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Ohje ensimmäisen vaiheen valintakokeeseen: Valinta valtiotieteiden kandidaatin ja valtiotieteiden 

maisterin tutkintoihin pääaineena taloustiede (Turun yliopisto) 

Valintakokeen ensimmäinen vaihe toteutetaan torstaina 4.6.2020 alkaen klo 14-16 digitaalisena AMK-

valintakokeena. Kaikki hakijat voivat osallistua valintakokeeseen. Kokeeseen kirjaudutaan klo 14-16 välillä 

henkilökohtaisena kirjautumisaikana. Kokeen kesto on kaikille hakijoille sama kirjautumisajasta riippumatta 

(lisäaikaa saaneilla huomioidaan lisäksi lisäaika).  

Valmistautuminen valintakokeeseen 

Hakijan tulee huolehtia siitä, että käytössä on valintakoepäivänä vaatimukset täyttävä tietokone ja internet-

yhteys. Laitteisto- ja verkkovaatimukset ovat määritelty Opintopolun Yliopistojen valintakokeet AMK-

järjestelmässä -sivulla. Valintakokeeseen tulee valmistautua ko. ohjeiden mukaisesti. 

AMK-valintakokeeseen voi kirjautua vain henkilökohtaisen kirjautumislinkin kautta. Saat kirjautumislinkin 

1.6.2020 sähköpostilla Opintopolun hakemuksessa ilmoittamaasi osoitteeseen. Kirjautumislinkki on 

saatavilla myös Oma Opintopolku -palvelusta omalta hakemukseltasi. Valintakokeeseen voi kirjautua vain 

henkilökohtaisena kirjautumisaikana (lisätietoa kirjautumisesta).  

Valintakoe 

Valintakokeessa on neljä tehtäväkokonaisuusosiota, jotka sisältävät useita yksittäisiä tehtäviä. Osiot ovat: 

1) päätöksentekotaidot (20 minuuttia), 2) opetuskieli (suomi) (20 minuuttia), 3) englannin kieli (15 

minuuttia) ja 4) matemaattiset taidot (30 minuuttia). 

Koejärjestelmä tallentaa vastauksesi automaattisesti heti valintojesi jälkeen. Jos koeaika loppuu kesken, 

viimeisin tilanne tallentuu vastaukseksi. Jäljellä olevan koeajan näet oikeassa yläkulmassa. 

Jokainen avattu osio tulee suorittaa kerralla loppuun, etkä voi palata samaan osioon enää myöhemmin. 

Valintakokeen kokonaissuorittamisaika on 85 minuuttia. Kokeesi päättyy, kun olet suorittanut kaikki osiot, 

koeaikasi loppuu tai päätät itse lopettaa kokeesi ja kirjaudut ulos kokeesta. 

AMK-valintakokeeseen ei liity ennakkomateriaalia tai -tehtäviä. 

Tunnistautuessasi etäkokeeseen sitoudut tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että 

valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin sinä itse. Jos et tee valintakoetta 

itsenäisesti, kyse on vilpistä. Jos menettelyssäsi ilmenee vilppiä, valintasuoritus hylätään (hallintolaki 

434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan 

vastaanottamisen jälkeen.  

Perehdy huolellisesti kaikkiin valintakokeita koskeviin ohjeisiin Opintopolku.fi-palvelussa: Yliopistojen 

valintakokeet AMK-järjestelmässä.   
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