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VALINTAPERUSTEET POIKKEUSTILANTEESSA 2020 – Poliittinen historia ja valtio-oppi

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.

POLIITTINEN HISTORIA JA VALTIO-OPPI: Uusia opiskelijoita otetaan 44. Opiskelijat valitsevat
pääaineekseen 1. vuoden keväällä poliittisen historian tai valtio-opin. Pääaineilla on joustavat kiintiöt.
Tarvittaessa valintakriteerinä käytetään opintomenestystä.

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

Poliittisen historian ja valtio-opin koulutukseen valitaan valintajonossa yksi 35 hakijaa (joista
ensikertalaisia 25) ja valintajonossa kaksi 9 hakijaa (joista ensikertalaisia 6 hakijaa). Yhteensä valitaan 44
hakijaa.

TODISTUSVALINNAN 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 pistemäärän
mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

Ylioppilastutkinto ja kv. tutkinnot pisteytetään alla olevan valtakunnallisen todistusvalinnan
pisteytystaulukon mukaan. Hakijan on saatava vähintään 50 % todistusvalinnan maksimipistemäärästä
voidakseen tulla valituksi valintajonossa 1. ja kynnysehtona on, että äidinkieli on suoritettu vähintään
arvosanalla C.

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:

· Äidinkieli
· Hakijalle parhaat pisteet tuottava aine: filosofia tai historia tai psykologia tai yhteiskuntaoppi
· Kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta:

o Yksi ainereaali
o Yksi kieli
o Matematiikka (pitkä tai lyhyt)

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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YHTEISKUNTATIETEET L E M C B A
äidinkieli* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
filosofia tai historia tai psykologia tai yhteiskuntaoppi 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7
Ainereaalit (enintään yksi)
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
maantiede 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3
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
Kielet (enintään yksi)
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
Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
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

* 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: 157,9

Tasapistetilanteessa hakijoiden välisen järjestyksen ratkaisee äidinkielen arvosana ja sen jälkeen tarvittaessa
painotettu aine (historia, yhteiskuntaoppi, psykologia tai filosofia). 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.

VALINTAKOE JA KOKEEN PISTEYTYS

Valintakoe: ensimmäinen vaihe maanantaina 1.6.2020, aika tarkentuu myöhemmin kuitenkin viimeistään
18.5.2020, toinen vaihe ilmoitetaan myöhemmin, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen koetta.
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Valintakoe on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe suoritetaan sähköisenä etäkokeena 1.6.2020, AMK:n
sähköisellä koejärjestelmällä. Kokeessa vastataan ennakkomateriaalin pohjalta laadittuihin tehtäviin.
Ennakkomateriaali julkaistaan 6.5.2020 yliopiston internet-sivuilla. Ensimmäisen vaiheen järjestelyistä ja
etäkokeen ohjeistuksesta ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla hakijan opintopolun hakemuksella olevaan
sähköpostiosoitteeseen viimeistään 18.5.2020.

AMK:n sähköisellä alustalle toteutettavan kokeen laitevaatimukset löytyvät täältä:
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/

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. Valintakoekysymyksiin vastattaessa on sallittua hyödyntää ennakkomateriaaleja ja muita
lähdetekstejä. Ensimmäisen vaiheen maksimipistemäärä on 100 pistettä.

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.

Valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsutaan hakijoita kokeen ensimmäisen vaiheen pisteiden perusteella.
Ensimmäisessä vaiheessa parhaat pisteet saaneista hakijoista vähintään 18 hakijaa (kaksinkertainen määrä
suhteessa valittaviin) kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen. Kokeen ensimmäinen vaihe sisältää kaksi
osiota ja hakijoiden ollessa tasapistetilanteessa ratkaistaan hakijoiden välinen tilanne ensisijaisesti osion 1
pisteiden perusteella ja mikäli hakijat ihan ovat yhä tasapisteissä osion 2. pisteiden perusteella. 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.

Valintakokeen ensimmäisen ja toiseen vaiheen yhteenlaskettujen pisteiden perusteella yhdeksän (9)
parhaiten menestynyttä hakijaa valitaan koulutukseen. Mikäli valintakoepisteiden perusteella
hyväksyttäville hakijoille varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää todistuspisteiden
perusteella hyväksyttävillä hakijoilla.

Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 8.7.2020.


