
Abien jatko-opintoinfo
Opintopolun käyttö, hakuohjeet, vinkkejä valintakokeisiin

Ke 15.12.2021 Klo 14.25
Lempäälän lukio



Tässä esityksessä

• Yleistä hausta ja hakuaikataulusta
• Ulokomaillehaku
• Työttömyyskorvaus ja haku
• Oikkis
• Lääkis/farmasia
• Kauppis
• DI/arkkitehti
• Matem.aineet

• Psyka
• Kasvatustiede
• Valtio-oppi/yhteiskuntatiede
• Hissa
• Taidealat
• Liikunta
• AMK -haku



Kevään hakuaikataulu

• Korkeakoulujen yhteishaun kevään 2022 hakuaika

• Hakuaika 1) 5.−19.1.2022 klo 15

• Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskieliset koulutukset,
Taideyliopiston koulutukset ja Tampereen yliopiston teatterityön koulutus

• Hakuaika - PÄÄHAKU 2) 16.3.−30.3.2022 klo 15
• Suomen ja ruotsinkieliset koulutukset

• Haku ammatilliseen koulutukseen 22.2.-22.3.2022 klo 15



Opintopolku.fi

• Haku tapahtuu hakuaikana opintopolku.fi-sivuston kautta. Ei vaadi
kirjautumista.

• Voit tehdä haun itsenäisesti tai varata opinto-ohjaajilta ajan hakulomakkeen
täyttämiseen.



Kevään hakuaikataulu

• 1. hakuajan valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 3.6.2022
• 2. hakuajan todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 30.5.2022
• Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 8.7.2022

• Ota opiskelupaikka vastaan viimeistään 15.7.2022 klo 15.00. (molemmat haut)
• Varasijoilta hyväksyminen päättyy 2.8.2022

• Ammatillisen koulutuksen tulokset aikaisintaan 16.6.2022.
• Ota opiskelupaikka vastaan viimeistään 30.6.2022.



Korkeakouluhaku ulkomaille

• Tiivis ja selkeä infopaketti löytyy www.maailmalle.net

• Vaihtoehtona myös työharjoittelu ulkomailla!

https://www.maailmalle.net/


Haku ja työttömyyskorvaus

• Alle 25 –vuotiaalla on velvollisuus hakea koulutukseen
• Hae vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden kriteerit täyttyvät
• Osallistu pääsykokeeseen
• Jos saat opiskelupaikan ota se vastaan ja aloita opiskelu
• Linkkejä:
Alle 25-vuotiaat ilman tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta -
TE-Palvelut
Työttömyysetuuden ehtoja alle 25-vuotiaille hakijoille - kela.fi

https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonhakijalle/jos-jaat-tyottomaksi/tyottomyysturva/alle-25vuotiaat
https://www.kela.fi/tyottomyysturvan-ehtoja-alle-25-vuotiaille-hakijoille


Oikeustiede

• Helsinki, Turku, Vaasa, Rovaniemi ja Joensuu

• Valinta: yo –todistus 40% (ai ja neljä muuta parhaat pisteet tuottavaa koetta) tai 60% pääsykoevalinta

• Ennakkoaineisto (maksuton sähköinen) ja mahdollisesti kokeessa jaettava aineisto

• Valintakoe on kaksiosainen - ensin monivalintatehtävät, joiden tulosten perusteella hakijat paremmuusjärjestykseen.
Toiseen vaiheeseen pääsee 3x määrä suhteessa valintakoevalinnan aloituspaikkojen määrä.

• Valintakokeessa saattaa olla mm. oikeustapauksia sekä essee-, monivalinta-, oikein/väärin-, määrittely-, aukkotäydennys-
ja aineistotehtäviä

• Valintakoe ma 23.5.2022 klo 14-18

• Oikeustieteet.fi

• Valmistaudu esim. Lukemalla kirjastosta perusteoksia oikeustieteestä



Todistusvalinta 2021

• Helsingin yliopisto 128,6 p.:
ÄI (E )
ENA (L)
MAB (L)
YH (L)
HI (L)

• Lapin yliopistoon 115,1p:
ÄI (E)
ENA (E )
MAB (E)
YH (L)
HI (E )



Lääke-, hammas- ja eläinlääketiede
• Lääketiede: Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio ja Oulu

• Hammaslääketiede: Helsinki, Turku, Oulu ja Kuopio

• Eläinlääketiede: Helsinki

• Voi hakea lääketiede+eläinlääketiede TAI hammaslääketiede+eläinlääketiede

• Todistusvalinnalla 51%

• Pisteitä 6 aineesta: äi, bi, ma, ke ja 2 muuta(fysiikka, kieli tai ainereaali)

• Valintakoe 24.5.2022 klo 9-14, koe on sähköinen, kokeen tekopaikka valitaan haluvaiheessa ja se on sitova
• Pääsykoevaatimuksena lukion biologian, kemian ja fysiikan pakolliset ja syventävät kurssit sekä mahdollisesti kokeessa jaettava materiaali ja

etukäteen jaettava ennakkomateriaali: https://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/valintakoemateriaali

• Valintakokeessa on soveltavia, monipuolisia, eri aineita integroivia tehtäviä, jotka edellyttävät kokeessa jaettavan aineiston hyödyntämistä

• Vinkki: etsi itsellesi helpot tehtävät kokeen alkuun

• Huom! Koe on erittäin pitkä ja vaatii taktikointia, kaikki aineet yhtä merkittäviä. Mikä laskin? Mitkä ovat laitteistovaatimukset? -> lääketiede.fi



Todistusvalinta 2021

• Oulu, Kuopio:
ÄI (L)
BI (L)
MAA (E)
KE (E)
FY (E)
ENA (E)

• Vaikeusjärjestys:
Hki
Tre
Oulu
Tku (hammas)
Kuopio (hammas)



Valintakoevalinta pisterajat 2020

• Vaikeusjärjestys (max. pisteet 180):
Hki (128p.)
Tre (128p.)
Oulu (120p.)
Tku, hammas (114p.)
Kuopio, hammas (99p.)



"Lääke- /terveystiede" muita hakukohteita
• Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka (Tre), vaatimuksena lukion

ke, bi + kokeessa jaettava aineisto

• Molekyylibiotiede (Hki), vaatimuksena lukion ke + bi ja kokeessa
jaettava aineisto

• Biokemia (Oulu ja Turku), vaatimuksena lukion ke + bi ja kokeessa
jaettava aineisto

• --> edelliset yhteisvalinnassa

• DI-koulutuksessa Bioinformaatioteknologia
(Espoo) ja biotekniikka (Tku), vaatimuksena lukion ma + fy/ke (Dia-koe)

• Farmasia (Hki, Kuopio), vaatimuksena lukion ke + aineisto

• Biolääketiede (Tku, Kuopio yhteisvalinta), vaatimuksena lukion bi + ke,
pääsykoe sama kuin lääkikseen mutta vain kemian ja biologian osuus

• Ravitsemustiede (Kuopio), ennakkoaineisto julkiaistaan
30.4.2022

• Terveyden edistäminen (Kuopio) , aineistokoe

• Terveystieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma
(Jyväskylä, Oulu, Turku) aineistokoe

• Sovellettu fysiikka (Kuopio), vaatimuksena lukion fysiikka
ja pitkä ma



Farmasia
• Helsinki, Kuopio, Åbo Akademi

• Samanaikaisesti voi hakea kaikkiin kohteisiin: ensisijaisesti proviisoriksi ja toissijaisesti
farmaseutiksi

• Todistusvalinnalla 70% (äi, ke, bi, ma, ainereaali, kieli)

• Valintakoe: sähköinen monivalintakoe (koejärjestelmän laskin), vaatimuksena lukion kemiaa ja
aineisto

• Koe kaksiosainen -> kemia + aineisto (liittyy terveystieteisiin -> käypähoitosuositus)

• Koe on 1.6.2022



Todistusvalinta 2021

• Hkiin farmaseutiksi:
ÄI (M)
BI (C)
KE (M)
MAB (C )
HI (M)
lyhyt kieli (M)

• Vaikeusjärjestys:
Hki proviisori (147,4)
Kuopio proviisori (142,9)
Kuopio farmaseutti (105,2)
Hki farmaseutti (105,1)



Kauppatiede

• Aalto (Espoo), Turku, Pori, Lappeenranta (LUT), Oulu, Tampere, Vaasa, Joensuu,
Kuopio, Jyväskylä, Handelshögskolan, Åbo Akademi

• Keväällä 2022 aloituspaikkoihin hieman muutoksia, Hki +29, J.kylä, Vaasa ja Tampere –muutamia paikkoja

• Valinta: todistuspisteillä 60% , pääsykokeessa 40%, ensikertalaisuuskiintiö 70%

• Esimerkkejä pääainevalinnasta: organisaatiot ja johtaminen, markkinointi, tietojärjestelmätiede,
kansantaloustiede, rahoitus, laskentatoimi, vero-oikeus, yritysjuridiikka, suomen kieli ja viestintä, yrittäjyys....

• Koulutuksella saa lujan teoreettisen pohjan ja perusosaamisen moneen työtehtävään ja asiantuntijaksi.



Kauppatiede, todistusvalinta

• Viisi eniten pisteitä tuottavaa
ainetta: ÄI, MAA (MAB), paras
kieli, kaksi parhaat pisteet antavaa
reaaliainetta

• Kynnysehto: matematiikka pitää
olla kirjoitettu

• Todistusvalinta vain ensikertalaisille

• Muualle paitsi Aaltoon pääsi
seuraavalla todistuksella:

ÄI (E)
MAA (E)
ENA (M)
HI (E)
FI (E)



Kauppatiede, valintakoe

• Valintakokeessa lukion kurssit: YH (taloustieto), HI (Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan
muutoksessa), MA (Tilastot ja todennäköisyys lyhyen JA pitkän matikan kurssi,
talousmatematiikan kurssista mab hyötyä) + kokeessa jaettava aineisto

• Kokeessa monivalintakysymyksiä/väittämiä
• Huom! Oikeasta vastauksesta piste, väärästä vähennetään pisteitä, vastaamatta jättämisestä 0

pistettä
• Hakija päättää hakuvaiheessa millä paikkakunnalla osallistuu kokeeseen
• Kauppatieteet.fi
• Ekonomit.fi
• Videoanalyyseja ja blogeja viime kevään valintakokeista: valmennuskeskus.fi



Diplomi-insinöörikoulutus

• Aalto (Espoo), Tampere, Lappeenranta, Oulu, Vaasa, Pori, Turku, Jyväskylä
• Yhteisvalinta (voi hakea kuuteen kohteeseen)
• Todistusvalinnalla 80 %, pääsykokeella 20%
• Pisteitä kolmesta aineesta: pitkä matematiikka, äidinkieli ja fysiikka/tai kemia, kynnysehdot!
• Valintakoe on kaksiosainen: 1. Pakollinen matematiikka, 2. kolme tehtävää ryhmästä 2x fy, 2x

ke, 2x ongelmanratkaisutehtävä (looginen päättelykykyä)
• Ei kaavakokoelmaa (osattava ulkoa), laskinlista=dia.fi (tarkistetaan ovella)
• Koe on 31.5.2022 klo 10-14
• ww.dia.fi



DI todistusvalinta

• Vaikeusjärjestys:

Tuta Aalto (LLE)

Tuta Tre (ELE)

Tietot. Aalto (EEM)

Tuta LUT (EMM)

Kone Aalto (MMM)

Kone Oulu (CCM)

Tietot. LUT (CCM)

Kone Tre (BCC)



Arkkitehtuuri

• Aalto, Tampere, Oulu

• Yhteisvalinta arkkitehtuuriin/maisema-arkkitehtuuriin kaikkiin yliopistoihin

• Valinta: yhteispisteillä 80% tai pelkillä koepisteillä 20%

• Yo-arvosanoista äi, matematiikka lyhyt/pitkä + kolme muuta parasta

• Ensikertalaisuuskiintiö 50%



Arkkitehtuuri - valintakoetietoja
• Valintakoe - ennakkotehtävät (pakollinen), matematiikan koe (ei pakollinen, jos maa=C tai mab=E) sekä piirustus- ja

suunnittelukoe (pakollinen)
• Ennakkotehtävät julkaistaan 14.2.2022 Dia.fi -> palautus 30.3.2022 mennessä (lähetetään sähköisesti), arvostellaan

jatkoon/ei jatkoon, tieto jatkoonpääsystä 29.4.2022
• Ennakkotehtävien perusteella kutsutaan osa piirustus- ja suunnittelukokeeseen, joka pidetään 6.-7.6.2022 (enintään 7h aikaa)

• 6 piirustus- ja rakentelutehtää (arvioidaan värien käyttö, sommittelu, muotojen piirtäminen, tilan mittasuhteet, luova ongelmaratkaisu)

• Matematiikan koe 8.6.2022 pohjautuu lukion pitkään matematiikkaan
• Matematiikan koe 8.6.2022, pohjaa pitkää matikkaan
• Maisema-arkkitehdeille luonnontieteen koe 8.6.2022 (maantieteen 2. kurssi) - ei tarvitse osallistua, jos maantieteen arvosana

M
• Huom! dia.fi -> pääsykoearkisto ja valintakoenäyttely
• Arkkitehdiksi.fi
• Dia.fi



Matemaattisluonnontieteellinen ala (biologia,
maantiede, matematiikka, fysiikka, kemia)

Biologia: Hki, Tku, Oulu, J.kylä - yhteisvalinta, Itä-Suomen Yliopisto (Kuopio ja Joensuu) hakukohteena
ympäristö- ja biotiede (oma valintakoe, joka perustuu kokeessa jaettuun aineistoon), Jyväskylässä lisäksi
luonnonvarat ja ympäristö (vain todistusvalinta)
• Yhteisvalinta www.biohaku.fi (5 hakukohdetta, Helsingissä myös ympäristötiede)
• Todistusvalinnalla 51% (äi, bi, ma, + 2 muuta), 49% valintakokeella
• Vaatimuksena BI kurssit 1-5 + mahdollinen aineisto (voi olla myös englanniksi), 5 tehtävää (essee,

monivalinta, määrittely), ensimmäinen tehtävä on karsiva monivalintatehtävä, tehtävissä rajattu
vastaustila

• Koe 1.6.2022
• Korkeimmat sisäänpääsypisteet 1. HKi 2. Turku 3. Jkl 4. Oulu
• Kaikkiin pääsi: ÄI(E ), BI(E), MAB(L), GE(M), pitkä kieli(L)

http://www.biohaku.fi/


Matemaattisluonnontieteellinen ala (biologia,
maantiede, matematiikka, fysiikka, kemia)

• Maantiede: Hki , Tku, Oulu, Joensuu .
• Yhteisvalinta
• Todistusvalinnalla 55-57% (ÄI, GE + 2 muuta)
• Valintakoe 25.5.2022 sähköisenä
• Vaatimuksena GE lukion kurssit + mahdollinen kokeessa jaettava aineisto (esseitä,

määrittelyjä, monivalintoja, karttoja, tilastoja, kuvia, kaavioita). Valintakokeen 1. tehtävä on
karsiva.

• Sisäänpääsy: 1. Turku 2. Hki 3. Oulu 4. Joensuu
• Kaikkiin pääsi: ÄI(E), GE(E), MAB(E), keskipitkä kieli(E)



Matemaattisluonnontieteellinen ala (biologia,
maantiede, matematiikka, fysiikka, kemia)

Biokemia:

• Tku – Todistusvalinnalla 51%

• Oulu – Todistusvalinnalla 51%

• HUOM! Samassa haussa mukana myös bioteknologia ja biolääketieteen
tekniikka (Tampere) ja molekyyliibotiede (Hki)

• Koe: vaatimuksena lukion kemia ja biologia + aineisto

• Koe 27.5.2022



Matemaattisluonnontieteellinen ala
(biologia, maantiede, matematiikka, fysiikka, kemia)

• Matematiikka, fysiikka, kemia: Hki, Tku, Tre, Joensuu, J.kylä, Oulu
• Todistusvalinta 51-97%

(kynnysehto usein pitkä matematiikka arvosana C, lyhyt matematiikka E, fysiikka/kemia M)
• Suoravalinta esim. Jyväskylän kemian opintoihin pääsee suoraan kemian E:llä, Joensuuhun m

at E, fy/ke M
• Tietojenkäsittelytiede: Hki, Joensuu, Tku, Tre, J.kylä, Oulu, Kuopio – yhteisvalinta
• Suoravalinta (esim. Kuopioon pitkän matikan E:llä), todistusvalinnalla 55 %, valintakoe
• Koe 30.5.2022 sähköisenä, aineistoon ja ongelmanratkaisuun perustuvia tehtäviä
• Tkt-yhteisvalinta.fi



Psykologia

• Opetuksen painopistealueet yliopistoittain:
• Helsinki (lääketieteellinen tdk.): neuro-, kognitiivinen ja havainto-, kehitys-, persoonallisuus- ja terveys-, kliininen

psykologia sekä kognitiivinen neurotiede
• Jyväskylä (kasvatustieteiden ja psykologian tdk.): kehitys-, neuro-, kliininen psykologia, persoonallisuus-, organisaatio-

ja työpsykologia
• Joensuu (filosofinen tdk.): kliininen psykologia ja terveyspsykologia, hyvinvointi työssä, elämänkulku, koulutus ja kasvatus

sekä sivuaineena oikeuspsykologia
• Oulu (kasvatustieteiden tdk.): painotukset 1) työ- ja organisaatiopsykologia työhyvinvointi, muuttuva työelämä ja

teknologia sekä 2) lasten ja nuorten sosioemotionaaliset häiriöt ja niihin liittyvät psykologiset interventiot
• Tampere (yhteiskuntatieteiden tdk.): kehitys-, persoonallisuus-, terveyden ja mielenterveyden, kognitiivinen ja neuro-,

työ- ja organisaatiopsykologia sekä psykologian tutkimusmenetelmät
• Turku (yhteiskuntatieteiden tdk.): kehitys-, kognitiivinen ja neuro-, persoonallisuus- ja sosiaali-, kliininen psykologia,

hyvinvointi sekä psykologian tutkimusmenetelmät (Turun erikoisuutena myös evoluutiopsykologian kokonaisuus)



Psykologia

• 60 % todistuksella, 40 % kokeella

• 70 % paikoista ensikertalaisille

• Opiskelupaikkoja lisätty (2021 73kpl, 2022 38kpl)

• Todistuksella: äi, ps, ma, reaali ja kieli

• Kaikkiin psykologiassa ÄI(L), PS(L), MAA(E ), HI(E ), pitkä kieli(E )

• Oulu, J.kylä, Joensuu ÄI(E ), PS(E), MAA(E ), HI(E), pitkä kieli(E)



Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyö
2022

• Voi hakea samalla kokeella kaikkiin psykologian ja logopedian hakuvaihtoehtoihin

• Valintakoe 25.5.2022 klo 9-12 sähköisenä

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

• Kokeessa jaetaan nelilaskin(?), voidaan jakaa taulukoita, kuvia, kaavoja

• Valintakoemateriaali julkaistaan 27.4.2022 valintakoeyhteistyön sivuilla

• https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/psykologian-ja-logopedian-valintakoeyhteistyo

https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/psykologian-ja-logopedian-valintakoeyhteistyo


Logopedia

• Logopedia Helsinki, Tampere, Turku, Oulu ja Joensuu
• Opiskelupaikkoja lisätty (+18)
• 70% todistuksella, 30% kokeella
• 70% paikoista ensikertalaisille
• Todistusvalinassa: äi (kynnysehto M), ma, 2 reaalia ja kieli
• Kaikkiin logopediassa: ÄI(L), MAA(E), PS(E), YH(L), pitkä kieli(E)
• Oulu ja Joensuu: ÄI(E), MAA(E), PS(E), YH(E), pitkä kieli(M)



Kasvatustiede/opettajankoulutus

• Helsingin yliopisto: LO, varhaiskasvatus, kotitalous, käsityö, erityispedagogiikka, yleinen ja aikuiskasvatus,
sekä ruotsinkielisiä kasvatustieteitä

• Itä-Suomen yliopisto, Joensuu: LO, varhaiskasvatus, kotitalous, käsityö ja
erityisopettaja/erityisluokanopettaja, opinto-ohjaaja ja uraohjaaja, yleinen kasvatustiede

• Jyväskylän yliopisto: LO, varhaiskasvatus, erityispedagogiikka, yleinen ja aikuiskasvatus
• Lapin yliopisto: LO ja yleinen kasvatustiede, kestävyyskasvatus
• Oulun yliopisto: LO, varhaiskasvatus, erityispedagogiikka, kasvatustieteet sekä oppimistieteet
• Tampereen yliopisto: Lo, varhaiskasvatus, elinikäinen oppiminen ja kasvatus
• Turun yliopisto: Turku: LO ja kasvatustieteen tutkinto-ohjelma, Rauma: LO, varhaiskasvatus ja käsityö
• Åbo Akademi: LO, varhaiskasvatus, kotitalous, erityisopettaja, kielikylpyohjelmat ja yleinen kasvatustiede
• - Voit hakea kuuteen eri yliopistoon luokanopettajaksi!



Kasvatustiede/opettajankoulutus
Valintatavat ja valintakoevaiheet:

1) Yleinen kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede EI soveltuvuuskoetta

- todistusvalinta 60%

- VAKAVA –koe (=valintakoe) 40%

- poikkeuksena Tre: todistus 40% ja näyttöreitti 60%

2) Koulutusohjelmat, joissa ON soveltuvuuskoe= KAIKKI opettajankoulutukset

- todistusvalinta + soveltuvuuskoe 60%

- VAKAVA –koe + soveltuvuuskoe 40%

• Todistusvalinnan pisteytys: ÄI, MAT, RE, KIELI

• Vähimmäispisteraja todistusvalinnalle on 57/123,9p.

• Todistusvalinnan tulos julkaistaan viim. 25.5.2021

• Soveltuvuuskoe on pakollinen kaikille opettajankoulutukseen hakeville

• 70-80 % paikoista ensikertalaisille hakijoille



VAKAVA -koe

• Samalla kokeella voi hakea kuuteen VAKAVA:ssa olevaan koulutukseen
(sekä luokanopettaja että lastentarhanopettaja).

• Koe on pe 27.5.2022 klo 9-12
• Monivalintatehtäviä
• Koe perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon.
• Koe on digitaalinen ja se suoritetaan omalla kannettavalla tietokoneella
• Kokeessa arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia

taitoja: artikkelilukutekniikka ja luku-, muistiinpano- ja vastaustekniikka.



Todistusvalinta kasvatustiet.aloille

• Pisteytyksessä huomioidaan neljä (4) ainetta:
• Äidinkieli

• Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

• Enintään yksi ainereaali

• Enintään yksi kieli

• Tampereelle ollut vaikein päästä luokanopettajakoulutukseen, Rovaniemelle helpoin.



Opettajankoulutuksen soveltuvuuskoe

• Soveltuvuuskoe on kaikissa opettajankoulutuksissa ja kaikille yliopistoille yhteinen.
• Kutsu voi tulla 0-6 hakukohteeseen VAKAVA –kokeen/yo -suoravalinnan menestyksen perusteella.
• Suorituspaikka ja kieli määräytyy korkeimman hakupaikan mukaan.
• Kutsu tulee sähköpostilla. (todistusvalinnasta päässeille 25.5. ja Vakava-kokeen kautta valituille 9.6. mennessä)
• Soveltuvuuskoe järjestetään 15.-17.6.2022
• Koe suoritetaan vain kerran! Se huomioidaan kaikissa hakukohteissa, joiden soveltuvuuskokeeseen tulit

kutsutuksi.
• Soveltuvuuskoe on haastattelu.
• Kokeen osat: opetuksen ja oppimisen tietoperusta, kognitiiviset taidot, sosiaaliset taidot, persoonalliset

orientaatiot, ammatillinen hyvinvointi.



Hyödyllisiä linkkejä

• Valmennuskeskus.fi - valintakoeanalyysivideoita

• VAKAVA –yhteisvalinnan sivusto – vanhat valintakokeet, tilastot ja pisterajat

• MAP –soveltuvuuskoemalli OVET –hankkeen sivustolta



Valtio- ja yhteiskuntatieteet

• Valtiotiede Hki, Yhteiskuntatiede muualla (Jkl, Joensuu, Kuopio, Tre, Turku,
Rovaniemi, Vaasa, Åbo Academi)

• Pitää sisällään mm. Politiikkaa, viestintää, filosofiaa, yhteiskuntatutkimusta, poliittista
historiaa, politiikan tutkimusta jne.

• Yhteiset alkuvaiheen opinnot, pääaine valitaan ensimmäisen vuoden aikana /
kandiopintojen lopussa.

• Yo –todistusvalinta 51-54% (Åbo A. 60%)
• Pisteitä voi saada: ÄI (väh. C), FI tai HI tai PS tai YH, RE, KIELI, MAT
• Ei yhteisvalintaa yliopistojen välillä (paitsi sosiaalityö).



Valtio- ja yhteiskuntatiede

• SOSIAALITYÖ - Helsinki, Itä-Suomi (Kuopio). J.kylä, Rovaniemi, Tre ja Turku.
• Kaikki mukana yhteisvalinnassa.
• Koe 31.5.2022 klo 9-13, ennakkoaineisto julkaistaan verkossa 2.5.2022 + kokeessa

jaettava aineisto. Aineisto voi olla engl.
• Kokeessa kaksi osaa (ennakkomateriaaliin perustuva ja kokeessa jaettavaan

materiaaliin perustuva)
• www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/sosiaalityön-yhteisvalinta



Valtio- ja yhteiskuntatiede, HKI

• VALTIOTIEDE
• Kokeet digitaalisia!

• Politiikan ja viestinnän kandiohjelma: ennakkomateriaali 29.4.2022/koe 30.5.2022 klo 14.
• Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma: ennakkomateriaali 29.4./koe 3.6. klo 14.
• Valintakokeessa ennakkomateriaali ja aineisto (joka voi olla myös englanniksi)
• Kokeessa mm. tilastojen/kuvien tulkintaa, esseetehtäviä, rajattu vastaustila.
• Filosofian kandiohjelma: ennakkomateriaali 29.4. + kokeessa jaettava aineisto, koe 2.6. klo 9-12.
• Taloustieteen kandiohjelma: pelkkä todistusvalinta -> pisteitä: ÄI, MA(pitkä tai lyhyt), RE, KIELI

Kynnysehtona pitkä ma hyväksytty tai lyhyt ma C



Valtio- ja yhteiskuntatiede, näyttöreitit
• Helsinki, Tampere ja TURKU

• Sosiaalitieteiden kandiohjelma (sosiologia, sosiaalipsykologia ja yhteiskuntapolitiikka) ja Yhteiskuntatutkimuksen
koulutus (Tre)

Sosiaalitieteet (TKU)

• Näyttökoe perustuu Helsingin, Tampereen ja Turun avointen yliopistojen 5op:n "Yhteiskunta tänään" -kurssiin Digikampus-
alustalla

• Ilmoittautuminen kurssille 16.3.-14.4.2022. TUNIn nettisivuilla

• Ennakkotehtävät 16.3.-14.4.2022, kurssi päättyy 23.5.2022

• Kurssin suoritusmerkintä oltava 14.5. mennessä

• HKI: näyttökokeeseen kutsutaan kurssilla parhaiten menestyneet. Edellyttää vähintään arvosanaa 4/5, koe on 7.6. klo 12-15.
Koe= kurssin materiaalit + kokeessa jaettava aineisto.

• TRE: valintahaastatteluun valitaan kurssista annetun vertailuluvun mukaan (ensisijaisesta hakukohteesta saa +10p.), kurssi
tulee suorittaa vähintään arvosanalla 4/5. Haastattelut 1.-2.6.

• TKU: Näyttökokeeseen kutsutaan kurssilla parhaiten menestyneet. Arvosana 4/5. Koe 3.6.2022



Yhteiskuntatiede, TRE

• YHTEISKUNTATIEDE
• Terveystieteet: kansanterveystiede ja hoitotiede

• Filosofia (pelkkä valintakoevalinta)

• Kirjallisuustiede
• Historia
• Sosiaalityö, logopedia ja psykologia (kts. edellä, ovat yhteisvalinnassa)

• Yhteiskuntatutkimus (näyttöreitti)

• INFORMAATIOTEKNOLOGIAN JA VIESTINNÄN TIEDEKUNTA
• Kielet, sähkötekniikka, tietotekniikka
• Viestintätieteet: viestintä (ent. puheviestintä), mediatutkimus, journalistiikka ja informaatiotutkimus

• JOHTAMISEN JA TALOUDEN TIEDEKUNTA
• Hallintotieteet, kauppatieteet, politiikan tutkimus, tietojohtaminen ja tuotantotalous



Valtio- ja yhteiskuntatiede, Turku

• YHTEISKUNTATIEDE
• Filosofia Valintakoemateriaali 11.5., koe 8.6.2022

• Pol.historia ja valtio-oppi (pääaine valitaan ensimmäisen vuoden keväällä)
ennakkomateriaali 9.5. ja koe 6.6.2022

• Sosiaalitieteet (näyttöreittivalinta)

• Sosiaalityö, logopedia ja psykologia (kts. edellä, ovat yhteisvalinnassa)



Valtio- ja yhteiskuntatiede, Itä-Suomi

• YHTEISKUNTATIEDE, Joensuu

• Sosiologia

• Yhteiskuntapolitiikka

• YHTEISKUNTATIEDE, Kuopio

• Sosiaalipsykologia

• Hyvinvointi yhteiskunnassa

• Sosiaalityö (kts. edellä, on yhteisvalinnassa)

• Joensuulla ja Kuopiolla on yhteinen valintakoe 30.5.2022.

• Artikkelimateriaali julkaistaan 29.4.2022, koe voi olla soveltava.



Valtio- ja yhteiskuntatiede, Jyväskylä

• YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN TUTKINTO-
OHJELMA

• Yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelma: valintakoe
10.6.2022, kokeissa jaettava materiaali, monivalinta ja avoimia kirjallisia tehtäviä

• Opinnoissa voi yhdistää kaikkia tutkinto-ohjelman opintosuuntia: filosofia,
sosiologia, politiikka (valtio-oppi) ja yhteiskuntapolitiikka

• Sosiaalityö (kts. edellä, on yhteisvalinnassa)



Valtio- ja yhteiskuntatiede, Lapin yliopisto,
Rovaniemi

• Hallintotieteet ja johtaminen Koe perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon,
koe 10.6.2022

• Matkailututkimus Koe perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon, kokeen voi
tehdä Helsingissä tai Rovaniemellä 8.6.2022

• Politiikkatieteet ja sosiologia Aineistokoe 2.6.2022

• Sosiaalityö (kts. edellä, on yhteisvalinnassa)



Historia, valintakoe

• Helsinki: lukion historian kurssit+ennakkoaineisto (29.4.2022), sähköinen koe 31.5.
• Jyväskylä: lukion historian kurssit+kokeessa jaettava aineisto, koe 2.6.
• Tampere: lukion historian kurssit+muu historiatieto+kokeessa jaettava aineisto, koe 2.6.
• Turku (arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia): lukion historian

kurssit+kokeessa jaettava aineisto, koe 25.5.
• Oulu (Historia ja tieteiden ja aatteiden historia sekä Historia, kulttuuri- ja viestintätieteiden

tutkinto-ohjelma): lukion historian kurssit+kokeessa jaettava aineisto, koe 30.5.
• Itä-Suomen yliopisto: lukion historian oppimäärä ja yhteiskuntaopin kurssit YH1+YH3+valintakokeessa

jaettava aineisto, koe 6.6.
• Kaikissa kynnysehto: ÄI väh. C (paitsi Helsinki) + todistusvalinnasta väh. 90p. (paitsi Oulu 70p. Ja Itä-Suomi

85p.)



Taideteollinen (kuvataide, muotoilu, media)
Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun
korkeakoulu, TAIK
• visuaalisen viestinnän muotoilu
• sisustusarkkitehtuuri
• muoti
• pukusuunnittelu
• kuvataidekasvatus
• muotoilu (teollinen, tuotanto, palvelu- ja

kokeellinen muotoilu tai meteriaali mm.
Keramiikka, lasi, tekstiili)

• Elokuvataide (8 linjaa: käsikirjoitus, lavastus,
tuotanto, leikkaus, ohjaus, äänitys, kuvaus,
dokumentaarinen elokuva)

• Voi hakea vain yhteen kohteeseen!

• Ennakkotehtävät 14.2.2022

• Tieto jatkoon pääsystä 17.5.

• 2. ja 3. vaihe 6.-15.6.

• Elokuvataiteen kohteessa etähaastattelut 31.5-1.6.

• Huom! Muotoilun, visuaalisen viestinnän ja kuvataidekasvatuksen ohjelmissa
huomioidaan myös yo –arvosanat

• Kuvataidekasvatuksen Ko:ssa voi saada 4 lisäpistettä taito- ja taideaineiden
lukiodiplomista



Taideteollinen (kuvataide, muotoilu ja media)

Rovaniemi, Lapin yliopiston taiteiden
tiedekunta
• Audiovisuaalinen mediakulttuuri
• Graafinen suunnittelu
• Kuvataidekasvatus
• Teollinen muotoilu
• Kokemuksellisen muotoilun koulutus
• Muoti, tekstiilitaide ja materiaalitutkimus
• Soveltava taide

• Koe kaksivaiheinen
• 1. koevaihe: Moodlessa 17.5.2022,

lukiodiplomista voi saada lisäpisteen
• 2. koevaihe: mukaan ennakkotehtävä,

kokeet 7.-10.6.



Taideteollinen (kuvataide, muotoilu ja media)

• Kuvataideakatamia, Helsinki: uniarts.fi
• maalaustaide, kuvanveisto, taidegrafiikka, tila-aikataide

• Huom! Haku jo 5.-29.1.2023, 1. hakuvaihe: motivaatiokirje ja oma teosportfolio, 2.
hakuvaihe: valintakurssi 2.-6.5.

• Muita:
• Amk:t: Hki (Metropolia), Hämeenlinna (Hamk), Kouvola (Xamk),

Lahti/Lappeenranta (LAB), Saimaa, Satakunta (Samk), Kuopio (Savonia), Iisalmi
(Savonia), Varkaus (Savonia), Tampere (Tamk), Turku (Turkuamk), Lappi (Lapinamk)



Liikuntatiede- ja terveystiede

Jyväskylän yliopisto
• Liikuntapedagogiikka
• Liikuntabiologinen aineryhmä

(biomekaniikka, liikuntafysiologia,
valmennus- ja testausoppi)

• Liikunnan yhteiskuntatieteet
• Terveystieteiden kandidaatti- ja

maisteriohjelma (liikuntalääketiede,
terveyskasvatus, gerontologia ja
kansanterveys)

• Valintaperusteet vaihtelevat
hakokohteittain.

• Esim. Liikuntapedagogiikka:
• 1. vaihe: todistuvalinnalla valitaan 56%

soveltuvuuskokeeseen (kaikille pakollinen)
TAI koe 29.4. (lukion terveystiedon
pakollinen kurssi sekä kokeessa jaettu
aineisto)

• 2. vaihe = soveltuvuuskoe: liikunnallinen
osio, kasvatuksellinen osio (opetustuokio),
kirjallinen osio (aineisto) ja haastattelu,
(liikunnan diplomista voi saada 1-5p).

• Jyu.fi



AMK -haku

• Todistusvalinta tai AMK –valintakoe
• Todistusvalinta:

• 5 aineesta pisteet: ÄI, MAT, KIELI, 2xRE/KIELI

• Saattaa olla määriteltynä vähimmäispisteraja ja/tai kynnysehtoja – TARKISTA TÄMÄ!

• Samassa haussa päivä- ja monimuotototeutus – OLE TARKKANA!
• Hakuvaiheessa valitset valintakoepäivän ja paikan.
• Lisätietoa hausta: ammattikorkeakouluun.fi



AMK -valintakoe
• Valintakoe touko-huhtikuussa 2022

• Sähköinen, oma kannettava tietokone mukaan

• Valintakoe tehdään ammattikorkeakoulun tiloissa.

• Kokeen osiot:

• Päätöksentekotaidot (40min.) - looginen päättelykyky, yleissivistys, kuvaajat

• Opetuskieli (30min.) + englannin kieli (30min.) - tekstin lukemisen ja tulkinnan taidot, sanaston hallinta, kielellinen päättely

• Matemaattiset taidot (40min.) - perus- ja prosenttilaskut, yksikkömuunnokset, ensimmäisen asteen yhtälöt, taulukot, kuviot, ei laskinta

• Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (35min.) - matikka, fysiikka, laskin

• Eettiset taidot (15min.) - tilanteiden tunnistus, arvotehtävä

• Tunneälytaidot (15min) - miten toimit tilanteessa? Ilmeet

• Kaikille ei kuulu kaikki osiot.

• Koe kestää 2-4 h

• Samalla kokeella voi hakea eri aloille, esim. Insinööriksi ja sairaanhoitajaksi.

• Tehtävien tekojärjestys kannattaa pohtia ennen aloittamista – aika todennäköisesti loppuu kesken.




