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Valintaperusteet poikkeustilanteessa  2020 - Sosiaalityö 
 

 

Hakumenettely (ei muutoksia) 
 
Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2020 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen 
ja Turun yliopistoihin. Hakija voi hakea niin moneen hakukohteeseen kuin korkeakoulujen 
valtakunnallisessa yhteishaussa on määritelty haettavien hakukohteiden enimmäismääräksi. Hakija 
asettaa hakemansa hakukohteet ensisijaisuusjärjestykseen. 
 

 Aloituspaikat ja valintajonot (ei muutoksia) 
 
Hakijat valitaan kahdesta valintajonosta 
1. ylioppilastutkinnon tai IB-, EB-, Reifeprüfung- tai Deutsche Internationale Abitur (DIA)-tutkinnon 
suorittaneet hakijat todistuspisteiden perusteella 
2. pelkän valintakoemenestyksen perusteella valittavat 
 
Turun yliopiston sosiaalityön koulutukseen valitaan 1. valintajonossa 15 hakijaa (joista ensikertalaisia 11) ja 
2. valintajonossa 13 hakijaa (joista ensikertalaisia 9 hakijaa). Yhteensä valitaan 28 hakijaa.  

Ensin valitaan todistuspisteiden perusteella valittavat ja sen jälkeen loput paikat täytetään pelkän 
valintakokeen perusteella valittavilla. Mikäli ensikertalaisille hakijoille varattuja paikkoja jää täyttämättä, 
paikat voidaan täyttää muilla hakijoilla.  

 

Valintakoe  
 
Valintakoevalinta on kaksivaiheinen ja yhteinen kaikissa sosiaalityön yhteisvalinnan hakukohteissa. 
Valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoevalinnan 
toiseen vaiheeseen kutsutaan osa hakijoista.   
 
Valintakoevalinnan ensimmäinen vaihe on kirjallinen etäkoe. Koeajankohtana hakijat osallistuvat 
kirjalliseen etäkokeeseen omilla laitteillaan. Koetta varten hakija tarvitsee tietokoneen ja internet-
yhteyden. Koe pidetään ma 1.6. klo 10.15 – 11.00 (45 minuuttia).  
 
Hakija vastaa kokeeseen hakulomakkeella ilmoittamallaan kielellä (suomi/ruotsi).  
  
Kirjallinen etäkoe (vaihe 1) toimii esivalintana valintakoevalinnan toiseen vaiheeseen (vaihe 2).  
 
 
Toinen vaihe järjestetään joko etäkokeena tai fyysisenä kokeena aikaisintaan viikon kuluttua 
ensimmäisestä vaiheesta ja sen kesto on kaksi tuntia.   
 
Hakijat kutsutaan erikseen vaiheeseen 2. Kutsu ja tarkemmat ohjeet koejärjestelyistä lähetetään hakijan 

Opintopolussa hakemuksella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään kaksi viikkoa ennen 

koepäivää.  Hakijan on valmistauduttava osoittamaan henkilöllisyytensä vaiheen 2 yhteydessä.  
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Valintakoevaatimukset  
 

Valintakoe koostuu ennakkoaineistoon perustuvasta kokeesta, joka tehdään kirjallisena etäkokeena (vaihe 
1) ja aineistokokeesta (vaihe 2). Valintakokeen ennakkomateriaalina on artikkelikokoelma, joka julkaistaan 
30.4. klo 12.00 Tampereen yliopiston verkkosivuilla osoitteessa  
 
https://sites.tuni.fi/valintakoemateriaali/sosiaalityon-tutkinto-ohjelma-32v-ennakkoaineisto/ 
 
Ennakkomateriaali on suomen- ja ruotsinkielinen, mutta osa artikkeleista voi olla myös englanninkielisiä.  
 
Aineistokokeessa (vaihe 2) edellytetään ennakkomateriaalin tietojen soveltamista valintakokeessa 
jaettavaan materiaaliin. 
 

Valintamenettely  
 

Kunkin hakukohteen aloituspaikoista täytetään ensin valintajonon 1 kiintiö ylioppilastutkinnon, IB-, EB-
Reifeprüfung- tai DIA-tutkinnon suorittaneilla hakijoilla todistuspisteiden mukaisessa 
paremmuusjärjestyksessä. Loput aloituspaikat täytetään valintajonossa 2 pelkän valintakokeen vaiheen 2 
pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. 
 
 

Pisteytys  
 

Ylioppilastutkinto ja kv. tutkinnot pisteytetään valtakunnallisen todistusvalinnan pisteytystaulukon mukaan: 
https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-
vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-todistusvalinnat-2020/#viestint%C3%A4yhteiskuntatieteet 
Hakijan on saatava vähintään 50 % todistusvalinnan maksimipistemäärästä voidakseen tulla valituksi 

valintajonossa 1.  

Valintajonossa 1. (todistusvalinta) tasapistetilanteessa hakijoiden välisen järjestyksen ratkaisee 1) 

äidinkielestä saadut pisteet, 2) painotetusta aineesta saadut pisteet, 3) parhaat pisteet kielikorista, 4) 

parhaat pisteet reaalikorista, 5) parhaat pisteet matematiikkakorista ja 6) paras mahdollinen arvosana. Jos 

pisteet ovat tämänkin jälkeen tasan, tasapisteissä olevista hakijoista ei valita ketään ja paikat siirretään 

valintakoejonoon. 

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan 
ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades -arvosanat yhteispisteineen). Todistusvalinta on 
ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta 
tutkintotodistuksesta. 

Ennakkoaineistoon perustuvasta kokeesta (vaihe 1) voi saada maksimissaan 40 pistettä.  Vaihe 1 
muodostuu kahdesta osasta (osa a ja osa b). Kaikilta kokeeseen osallistuvilta arvostellaan ensin vaihe 1.  
 
Toiseen vaiheeseen kutsutaan ensimmäisessä vaiheessa korkeimmat pisteet saaneita hakijoita vähintään 
kolminkertainen määrä valintakoevalinnan aloituspaikkoihin nähden. Mikäli usealla hakijalla on tasapisteet 
vaiheesta 1, vaiheen 1 osan a pisteet ratkaisevat hakijoiden välisen järjestyksen.   
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Aineistokokeesta (vaihe 2) voi saada maksimissaan 30 pistettä. Lopullinen valinta tehdään vaiheen 2 
pisteiden perusteella.  Vaihe 1 toimii karsivana kokeena eikä sen pisteitä lasketa valintakokeen 
kokonaispistemäärään. Aineistokokeessa eli vaiheessa 2 edellytetään ennakkomateriaalin tietojen 
soveltamista valintakokeessa jaettavaan materiaaliin.  
 
Valintajonossa 2 (valintakoejono) hakijoiden välisen järjestyksen ratkaisee ensisijaisesti vaiheen 2 
kokonaispistemäärä. Jos hakijoita on tasapisteissä vaiheen 2 jälkeen, valintajärjestyksen ratkaisee 
ensisijaisesti vaiheen 1 kokonaispistemäärä ja toissijaisesti vaiheen 1 osan a pistemäärä. Mikäli nämäkin 
ovat samat, valitaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat. 
 
 

Varasijat  
 
Jos sosiaalityön valinnassa opiskelijaksi hyväksytty hakija ei ota saamaansa paikkaa vastaan, valitaan hänen 
tilalleen uusi opiskelija korkeakoulujen yhteishaun sijoittelukäytäntöjen mukaisesti todistuspisteiden tai 
koepisteiden perusteella muodostuvasta valintajonosta ensikertalaisille varatut paikat huomioiden. 
 
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. 
 

 

Tulosten julkistaminen ja paikan vastaanottaminen (ei muutoksia) 

Sosiaalityön yhteisvalinnan tulokset julkistetaan viimeistään 8.7.2020. Kaikille valintakokeisiin 
osallistuneille hakijoille lähetetään tieto valinnan tuloksista. Hakijan on 15.7.2020 klo 15.00 mennessä 
ilmoitettava sitovasti, ottaako hän saamansa korkeakoulupaikan vastaan. 

 

 

 


