4 pistettä ja koko 

kokeesta 50 pistettä, jotta hakija voi tulla hyväksytyksi



HYÖDYLLISIÄ 
LINKKEJÄ

 VAKAVA- valintakoeanalyysivideot kotisivullamme 
valmennuskeskus.fi
 Tutustu vanhoihin valintakokeisiin osoitteessa VAKAVA 

–yhteisvalinnan sivustolla 

https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/kasvatusalan-
valintayhteistyoverkosto

 Tutustu MAP –malliin OVET –hankkeen sivulla: 

https://sites.utu.fi/ovet/hanke/moniulotteinen-
opettajan-osaamisen-malli-map/

https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/kasvatusalan-valintayhteistyoverkosto
https://sites.utu.fi/ovet/hanke/moniulotteinen-opettajan-osaamisen-malli-map/


MATEMAATTIS
-LUONNONTIE-

TEELLINEN 
ALA, BIOLOGIA

 Opiskelupaikat
 Helsinki, Oulu, Turku, Jyväskylä

 Itä-Suomen yliopistossa (Kuopio ja Joensuu)
hakukohteena ympäristö- ja biotiede
(ei yhteisvalinnassa, oma valintakoe, joka perustuu
kokeessa jaettavaan aineistoon)

 Jyväskylässä lisäksi luonnonvarat ja ympäristö
 Vain todistusvalinta

 Valintamenettely
 Yhteisvalinta (biohaku.fi)

 5 hakukohdetta (Hki myös ympäristötiede)
 Todistusvalinta ja valintakoevalinta
 Todistusvalinnalla 51%. Pisteitä voi saada viidestä aineesta: äidinkieli, 

biologia, matematiikka (pitkä tai lyhyt) ja kaksi hakijalle parhaat pisteet 
tuottavaa ainetta. Eniten pisteitä tuottavat aineet ovat pitkä matematiikka 
(39,7p.), biologia (34), äidinkieli (33), fysiikka (31,7), lyhyt matematiikka/pitkä 
kieli (28,3).



MATEMAATTIS
-LUONNONTIE-

TEELLINEN 
ALA, BIOLOGIA

 Valintakoetyyppi
 Vaatimuksena lukion kurssit 1-5 ja kokeessa mahdollisesti jaettava 

aineisto (HUOM! aineisto voi olla myös englanninkielistä)
 Neljä tehtävää (essee, monivalinta, määrittely…)
 Tehtävissä rajattu vastaustila
 Valintakoe 27.5.2020



MATEMAATTIS-
LUONNONTIE-

TEELLINEN ALA, 
MAANTIEDE

 Opiskelupaikat
 Helsinki, Oulu, Turku, Joensuu

 Valintamenettely
 Yhteisvalinta UUTTA
 Todistusvalinta ja valintakoevalinta
 Todistusvalinnalla 55-57%. Todistusvalinnassa pisteitä voi saada neljästä 

aineesta: Äidinkieli, maantiede ja kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa 
ainetta seuraavista: matematiikka (pitkä tai lyhyt), yksi ainereaali, yksi kieli. 
Eniten pisteitä tuottavat aineet ovat pitkä matematiikka (36,1 p.), maantiede 
(34), äidinkieli (33), lyhyt matematiikka/pitkä kieli (28,3), fysiikka (26,5).

 Valintakoetyyppi
 Kaikissa vaatimuksena lukion maantieteen oppimäärä sekä kokeessa 

mahdollisesti jaettava aineisto
 Esseitä, määrittelyjä, monivalintoja, karttoja/tilastoja/kuvia/kaavioita
 Valintakoe 22.5.2020



MATEMAATTIS-
LUONNONTIE-

TEELLINEN  ALA, 
MATEMATIIKKA, 
FYSIIKKA, KEMIA

 Opiskelupaikat
 Opiskeltavan aineen valinnasta riippuen

 Valintamenettely
 Ylioppilaille usein vain suoravalinta tai todistusvalinta
 Todistusvalinta 51-100%

 4 ainetta, eniten pisteitä tuottavat aineet riippuvat hakukohteesta
 Monessa hakukohteessa on 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)

 Kynnysehto voi olla myös tietty pistemäärä (esim Oulu matematiikka ja 
fysiikka 41,4 / 132,7)

 Käytössä myös suoravalinta eli yhden aineen arvosanalla saa 
opiskelupaikan suoraan (esim. Jyväskylään pääsee kemian opintoihin 
kirjoittamalla E:n kemiasta, Joensuuhun fysiikan opintoihin 
kirjoittamalla E:n fysiikasta tai 2 x M esim fys ja mat)

 Valintakoe
 vaatimuksena lukion oppimäärä



MATEMAATTIS-
LUONNONTIE-

TEELLINEN ALA, 
TIETOJENKÄSIT-

TELYTIEDE

 Opiskelupaikat
 Helsinki, Joensuu, Turku, Jyväskylä, Oulu, Kuopio ja Tampere
 Valintamenettely

 Osaan suora valintaa (esim. Kuopio pitkä matematiikka E)
 Todistusvalinnalla 55%, pisteitä 4 aineesta.

 Valintakoetyyppi 
 3 tehtävää (2 aineistotehtävää ja yksi ongelmanratkaisutehtävä), kahteen 

vastataan
 Koe 25.5.2020

 Tkt-yhteisvalinta.fi



MATEMAATTIS
-LUONNONTIE-

TEELLINEN 
ALA, BIOKEMIA

 Opiskelupaikat
 Turku ja Oulu

 Valintamenettely
 Todistusvalinta ja valintakoevalinta
 Todistusvalinnalla 51%. Todistusvalinnassa pisteitä voi saada viidestä 

aineesta: äidinkieli, kemia, matematiikka ja reaali tai kieli. Eniten pisteitä 
tuottavat aineet ovat pitkä matematiikka (39,7 p.), kemia (34), äidinkieli (33), 
fysiikka (31,7), lyhyt matematiikka/pitkä kieli (28,3).

 Valintakoetyyppi 
 Tku vaatimuksena lukion kemia ja biologia, koe 2.6.
 Oulussa aineistokoe (yleisiä biologiaan, kemiaan, biokemiaan tai 

bioteknologiaan liittyviä teemoja ja asioita, jotka ovat oletettavasti 
jossain määrin tuttuja joko lukion oppimääristä tai tiedotusvälineiden 
uutisoinnista), koe 1.6.



FARMASIA

 Opiskelupaikat
 Helsinki, Kuopio ja Åbo Akademi

 Valintamenettely
 Samanaikaisesti voi hakea kaikkiin kohteisiin: ensisijaisesti 

proviisoriksi ja toissijaisesti farmaseutiksi
 Todistusvalinta ja valintakoevalinta
 Todistusvalinnalla 70%. Todistusvalinnassa pisteitä voi saada kuudesta 

aineesta: äidinkieli, kemia, biologia, matematiikka (pitkä tai lyhyt), yksi 
ainereaali sekä yksi kieli. Eniten pisteitä tuottavat aineet ovat pitkä 
matematiikka (36,1 p.), kemia (34), äidinkieli (33), biologia (32,3), lyhyt 
matematiikka/pitkä kieli (28,3), fysiikka (26,5).

 Valintakoetyyppi
 Monivalintakoe
 Vaatimuksena lukion kemiaa ja aineisto (terveystieteisiin liittyvä 

aineisto)
 Valintakoe 27.5.2020
 Nelilaskin (jaetaan kokeessa)



VALTIO- JA 
YHTEISKUNTA-

TIETEET

 Opiskelupaikat
 Helsinki
 Joensuu
 Jyväskylä
 Kuopio
 Tampere
 Turku
 Lappi
 Vaasa
 Åbo Akademi

 Tutkinto-ohjelmat:
 Yhteiset alkuvaiheen opinnot
 Pääaine valitaan ensimmäisen vuoden aikana – kandiopintojen 

lopussa
 Mm. hakutoive, tiedekunnan kriteerit, kuten opinnoissa eteneminen ja 

opintomenestys vaikuttavat pääaineen saantiin



VALTIO- JA 
YHTEISKUNTA-

TIETEET
VALINTA-

MENETTELY
2020

 Todistusvalintakiintiö 51 % (poikkeuksena yhteiskuntatieteet Itä-
Suomen yliopistossa + Åbo Akademi 60%) 

 Todistusvalinnassa pisteitä voi saada viidestä aineesta:
 Äidinkieli, vähintään C
 Hakijalle parhaat pisteet tuottava aine: filosofia tai historia tai 

psykologia tai yhteiskuntaoppi
 Kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta:

 Yksi ainereaali
 Yksi kieli
 Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

 Parhaat pisteet (max 157,9p): pitkä matematiikka (36,1p), filosofia 
tai historia tai psykologia tai yhteiskuntaoppi (34p), äidinkieli (33p), 
pitkä kieli ja lyhyt matematiikka (28,3p), fysiikka (26,5p)

 Joissakin yhteiskuntatieteiden tiedekunnissa olevissa 
hakukohteissa poikkeuksia todistuksen pisteytyksessä mm. filosofia



SOSIAALITYÖN 
YHTEISVALINTA 

2020

 Opiskelupaikat: Helsingin, Itä-Suomen (Kuopio), Jyväskylän, Lapin 
(Rovaniemi), Tampereen ja Turun yliopistot 

 Huom! Helsingin yliopisto palaa mukaan yhteisvalintaan (oli osana 
sosiaalitieteen hakukohteita vuodesta 2017 alkaen)

 Koe perustuu artikkelikokoelmaan (julkaistaan verkossa 30.4.2020) 
+ kokeessa jaettavaan aineistoon

 Koe: ti 1.6.2020 klo 10-14

 Kaikki yliopistot eivät julkaise pisterajoja, joten pisterajojen 
vertailtavuus vaikeaa

 https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/sosiaalityon-yhteisvalinta

 51 % todistuksella: vähintään 50 % todistusvalinnan 
maksimipistemäärästä (eli 78,95) voidakseen tulla valituksi 
todistusvalinnassa

Hakukohde Aloituspaikat
Itä-Suomi, Kuopio 47 (-13)
Jyväskylä 25
Lappi, Rovaniemi 58
Tampere 30
Turku 28
Helsingin yliopisto 25 (UUSI!)

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/sosiaalityon-yhteisvalinta


VALTIOTIEDE, 
HELSINKI 2020

 Politiikan ja viestinnän kandiohjelma
 (maailmanpolitiikka, politiikka ja organisaatiot, viestintä)
 Ennakkomateriaali 24.4.2020, Valintakoe 25.5.2020 klo 14-18

 Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma
 (sosiaali- ja kulttuuriantropologia, kehitysmaatutkimus, poliittinen 

historia, talous- ja sosiaalihistoria)
 Ennakkomateriaali 24.4.2020, valintakoe 27.5.2020 klo 14-18

Kokeet perustuvat ennakkomateriaaliin (14p) + aineistokokeeseen (22p)
Aineistokokeen materiaali jaetaan koetilaisuudessa ja se on 
hakukohdekohtainen. Aineisto voi olla myös englanninkielinen. Kokeessa on 
ollut mm. tilastojen ja kuvien tulkintaa sekä esseetehtäviä, rajattu vastaustila
Materiaalit viime vuonna ostettavissa myös sähköisenä 

 Filosofian kandiohjelma (yhteistyössä humanistisen tiedekunnan 
kanssa)

 Aineistokoe, edellytetään FI1 kurssin tietoja



VALTIOTIEDE, 
HELSINKI 2020

 Sosiaalitieteiden kandiohjelma (uusi valintapa!)
 Pääaineet: sosiologia, sosiaalipsykologia ja yhteiskuntapolitiikka
 Näyttökoe (pääsykoe) perustuu Helsingin avoimessa yliopistossa järjestettävään 5 

op kurssin luentoihin ja materiaaleihin + koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon
 Kurssista täytyy olla suoritusmerkintä Helsingin yliopiston opiskelijarekisterissä 

viimeistään 14.5 
 Kurssin luennot suomeksi ja englanniksi, myös materiaali voi olla englanninkielistä
 Näyttökokeeseen kutsutaan kurssilla parhaiten menestyneet 160 hakijaa (vähintään 

81/100 pistettä kurssista) -> 29 näistä valitaan opiskelemaan
 Näyttökokeeseen lähetetään erillinen kutsu
 Näyttökoe 2.6.2020 klo 13-16

 Taloustieteen kandiohjelma (pelkkä todistusvalinta)
 4 ainetta: äidinkieli, matematiikka (pitkä tai lyhyt), reaali, kieli
 Kynnysehtona pitkä matematiikka hyväksytty tai lyhyt matematiikka C



YHTEISKUNTA-
TIEDE

TAMPERE 
2020

 Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät vuoden 2019 alusta, mikä on 
vaikuttanut yhteiskuntatieteen tutkinto-ohjelmiin

 Osa aiemmin yhteiskuntatieteisiin kuuluneista tutkinto-ohjelmista on siirtynyt 
informaatioteknologian ja viestinnän tai johtamisen ja talouden tiedekuntien alaisuuteen 

 Viestintä, ent. puheviestintä (todistusvalinnalla 11, lisäksi valitaan 9 suullisen kokeen 
perusteella, joka perustuu ennakkoon julkaistuun aineistoon, kokeeseen kutsutaan 75 yo-
todistuksen perusteella, koe 1.6.2020) 

 Mediatutkimus (valintakoe perustuu 28.4.2020 julkaistavaan materiaaliin + mahdollisesti 
kokeessa jaettavaan aineistoon, koe 28.5.2020)

 Politiikan tutkimus (valintakoe perustuu 29.4. mennessä julkaistavaan ennakkomateriaaliin + 
aineistoon kokeessa, koe 29.5.2020)

 Journalistiikka, ent. journalistiikka ja viestintä (valintakoe perustuu 20.4.2020 julkaistavaan 
aineistoon + kokeessa jaettava aineisto, koe 20.5.2020)

 Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma näyttöreitti: hakija suorittaa Helsingin tai Tampereen 
avoimen yliopiston opintojakson Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. Kurssi on suoritettava 
keväällä 2020 joko Tampereen tai Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa siten, että 
suoritusmerkintä on opintosuoritusrekisterissä viimeistään 14.5.2020. Hakijalla on oltava 
opinto-oikeus kurssin suorittamiseksi siinä yliopistossa (Tampereen tai Helsingin yliopisto), jonka 
yhteiskuntatutkimuksen/sosiaalitieteiden näyttöreitin hakukohteen hän on asettanut ylemmälle 
prioriteetille yhteishaun hakulomakkeella.

 40 kutsutaan haastatteluun, haastattelut 28-29.5.2020
 Ensisijaisuus nostaa kurssista saatavia pisteitä 



YHTEISKUNTA-
TIEDE

TAMPERE 
2020

Lisäksi Tampereella yhteiskuntatieteisiin kuuluvat:
 Sosiaalityö (yhteisvalinta)
 Terveystieteiden tutkinto-ohjelma

 Kansanterveystieteet (terveystieteiden todistusvalinnan pisteytys,
aineistokoe)

 Hoitotiede (pelkkä valintakoevalinta terveydenhoitoalan AMK-
tutkinnon suorittaneille)

 Filosofia (pelkkä valintakoevalinta, koe perustuu FI1-FI4 kursseihin)
 Kirjallisuustiede (kirjallisuustieteen todistusvalinnan pisteytys, 

pääsykoe perustuu 30.11. julkaistavaan materiaaliin, pääsykoe 
2.6.2020)

 Historia
 Logopedia (yhteisvalinta)
 Psykologia (yhteisvalinta)



YHTEISKUNTA-
TIEDE 

TURKU 
2020

 Hakukohteet:
 Filosofia 
 Sosiaalitieteet (pääaine maisterivaiheessa sosiaalipolitiikka, 

sosiologia tai taloussosiologia)
 Poliittinen historia ja valtio-oppi (pääaine valitaan ensimmäisen 

vuoden keväällä)

 Valintakoe koostuu essee-, aineisto- ja monivalintatehtävistä
 Filosofia: valintakoemateriaali julkaistaan 6.5., koe 3.6.
 Sosiaalitieteet: valintakoemateriaali julkaistaan 29.4., koe 29.5.
 Poliittinen historia ja valtio-oppi: valintakoemateriaali julkaistaan 

4.5., koe 1.6.



YHTEISKUNTA-
TIEDE

TURKU 
2020

 Lisäksi Turussa yhteiskuntatieteisiin kuuluvat: 
 Sosiaalityö (yhteisvalinta)
 Logopedia (yhteisvalinta)
 Psykologia (yhteisvalinta)



YHTEISKUNTA-
TIEDE 

ITÄ-SUOMI 
2020

 Joensuu yhteiskuntatieteet pääainevaihtoehdot: sosiologia ja 
yhteiskuntapolitiikka

 Kuopio yhteiskuntatieteet (ent. sosiaalitieteet) 
pääainevaihtoehdot: sosiaalipsykologia ja hyvinvointi 
yhteiskunnassa

 Joensuu ja Kuopio yhteiskuntatieteet 
 Muuttuvat yhteisvalintaan
 Valintakoemateriaali julkaistaan 27.4.2020, koe voi olla soveltava
 Valintakoe 25.5.2020

 Muita koulutusohjelmia
 Sosiaalityö (yhteisvalinta)
 Maantiede ja ympäristöpolitiikka (maantieteen todistuspisteytys, 

mukana maantieteen yhteisvalinnassa)



YHTEISKUNTA-
TIEDE 

JYVÄSKYLÄ 
2020

 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelma
 Opinnoissa voi yhdistää kaikkia tutkinto-ohjelman opintosuuntia: 

filosofia, sosiologia, politiikka (valtio-oppi) ja yhteiskuntapolitiikka
 Maisteriohjelman voi suorittaa mistä tahansa pääaineesta

 Valintakoe perustuu kokeessa jaettavaan materiaaliin
 Valintakoetyyppisiä esimerkkikysymyksiä netissä 
 Pääsykoe 5.6.2020 klo 9-12

 Sosiaalityö (yhteisvalinta)



YHTEISKUNTA-
TIEDE 

MUUTOKSET 
2020

 Opintopolussa ilmoitettu kahta tietoa todistusvalintakiintiöistä ja 
ne saattavat olla hieman kerrottua 51 % isommat 

 Kaikkiin kohteisiin on sekä pääsykoe- että todistusvalinta
 Tampereen yliopisto, filosofia (pelkkä pääsykoe)
 Helsingin yliopisto, taloustiede (pelkkä todistusvalinta)

 Osan kohteista mm. Tampereen politiikan tutkimuksen 
todistusvalinta rajattu pelkästään ensikertalaisiin, osassa ei rajausta

 Näyttöreitit Tampereen ja Helsingin yliopistoihin



LOGOPEDIA
2020

 Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, joka tutkii 
ihmisäänen puheen, kielen ja kommunikaation toimintaa sekä sen 
häiriötilojen ennaltaehkäisyä ja kuntoutusta

 Opiskelupaikat: Helsinki, Tampere, Turku, Oulu

 Valintatavat: 70 % todistuksella, 30 % pääsykokeella 
 Muutos: Hakukohteet yhteisvalinnassa 2020

 Todistusvalinnassa pisteitä voi saada viidestä aineesta:
 Äidinkieli, vähintään M
 Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 Enintään kaksi ainereaalia
 Enintään yksi kieli

 Parhaat pisteet (max 148,4p): pitkä matematiikka (36,1p), äidinkieli 
(33p), pitkä kieli ja lyhyt matematiikka (28,3p), fysiikka (26,5p), 
keskipitkä kieli (25,1p), historia (24,5p)



LOGOPEDIA
2020

 Valintakoe
 Yhteisvalinta, ei pisteitä ensisijaisuudesta
 Kokeessa mm. loogista päättelyä ja aineistotehtäviä

 Kevät 2019 kokeessa oli mm. ärsyke- ja muutinfunktioita
 Tehtävät edellyttävät aineiston ymmärtämistä, tulkintaa ja 

soveltamiskykyä sekä päättely- ja oivalluskykyä
 Aineisto jaetaan kokeessa, suomenkielen lisäksi tai asemasta voi 

olla myös englannin kielistä aineistoa
 Koe ma 18.5.2020 klo 9.00–12.00
 Tehtävät monivalintoja



HISTORIA 
VALINTAKOE 

2020

 Helsinki: Lukion historian kurssit + ennakkoaineisto, joka 
julkaistaan 24.4.2020 
 Valintakoe 27.5.2020 klo 9-12
 Todistusvalinnan vähimmäispistemäärä 90 pistettä

 Jyväskylä: Koe edellyttää pakollisten lukion historian kurssien 
hallintaa, kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja 
soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja tilastollisten 
menetelmien ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä 
päättely- ja oivalluskykyä siinä laajuudessa kuin asiat on esitetty 
kokeessa jaettavassa aineistossa. Osa aineistoista saattaa olla 
englanniksi ja/tai ruotsiksi.
 Valintakoe 28.5.2020 klo 12-16
 Kynnysehdot: Äidinkieli vähintään C ja todistusvalinnan 

vähimmäispistemäärä 90 pistettä 



HISTORIA 
VALINTAKOE 

2020

 Tampere: Valintakoe perustuu lukion historian kursseihin, 
kokeessa jaettuun aineistoon ja muulla tavoin karttuneeseen 
historialliseen tietoon
 Valintakoe 4.6.2020 klo 13-16
 Kynnysehdot: Äidinkieli vähintään C ja todistusvalinnan 

vähimmäispistemäärä 90 pistettä

 Turku: (arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia ja 
yleinen historia): 
 Kokeessa jaettava aineisto + lukion pakollisten + 

syventävien kurssien sisältö
 Valintakoe 22.5.2020 klo 10-14
 Kynnysehdot: Äidinkieli vähintään C ja todistusvalinnan 

vähimmäispistemäärä 90 pistettä 



HISTORIA 
VALINTAKOE 

2020

 Oulu (Historia ja tieteiden ja aatteiden historia sekä Historia, 
kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma):
 Lukion pakolliset historian kurssit ja lisäksi kokeessa jaettua 

aineistoa
 Hakija vastaa kokeessa sekä historian että tieteiden ja 

aatteiden historian valintakoetehtäviin
 Valintakoe 25.5.2020 klo 8-11
 Kynnysehdot: Äidinkieli vähintään C ja todistusvalinnan 

vähimmäispistemäärä 70 pistettä

 Itä-Suomen yliopisto: Koe perustuu historian oppimäärään ja 
yhteiskuntaopin kursseihin YH1 & YH3 sekä valintakokeessa 
mahdollisesti jaettavaan aineistoon. 
 Valintakoe 29.5.2020 klo 14-18
 Kynnysehdot: Äidinkieli vähintään C ja todistusvalinnan 

vähimmäispistemäärä 85 pistettä 



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 (8 linjaa: käsikirjoitus, lavastus, tuotanto, leikkaus, 

ohjaus, äänitys, kuvaus, dokumentaarinen elokuva)
 Ennakkotehtävät julkaistaan 17.2.2020
 2. ja 3. vaiheen kokeet 3.-5.6.2020
 Ensikertalaiskiintiö noin 50% 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

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

 Ennakkotehtävät ainoastaan graafisessa suunnittelussa ja 
kuvataidekasvatuksessa

 Muissa koulutusohjelmissa kaikki hakukelpoiset kutsutaan kokeeseen

 Kokeet 
 Kuvataidekasvatus 25.5.-27.5.
 Muut 8.-10.6. välisenä aikana
 Kaikilla muotoilun aloilla on yhteinen osio, joka mahdollistaa hakemisen 

useampaan koulutusohjelmaan

 Ei käytössä ensikertalaiskiintiötä



TAIDETEOLLINEN, 
KUVATAIDE, 

MUOTOILU JA 
MEDIA

 Taideyliopiston Kuvataideakatemia, Helsinki: uniarts.fi
 Maalaustaiteen koulutusohjelma
 Kuvanveiston koulutusohjelma
 Taidegrafiikan koulutusohjelma
 Tila-aikataiteen koulutusohjelma

 HUOM! HAKUAIKA JO TAMMIKUUSSA 8.1.-22.1.2020

 Haku omien, vapaasti toteutettujen töiden perusteella, joiden 
pohjalta valitaan osallistujat viikon mittaiselle valintakurssille, joka 
pidetään toukokuun puolivälissä



TAIDETEOLLINEN, 
KUVATAIDE, 

MUOTOILU JA 
MEDIA

 Helsingin ammattikorkeakoulu, Metropolia metropolia.fi

 Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna hamk.fi

 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvola xamk.fi

 Lahden ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti lamk.fi

 Saimaan ammattikorkeakoulu, Imatra saimia.fi

 Satakunnan ammattikorkeakoulu samk.fi

 Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopio, Iisalmi, Vakaus 
portal.savonia.fi/amk

 Tampereen ammattikorkeakoulu tamk.fi

 Turun ammattikorkeakoulu turkuamk.fi



LIIKUNTATIEDE
 Hakukohteet

A) Liikuntapedagogiikka
B) Liikuntabiologinen pääaineryhmä

 Biomekaniikka
 Liikuntafysiologia
 Valmennus- ja testausoppi

C) Liikunnan yhteiskuntatieteet
D) Terveystieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma

 Gerontologia ja kansanterveys
 Liikuntalääketiede
 Terveyskasvatus



LIIKUNTATIEDE
 Liikuntapedagogiikka

 Valintamenettely
 1. vaiheessa todistusvalinnalla valitaan 56% soveltuvuuskokeeseen 

(kaikille pakollinen), pisteitä 4 aineesta
 Valintakoetyyppi 

 1. vaihe 
 Ensimmäisen vaiheen valintakokeen (27.4.2020) tehtävistä osa voi perustua 

lukion terveystiedon pakollisen kurssin oppimäärään, osa voi perustua 
koetilanteessa jaettavaan aineistoon ja koetilanteessa voidaan testata myös 
loogista päättelyä ja kykyä ongelmanratkaisuun

 2. vaihe (lopullinen valinta tämän pohjalta) 4.-5.6.
 Liikunnallinen soveltuvuuskoe (mm. telinevoimistelu, rytmiikka, palloilu, 

uinti, perusliikunta, hiihto ja luistelu)
 Kasvatuksellinen soveltuvuuskoe
 Haastattelu



LIIKUNTATIEDE
 Liikunnan yhteiskuntatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma

 Valintamenettely
 1. vaiheessa todistusvalinnalla valitaan 55% soveltuvuuskokeeseen 

(kaikille pakollinen), pisteitä 4 aineesta
 Valintakoetyyppi 

 1. vaihe 
 Ensimmäisen vaiheen valintakokeen (27.4.2020) tehtävistä osa voi perustua 

lukion terveystiedon pakollisen kurssin oppimäärään, osa voi perustua 
koetilanteessa jaettavaan aineistoon ja koetilanteessa voidaan testata myös 
loogista päättelyä ja kykyä ongelmanratkaisuun

 2. vaihe (lopullinen valinta tämän perusteella)
 Soveltuvuuskoe 2.6.2020, jossa kirjallinen koe ja yksilöhaastattelu

 Lisätietoa: jyu.fi



AMK-HAKU 
KEVÄT 2020

 Yhteishaun valintatavat:
 Todistusvalinta, ylioppilastutkinto (suomalainen tai kansainvälinen)
 Todistusvalinta, ammatillinen perustutkinto
 AMK-valintakoe

 Ensikertalaiskiintiö vaihtelee hakukohteittain

 Päivätoteutus ja monimuotototeutus

 Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, 
liikunnan alan sekä merenkulun alan hakukohteissa on lisäksi 
terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia.

 Rakennusarkkitehdin ja merikapteeniin hakukohteisiin on lisäksi 
soveltuvuustesti (hyväksytty/hylätty) ja rakennusmestarin 
hakukohteeseen huomioidaan myös työkokemus.

Lisätietoa: ammattikorkeakouluun.fi



AMK-TODISTUS-
VALINTA YO-

TUTKINNOLLA
KEVÄT 2020

 Ylioppilastutkinnolla (suomalainen tai kansainvälinen) ja 
ammatillisella perustutkinnolla hakeville on omat 
aloituspaikkamääränsä, jotka vaihtelevat hakukohteittain.

 Todistusvalinnan pisteytysmallit ovat käytössä kaikissa 
ammattikorkeakouluissa, paitsi kulttuurialalla ja Diakonia-
ammattikorkeakoulun tulkin koulutuksessa, joissa ei ole 
todistusvalintaa.

 5 ainetta katsotaan (suomalainen yo-todistus): 1. äidinkieli, 2. 
matematiikka (lyhyt tai pitkä), 3. vieras / toinen kotimainen kieli   
4.-5. ainereaalit / vieras kieli (kaksi parasta)

 Ammattikorkeakoulut saattavat määrittää haussa olevalle 
koulutukselle todistusvalinnassa vähimmäispisterajan ja/tai 
kynnysehtoja.

 Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 27.5.2020



AMK-
VALINTAKOE 
KEVÄT 2020

 Seitsemän eri alaa, joiden sisällä on useita hakukohteita



AMK-
VALINTAKOE 
KEVÄT 2020

 Päätöksentekotaidot (30 min) testaa miten hyvin osaat ratkoa 
ongelmaratkaisutehtäviä ja ymmärrät loogista päättelyä. 

 Loogisen päättelyn tehtävillä treenaaminen auttoi tähän osioon, sillä 
tehtävissä tuli esiin loogisten päättelytehtävien peruselementit (syksy 2019).

 Opetuskieli (30 min) ja englannin kieli (30 min) sisältää tekstin osien 
välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. 
Osiossa on aineistoja sekä suomen (tai ruotsin) ja englannin kielellä.

 Viisi lausetta. Laita neljä lausetta oikeaan järjestykseen, viides on ylimääräinen 
(2019).

 Sanojen täydentämistä tyhjiin kohtiin. Löydä sanalle vastine tai vastakohta 
(2019).

 Kysymyksiä aineistosta esim. piti löytää ”punainen lanka” (2019).

 Matemaattiset taidoissa (60 min) on perus- ja prosenttilaskuja, 
ensimmäisen asteen yhtälöitä, yksikkömuunnoksia, matemaattis-loogista 
päättelykykyä vaativia tehtäviä sekä pitää tulkita taulukoita ja kuvioita. 

 Parissa tehtävässä palattiin myös alakouluun ja tehtävissä piti muuttaa 
hehtaareita ja aareja neliömetreiksi tai ymmärtää suunnistuskartan ja maaston 
mittasuhteita (2019).

 Matemaattis-luonnontieteellisissä taidoissa (45 min) mitataan 
valmiuksiasi haastavammassa matematiikassa ja fysiikassa. 

 Fysiikassa testattiin myös fysiikan lakien käytännön ymmärtämistä käytännön 
esimerkeissä (2019).

 Eettisissä taidoissa (30 min) arvioidaan valmiuksiasi tunnistaa eettisiä 
tilanteita. 



AMK-
VALINTAKOE 
KEVÄT 2020

 Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää AMK-valintakoetta. 
Kulttuurialalla ei lähtökohtaisesti ole käytössä AMK-valintakoetta.

 Koepäivät 1.-5.6.2020, aamu- tai iltapäivällä.
 Kokeen voi tehdä missä tahansa ammattikorkeakoulussa, aamu- tai iltapäivällä 

viikon aikana.
 Koe suoritetaan yhtäjaksoisesti. Osiot voit suorittaa haluamassa järjestyksessä.
 Koe suoritetaan omalla kannettavalla tietokoneella (ei tabletti tai kännykkä).
 ”Rasti ruutuun koe”: Monivalinta- ja oikein/väärin –kysymyksiä.
 Oikeasta vastauksesta pluspisteitä, väärästä vastauksesta yleensä miinuspisteitä ja 

vastaamatta jättämisestä 0 pistettä.
 Kokeen kysymykset arvotaan kysymyspoolista.
 Laskinta käytetään ainoastaan matemaattis-luonnontieteellisten taitojen osiossa, 

jossa hakijan käytössä on koejärjestelmän laskin.
 Suttupaperia on käytössä. Kynä mukaan.
 Ei kannata tehdä tehtäviä järjestyksessä. Alussa työläitä tehtäviä, helpot lopussa.
 Metropolia ammattikorkeakoulu antaa 3 opintopistettä Valmennuskeskuksen 

lähiopetusmuotoisesta valmennuskurssista. 
 Poikkeudet: Tekniikan alan valmennuskurssista 6 op, Humanistiselta alalta ei 

opintopisteitä.



AMK 
VALINTAKOE-

TEHTÄVÄ, SYKSY 
2019

PÄÄTÖKSENTEKO
-TAIDOT

Seuraava fakta tiedetään: Jos puuma on nälkäinen, niin puumalle 
maistuu ruoka

Mikä päätelmä on varmasti oikein?

1. Jos puuma ei ole nälkäinen, niin puumalle ei maistu ruoka.

2. Jos puumalle ei maistu ruoka, niin puuma ei ole nälkäinen.

3. Jos puumalle maistuu ruoka, niin puuma on nälkäinen.

4. Mikään edellä annetuista väitteistä ei varmasti ole totta.



AMK 
VALINTAKOE-

TEHTÄVÄ, SYKSY 
2019

EETTISET TAIDOT

Johanna 19 asuu vanhempiensa luona. Johanna on ostanut viinipullon, jonka hän 
aikoo viedä illalla bileisiin. Johannan vanhemmat ovat absolutisteja, eivätkä pidä 
tyttärensä alkoholinkäytöstä. Johannan äiti kaataa salaa Johannan viinipullon 
viemäriin. Kun asia valkenee Johannalle, hän riitaantuu vanhempiensa kanssa ja 
päättää alkaa etsimään omaa asuntoa.

Mitkä seuraavista lauseista ovat luonteeltaan eettisiä ja mitkä eivät?

1. Alkoholin käyttö ei oi ole hyväksi terveydelle

2. Vanhemmat ovat valinneet päihteettömyyden

3. kohtuullinen alkoholin käyttö ei ole vaaraksi terveydelle

4. Johannan vanhempien mielestä alkoholin käyttö ei kuulu terveellisiin elintapoihin

5. Äiti tekee päätöksen Johanna alkoholin käytöstä hänen puolesta

6. Johanna ja hänen vanhempiensa alkoholin käyttö on erilaista

7. Äiti kaataa viinin pois kertomatta Johannalle

8. Opiskeluelämään kuuluu juhliminen juomineen

9. Johanna alkaa etsimään omaa asuntoaan



KIITOS 
OSALLISTUMISESTASI!
valmennuskeskus.fi
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