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Logopedian valintaperustemuutokset 2020  
 

Hakukohde  
 

 Turun yliopisto: Logopedia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) 
 

Todistusvalinnan ja valintakoevalinnan aloituspaikat säilyvät ennallaan samoin kuin ensikertalaiskiintiöt. 
Todistusvalinta toteutetaan aiemmin ilmoitetun mukaisesti, kun taas valintakoevalinta on aiemmin 
ilmoitetusta poiketen kaksivaiheinen. 

Valintamenettely 
 

Logopedian päävalinnan hakukohteeseen valitaan uusia opiskelijoita kahdella eri valintatavalla: 
todistusvalinnassa ja valintakokeen perusteella. 70% aloituspaikoista varataan ensikertalaisille hakijoille. 
 

VALINTATAPA ALOITUSPAIKAT JOISTA 
ENSIKERTALAISILLE 

TODISTUSVALINTA 20 (70 %) 14 (70 %) 

VALINTAKOEVALINTA 8 (30%) 6 (70 %) 

YHTEENSÄ 28 (100%) 20 (70 %) 

 
Hakijan ei tarvitse ilmoittaa, millä valintatavalla hän hakee. Hakija huomioidaan niissä valintatavoissa, joihin 
hänen koulutustaustansa soveltuu. 
 
Mikäli todistusvalinnan perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan 
täyttää valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävillä hakijoilla. Mikäli valintakoepisteiden perusteella 
hyväksyttäville hakijoille varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää todistuspisteiden 
perusteella hyväksyttävillä hakijoilla. 
 
Mikäli ensikertalaisille hakijoille varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää muilla hakijoilla. 
Jos opiskelupaikkaa ei ole varattu ensikertalaiselle hakijalle, opiskelupaikkaan voidaan valita niin 
ensikertalainen hakija kuin muukin hakija. 
 

Varasijat 
 
Logopedian päävalinnan hakukohteessa varasijojen määrää ei ole rajattu. 
 
 

Todistusvalinta 
 

Todistusvalinnassa valitaan 20 uutta opiskelijaa todistuksen perusteella. Ensikertalaisille todistusvalinnasta 
on varattu 14 paikkaa. Hakija on ensikertalainen, jos hän ei ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän 
mukaista korkeakoulututkintoa tai ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa 
koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen. Hakija on mukana todistusvalinnassa, jos hän 
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on suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion 
RP-/DIA-tutkinnon.  
 
Yhteishaun aikataulun mukaan todistusvalinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille viimeistään 27.5.2020. 
 
Hakukeväänä IB-, EB- tai DIA-tutkinnon suorittavan hakijan on toimitettava ennakkoarvio, josta pisteet 
voidaan laskea (IB-tutkinto: Candidate Predicted Grades; DIA-tutkinto: ennakkoon saatava 
tutkintotodistuksen arvosanasivu sekä vastaavuustodistus).  Hakukeväänä IB-, EB- tai DIA-tutkinnon 
suorittaneiden todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on 
tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Jos hakijan arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, 
että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hakija valita opiskelijaksi 
asetetun opiskelijavalintakiintiön ulkopuolelta. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan 
valituksi, opiskelupaikka raukeaa. Liitteet on toimitettava valtakunnallisen aikataulun mukaisesti. 
 
Jos hakija tulee todistusvalinnassa hyväksytyksi jollekin alemmalle hakutoiveelleen, voi hän 
todistusvalinnan varasijasijoittelussa tai hakukohteen muilla valintatavoilla tulla vielä hyväksytyksi 
ylemmälle hakutoiveelleen.  
 
 

Todistusvalinnan pisteytys 
 

Todistusvalinnassa pienin hyväksyttävä pistemäärä on 65 pistettä ja kynnysehtona on, että äidinkieli on 
suoritettu vähintään arvosanalla M. Todistuspisteiden enimmäismäärä on 148,4. 
 
Pisteitä voi todistusvalinnassa saada viidestä aineesta: 
 

 Äidinkieli 

 Matematiikka (pitkä tai lyhyt) 

 Enintään kaksi ainereaalia 

 Enintään yksi kieli 
 
Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan 
huomioon todistusvalinnassa, mikäli kynnysehdot täyttyvät. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. 
Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. 
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TUTKINTO: TASO/AINE             

YO  L E M C B A 

EB  10-9 8,99-8 7,99-7 6,99-6 5,99-5 4,99-4 

IB  7 6 5 4 3 2 

RP/DIA  15-13 12-10 9-8 7 6-5 4 

Äidinkieli             

YO: Äidinkieli: Suomi, ruotsi, saame,  

suomi/ruotsi toisena kielenä 

EB: L1-kieli 

IB: A-kieli 

RP/DIA: Äidinkieli suomi tai saksa 

33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5 

Matematiikka (pitkä tai lyhyt) 

YO: Pitkä matematiikka 

EB: Pitkä matematiikka (5h) 

IB: Further Mathematics, mathematics 

HL, Teoreettinen matematikka HL, 

Soveltava matematiikka HL, mathematics 

SL, Teoreettinen matematikka SL 

RP/DIA: Matematiikka 

36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0 

YO: Lyhyt matematiikka 

EB: Lyhyt matematiikka (3h) 

IB. Soveltava mat. SL, Mathematical 

Studies 

RP/DIA: Matematiikka 

vastaavuustodistuksesta 

28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7 

Ainereaalit (enintään kaksi) 

YO, EB, IB, RP/DIA: Fysiikka 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4 

YO, EB, IB, RP/DIA: Historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1 

YO, DIA: Uskonto/ET 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1 

YO, EB, IB, RP/DIA: Biologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7 

YO, EB, IB, RP/DIA: Kemia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7 

YO, EB, IB: Psykologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7 

YO, EB, IB, DIA: Filosofia 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 

YO, EB, IB, DIA: Maantiede 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 

YO: Yhteiskuntaoppi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 
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EB, IB, RP/DIA: Muut tutkintoon 

sisältyvät aineet, esim. tietojenkäsittely, 

liiketalous, taloustieto jne. 

22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7 

YO: Terveystieto 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9 

Kielet (enintään yksi) 

YO: Pitkä kieli 

EB: L2-kieli 

IB: A-kieli (ei sama kuin äidik.), B-

englanti 

RP/DIA: suomi tai saksa (ei sama kuin 

äidink.) englanti 

28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7 

YO: Keskipitkä kieli 

EB: L3-kieli, Other National Language 

IB: muut B-kielet 

RP/DIA: B1-kieli 

25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2 

YO: Lyhyt kieli 

EB: L4-, L5-kieli 

IB: AB-kieli 

RP/DIA: B2-kieli tai B3-kieli 

22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8 

 
 

Todistusvalinnan tasasijakriteerit 
 

Mikäli todistusvalinnassa on useampi kuin yksi hakija tasasijalla ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan 
tasasijatilanne seuraavien kriteerien perusteella seuraavassa järjestyksessä: 
 

1. Äidinkieli 
2. Matematiikka 
3. Parhaat pisteet antava muu kieli 

4. Parhaat pisteet antava ainereaali 

Jos tämän jälkeen valittavien kiintiö ylittyy, ketään tasapistesijalla olevista ei hyväksytä. Mikäli 
todistusvalinnassa jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään valintakoevalintaan. 
Tasasijakriteerejä noudatetaan myös mahdollisissa oikaisuvaatimuksiin liittyvissä tilanteissa. 
 
 
 
 



                                                                                              30.4.2020  

5 
 

Valintakoevalinta 
 

Valintakoevalinnassa valitaan 8 uutta opiskelijaa pelkän valintakoevalinnan suorituksen perusteella. 
Ensikertalaisille valintakoevalinnasta on varattu 6 paikkaa. 
 
Valintakoevalinta on kaksivaiheinen ja yhteinen kaikissa logopedian valintayhteistyön hakukohteissa. 
Valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoevalinnan 
toiseen vaiheeseen kutsutaan osa hakijoista.   
 
Jos hakija on valittu todistusvalinnassa ylimmäksi asettamaansa logopedian valintayhteistyön 
hakukohteeseen tai mihin tahansa muuhun korkeamman prioriteetin hakukohteeseen lopulliseen 
tutkintotodistukseen perustuvien pisteiden perusteella, ei hän voi enää tulla valituksi tähän 
hakukohteeseen koevalinnassa. 
 
Jos hakijaa ei ole valittu todistusvalinnassa ylimmäksi asettamaansa logopedian valintayhteistyön 
hakukohteeseen tai mihin tahansa muuhun korkeamman prioriteetin hakukohteeseen, voi hakija osallistua 
valintakokeeseen. 
 
IB-, EB- ja DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavat: Vaikka hakija olisi hyväksytty todistusvalinnassa 
ennakkoarvioiden perusteella ensimmäiseen hakutoiveeseensa, voi hän osallistua kaikkien hakutoiveidensa 
valintakokeisiin, koska lopulliset arvosanat eivät välttämättä riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi 
tulemiseen. 
 
Keväällä 2020 muun kuin suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavan hakijan on toimitettava ennakkoarvio 
hakukelpoisuuden todentamiseksi.  Hakukeväänä valmistuvan opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes 
hakijan hakukelpoisuus on tarkastettu hakijan toimittaman lopullisen tutkintotodistuksen perusteella. 
Liitteet on toimitettava valtakunnallisen aikataulun mukaisesti. 
 
Valintakoevalinnan ensimmäinen vaihe on etäkokeena toteutettava AMK-valintakoe, joka järjestetään 
4.6.2020. Koeajankohtana hakijat osallistuvat ammattikorkeakoulujen yhteiseen digitaaliseen 
valintakokeeseen omilla laitteillaan. Koe sisältää seuraavat osiot: 

 Päätöksentekotaidot 

 Opetuskieli (suomi tai ruotsi) 

 Englannin kieli 

 Matemaattiset taidot 

 Eettiset taidot 
 

Hakija vastaa kokeeseen hakulomakkeella ilmoittamallaan kielellä (suomi/ruotsi) englanninkielistä 
englannin kielen osiota lukuun ottamatta. Kokeessa vastataan monivalintakysymyksiin. 
  
AMK-valintakokeen tarkemmat tiedot, osallistumisohjeet ja laitevaatimukset löytyvät täältä: 
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/  
 
AMK-valintakoe toimii esivalintana valintakoevalinnan toiseen vaiheeseen. 
 
Toiseen vaiheeseen kutsutaan ensimmäisessä vaiheessa korkeimmat pisteet saaneita hakijoita vähintään 
kaksinkertainen määrä valintakoevalinnan aloituspaikkoihin nähden.  
 
AMK-valintakokeen pistemäärää ei oteta huomioon valintakoevalinnan toisessa vaiheessa. Lopullinen 
opiskelijavalinta tehdään pelkän toisen vaiheen pistemäärän perusteella.  
 

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/
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Tarkemmat tiedot toisesta vaiheesta julkaistaan viimeistään kaksi viikkoa ennen toisen vaiheen koetta. 
 
Vilppiin syyllistyneen hakijan valintakoesuoritus hylätään. 
 
 

Valintakokeen pisteytys ja tasasijakriteerit  
 

Tullakseen huomioiduksi valintakoevalinnassa hakijan täytyy suorittaa valintakoevalinnan molemmat 

vaiheet hyväksytysti. 

Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet AMK-valintakokeesta ja toiseen vaiheeseen kutsuttavia pitää 

karsia, ratkaistaan tasapistetilanne AMK-valintakokeen yksittäisten osioiden pistemäärien perusteella 

seuraavassa järjestyksessä: 

1. Opetuskieli (suomi tai ruotsi) 

2. Päätöksentekotaidot 

3. Matemaattiset taidot 

4. Englannin kieli 

5. Eettiset taidot 

Jos tämän jälkeen hakijoita on edelleen tasapisteissä, valitaan toiseen vaiheeseen kutsuttavat arpomalla. 

Mikäli hakija saa jostakin AMK-valintakokeen osiosta alinta hyväksyttyä pistemäärää vähemmän pisteitä, 

AMK-valintakoe on hylätty, eikä hakijaa voida huomioida valintakoevalinnassa. Alimmat hyväksytyt 

pistemäärät on kerrottu täällä: 

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/ 

 
Valintakoevalinnassa valitaan opiskelijaksi toisessa vaiheessa parhaat pisteet saaneet hakijat. Toisen 
vaiheen tarkempi pisteytys julkaistaan viimeistään kaksi viikkoa ennen toisen vaiheen koetta. 
 

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/

