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Opiskelijavalinta 2019



• Vuonna 2019 oikeustieteelliselle alalle avataan todistusvalinta kaikissa 

alan suomenkielistä koulutusta antavissa koulutusyksiköissä eli 

Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistoissa. 

• Lisäksi opiskelijoita valitaan valintakoepisteiden perusteella. 

• Opiskelijoita ei enää valita yhteispisteiden perusteella. 

• Hakijan ei tarvitse ilmoittaa, hakeeko hän todistusvalinnassa vai 

koepistevalinnassa. Hakija otetaan huomioon molemmissa 

valintajonoissa, mikäli hakija täyttää jonon valintakriteerit.

Valinta 2019



 ON- ja OTM-tutkintoja suorittamaan Turun yliopistoon valitaan yhteisvalinnassa 
yhteensä 130 hakijaa

 Todistusvalintajonossa 30 

 Koepistejonossa 100

 Todistusvalinta pelkästään ensikertalaisille hakijoille. Valinta tapahtuu pelkästään 
ylioppilastodistuksen pisteiden perusteella.

 Ensikertalaisilla hakijoilla tarkoitetaan hakijoita, jotka eivät ole aikaisemmin 
suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä 
vastaanottaneet ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa 
koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

 68 paikkaa koepistejonosta annetaan ensikertalaisille. Valinta tapahtuu pelkästään 
valintakokeen koepisteiden perusteella.

Aloituspaikkamäärät



• Ylioppilastutkinnosta annetaan pisteitä viidestä kokeesta: 
äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä ja neljä muuta 
parhaat pisteet antavaa koetta. Pitkän oppimäärän mukaisia 
kokeita voi olla maksimissaan kaksi.

• Maksimipistemäärä todistusvalinnassa on 47,5 pistettä

Todistusvalinta

Kokeet L E M C B A

A -Äidinkieli / suomi tai ruotsi toisena kielenä koe

-Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet

10,5 9 7,5 6 4,5 3

B -Ainereaalit ja reaali

-Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet

8 6,5 5 3,5 2 0,5



Tasapisteissä ratkaisee oppiaineen arvosana seuraavassa järjestyksessä:

1. Äidinkieli tai suomi/ruotsin toisena kielenä

2. Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

3. Kieli, pitkä oppimäärä

4. Muu parhaat pisteet antava kieli

5. Parhaat pisteet antava ainereaali tai reaali

• Mikäli hakijoita on tasapistesääntöjen soveltamisen jälkeen edelleen 
tasapisteissä, otetaan heidät kaikki huomioon ao. hakukohteen valinnassa. 
Jos tasapisteissä olevia on enemmän kuin todistusvalinnassa olevia paikkoja, 
eivät tasapisteissä olevat hakijat tule valituiksi todistusvalinnassa. Tällöin 
aloituspaikat siirretään koepistevalintaan.

Todistusvalinta



• Hakijan saama ylioppilastutkinnon yhteismäärä suhteutetaan 
suomalaisesta yo-tutkinnosta saatavaan 
maksimipistemäärään.

• IB-tutkinnon maksimipistemäärä on 45. Hakijan pisteet 
lasketaan jakamalla tutkinnon pistemäärä 45:llä ja kertomalla 
saatu luku 47,5:lla. Esimerkiksi (40/45)x47,5=42,22

IB-tutkinnon pisteet



 Valintakoe perustuu ennakkoon ilmoitettuun kirjallisuuteen tai 
muuhun materiaaliin ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan 
aineistoon.

 Valintakoekirjat julkaistaan noin kuukausi ennen valintakoetta ja 
kirjat tilataan netin kautta. Ohjeet julkaistaan osoitteessa 
www.oikeustieteet.fi

 Valintakoe pidetään tiistaina 14.5.2019 klo 10.00 – 15.00.

 Vuoden 2018 valintakoekysymykset nähtävissä osoitteessa 

https://www.oikeustieteet.fi, vanhempia: 

http://www.utu.fi/fi/yksikot/law/opiskelu/valinta/

Valintakoe ja valintakoekirjat

https://www.oikeustieteet.fi/
http://www.utu.fi/fi/yksikot/law/opiskelu/valinta/


• Valintakokeiden tarkistus on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa 
kaikilta kokeeseen osallistuneilta tarkistetaan monivalintatehtävät ja 
hakijat asetetaan niiden mukaan paremmuusjärjestykseen. 
Monivalintatehtäväpisteiden perusteella toiseen vaiheeseen edenneiltä 
tarkastetaan kaikki vastaukset.

• Toiseen tarkastusvaiheeseen etenevien määrä on rajattu niin, että se on 
kolminkertainen suhteessa koko yhteisvalinnan hakukohteiden 
lopulliseen sisäänottomäärään (523 x 3 = 1569). 

• Mikäli toiseen tarkastusvaiheeseen valittaessa samalla alimmalla 
pistemäärällä on useita hakijoita, kaikki saman alimman pistemäärän 
saaneet hakijat etenevät toiseen tarkastusvaiheeseen.

Valintakoe



• Avoimen kiintiö pysyy saman kokoisena (5), ei muutoksia 

valintaperusteisiin.

• Myös maisterihaussa kiintiö sama (35), eikä valintaperusteisiin 

muutoksia. Ulkomailla oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan tutkinnon 

suorittaneiden hakijoiden määrä kasvussa: vuonna 2017 hakijoita 21, 

vuonna 2018: 64 . Tämän kiintiön koko on maisterihaun sisällä on 5.

Muut hakukohteet 2019



Opiskelijavalinta 2020



• Todistuksella valittavien osuus 40 %.

• Käytössä pistetaulukoista perustaulukko, joka ei erityisellä tavalla 

painota matemaattis-luonnontieteellisiä aineita.

• Painotettavasta aineesta käytiin oikeustieteen alalla keskustelua, mutta 

päätettiin jättää tilaa hakijoiden erilaisille taustoille ja mahdollisuuksille 

seurata omia kiinnostuksen kohteitaan. Hakupainealana yhden 

oppiaineen valitseminen olisi ollut lukio-opiskelua voimakkaasti ohjaava 

ilman, että sillä olisi kuitenkaan ollut suoraa vastaavuutta tutkinto-

opiskelussa, kuten useimmilla painotettavaksi valituilla aineilla 

todistusvalinnassa on.

Todistusvalinta 2020



• Pisteitä viidestä aineesta: äidinkieli sekä neljä hakijalle parhaat pisteet 

tuottavaa ainetta. 

• Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä 

matematiikasta. 

• Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä. 

• Tarkemmat valintaperusteet vuodelle 2020 julkaistaan vuoden 2019 

aikana.

Todistusvalinta 2020



KIITOS


