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 VALINTAPERUSTEET POIKKEUSTILANTEESSA 2020  - Filosofia

Hakukohde: Filosofia (kiintiö 15)
Valtiotieteiden kandidaatin tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen kolmessa vuodessa suoritettava alempi
korkeakoulututkinto. Valtiotieteiden maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Sen laajuus on 120
opintopistettä ja suoritusaika noin kaksi vuotta. Uudet opiskelijat otetaan päävalinnassa suorittamaan sekä
kandidaatin että maisterin tutkintoa.

VALINTAMENETTELY:

VALINTAJONOT
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

Filosofian koulutukseen valitaan valintajonossa yksi 8 hakijaa ja valintajonossa kaksi 7 hakijaa. Yhteensä
valitaan 15 hakijaa.

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 pistemäärän
mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

TODISTUSVALINTA

Ylioppilastutkinto ja kv. tutkinnot pisteytetään valtakunnallisen todistusvalinnan pisteytystaulukon (alla)
mukaan.  Kynnysehdoksi on asetettu vähintään arvosana C äidinkielen kokeesta.

Todistuspisteitä voi saada neljästä aineesta:

· Äidinkieli
· Kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta vaihtoehdon a tai b mukaan:

a) Filosofia ja kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta
b) Kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

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. Hakija voi saada pisteitä
useammasta eri kielestä.

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



14.5.2020

Pisteitä ylioppilastutkinnosta annetaan seuraavasti:

FILOSOFIA L E M C B A
äidinkieli* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Vaihtoehto a)
filosofia 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Vaihtoehto a) Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta
Vaihtoehto b) Kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta
biologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
filosofia 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
fysiikka 26,5 22,0 17,6 13,2 8,8 4,4
historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
kemia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
kieli, pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
kieli, keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
kieli, lyhyt 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8
maantiede 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
matematiikka, pitkä 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0
matematiikka, lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
psykologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7
terveystieto 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9
uskonto/elämänkatsomustieto 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1
yhteiskuntaoppi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
muut reaaliaineet** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7

*äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä
** EB-, IB-, RP-/DIA-tutkintoaineet, joille ei löydy vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa
pisteytetään kohdan muut reaaliaineet mukaan. Enimmäispistemäärä: vaihtoehto a) 131,4 ja vaihtoehto b)
125,7.

TODISTUSVALINNAN TASASIJAKRITEERIT

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

vaihtoehto A
filosofia
äidinkieli
parhaat pisteet tuottava aine

Vaihtoehto B
parhaat pisteet tuottava aine
äidinkieli
toiseksi parhaat pisteet tuottava aine
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Jos tämän jälkeen valittavien kiintiö ylittyy, ketään tasapistesijoilla olevista ei hyväksytä. Mikäli
todistusvalinnassa jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään valintakoevalintaan.

VALINTAKOE JA KOKEEN PISTEYTYS

Valintakoe: ensimmäinen vaihe keskiviikkona 3.6.2020 klo 10–13, toinen vaihe 24.6.2020 klo 10.00 –
13.00.

Valintakoe on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe suoritetaan kirjallisena etäkokeena 3.6.2020 klo 10.00 –
13.00. Kokeessa vastataan ennakkomateriaalin pohjalta laadittuihin tehtäviin, jotka voivat olla myös
soveltavia. Ennakkomateriaali julkaistaan 6.5.2020 alkaen yliopiston internet-sivuilla. Ensimmäisen vaiheen
järjestelyistä ja etäkokeen ohjeistuksesta ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla hakijan opintopolun
hakemuksella olevaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään 20.5.2020.

Hakija tarvitsee etäkokeen suorittamiseen toimivan tietokoneen ja internet-yhteyden. Koetta ei voi tehdä
mobiililaitteella. Hakija vastaa itse internet-yhteyden toimivuudesta sekä tietokoneen soveltumisesta
valintakokeen suorittamiseen. Esimerkiksi mahdollisista selainvaatimuksista ilmoitetaan etäkoetta
koskevassa sähköpostissa. Hakijan tulee tehdä valintakoe itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen
tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on
vilpistä. Pääsykoevastausten laatimisessa saa hyödyntää ennakkomateriaaleja ja muita lähdetekstejä.
Hyväksytyksi valinnan toiseen vaiheeseen voi tulla vain hakija, joka on saanut valintakokeen ensimmäisestä
vaiheesta vähintään 5 pistettä. Ensimmäisen vaiheen maksimipistemäärä on 30p.

Kokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Jos hakija on hyväksytty todistusvalinnassa
ensimmäiselle hakutoiveelle, ei hän voi enää osallistua valintakokeeseen. Jos hakija on todistusvalinnassa
hyväksytty alemmalle hakutoiveelle, voi hän vielä osallistua ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin. IB-, EB-
ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavat: Vaikka hakija olisi hyväksytty todistusvalinnassa
ennakkoarvioiden perusteella ensimmäiselle hakutoiveelle, voi hän osallistua kaikkien hakutoiveiden
valintakokeisiin, koska lopulliset arvosanat eivät välttämättä riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi tulemiseen.

Valintakokeeseen osallistuva antaa suostumuksensa siihen, että Turun yliopisto voi kokeen aikana pyytää
selvityksen siitä, että koetta ollaan tekemässä itsenäisesti. Turun yliopisto voi toteuttaa pistemäistä
etävalvontaa valintakokeen aikana. Yliopisto voi ottaa hakijaan valintakokeen aikana yhteyttä puhelimitse
hakijan opintopolun hakemuksella ilmoittamaan puhelinnumeroon. Hakijan tulee toimenpiteitä varten
pitää puhelimensa vastausvalmiudessa.

Turun yliopisto voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä hakijan koevastauksista epäiltäessä
vilppiä (hallintolaki 434/2003 31 §) ja jos hakijan vastauksissa ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään
(hallintolaki 50 §).

Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan valintakokeen ensimmäisen vaiheen 20 parhaat pisteet
saanutta hakijaa. Kutsu ja tarkemmat ohjeet lähetetään hakijan Opintopolussa hakemuksella ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen viimeistään kaksi viikkoa ennen koepäivää. Valintakokeen toisessa vaiheessa hakija
saa hyödyntää 6.5.2020 julkaistuja ennakkomateriaaleja ja muita lähdetekstejä. Hyväksytyksi voi tulla vain
hakija, joka on saanut valintakokeen toisesta vaiheesta vähintään 8 pistettä. Kokeen toisen vaiheen
maksimipistemäärä on 30p.
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Valintakokeen ensimmäisen ja toiseen vaiheen yhteenlaskettujen pisteiden perusteella seitsemän (7)
parhaiten menestynyttä hakijaa valitaan koulutukseen. Hakijoiden ollessa tasapisteissä ratkaisee hakijoiden
välisen tilanteen ensisijaisesti kokeen toisen vaiheen pisteet ja mikäli hakijat yhä ovat tasapisteissä tehdään
ratkaisu kokeen ensimmäisen vaiheen pisteiden perusteella. Mikäli valintakoepisteiden perusteella
hyväksyttäville hakijoille varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää todistuspisteiden
perusteella hyväksyttävillä hakijoilla.

Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 15.7.2020.


