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Yliopistoon hakeminen
Yhteishaku sekä alempaan että ylempään
korkeakoulututkintoon

Joidenkin hakijoiden tulee liittää hakemukseen korkeakoulukelpoisuuden
osoittavia todistuksia. Todistukset liitetään tiedostoina hakemukselle niille
osoitetuille paikoille. Hakemuksen liitteitä voi liittää hakemukseen tai niitä voi
muuttaa 10.4.2019 klo 15.00 saakka.

Muut haut

Hakulomake sulkeutuu tarkalleen hakuajan päättyessä. Ainoastaan liitteitä
voi muuttaa edellä mainittuun päivämäärään saakka. Tee hakemuksesi hyvissä
ajoin, jotta ehdit varmistua hakemuksen onnistuneesta lähettämisestä. Kun
olet tallentanut hakulomakkeesi, varmista että saat siitä vahvistusviestin hakulomakkeella antamaasi sähköpostiin. Vain näin voit olla varma hakemuksesi
perillemenosta. Säilytä saamasi viesti tai tallenna hakemuksesi PDF-versio
itsellesi. Olet itse vastuussa hakemuksen perillemenosta.

Yliopistoon voi hakea myös muissa hauissa ja hakijaryhmissä. Näitä
ovat mm. maisterihaku, avoimen yliopiston väylän haku, siirtohaku
sekä haku englanninkielisiin maisteriohjelmiin. Näistä hauista löydät
lisätietoa Turun yliopiston www-sivulta: www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/
hakeminen sekä Opintopolusta.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää sähköistä hakulomaketta, voit tilata
paperisen lomakkeen Turun yliopiston hakijapalveluista hakuaikana puhelimitse 029 450 4300 tai sähköpostitse hakijapalvelut@utu.fi. Tilaa lomake hyvissä
ajoin ennen hakuajan päättymistä. Paperinen hakulomake tulee olla perillä
yliopistossa hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakuaika ja hakeminen haettaessa sekä alempaan että
ylempään korkeakoulututkintoon
Turun yliopiston hakukohteisiin voi hakea yhteishaun toisessa hakuajassa, jonka
hakuaika alkaa 20.3.2019 ja päättyy 3.4.2019 klo 15.00.
Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi. Yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen (6) eri koulutukseen.
Sinun tulee järjestää hakukohteesi hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen
siten, että hakulomakkeella ylimpänä on mieluisin hakutoiveesi. Sinulle tarjotaan korkeakoulujen yhteishaussa opiskelupaikkaa siitä koulutuksesta, jonka
olet asettanut hakulomakkeella ylimmäksi ja johon valintamenestyksesi riittää.
Harkitse siis hakutoivejärjestyksesi huolellisesti, koska se on opiskelijavalinnan
kannalta merkittävä!
Hakutoivejärjestystä voit muokata hakuajan päättymiseen saakka, mutta et
enää sen jälkeen. Et voi myöskään poistaa hakukohteita hakuajan päättymisen

Hakukelpoisuus
Voit hakea Turun yliopiston yhteishaussa oleviin kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtaviin koulutuksiin, mikäli olet suorittanut tai suoritat hakukeväänä
jonkin alla luetelluista koulutuksista. Mikäli korkeakoulukelpoisuuden antavan
tutkintosi suorittaminen on hakuvaiheessa vielä kesken, valinnan tulos on
ehdollinen, kunnes olet esittänyt yliopistolle lopullisen tutkintotodistuksen.
>> suomalainen ylioppilastutkinto
>> International Baccalaureate -tutkinto (IB)
>> European Baccalaureate -tutkinto (EB)
>> Reifeprüfung (RP)/ Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinto
Suomessa
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Yhteishaussa sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon
suoritusoikeutta hakevalla tulee olla yleinen korkeakoulukelpoisuus,
eli sinulla tulee olla suoritettuna esimerkiksi ylioppilastututkinto
tai muu vastaava tutkinto. Tähän oppaaseen on koottu yhteishaussa
mukana olevien, alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon
tähtäävien Turun yliopiston hakukohteiden valintaperusteet ja
hakuohjeet. Lue hakukohteiden valintaperusteet huolellisesti ennen
hakemista.

jälkeen. Voit muuttaa hakutoiveita hakemuksen jättämisen jälkeen hakuaikana
kirjautumalla Opintopolun Oma Opintopolku palveluun.

>> ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
>> ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden
vastaaviin korkeakouluopintoihin
>> Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto
Suomessa (AICE)

Sinulle voidaan myöntää erivapaus osallistua vuoden 2019 valintakokeeseen,
vaikka et olisi saavuttanut edellä määriteltyä korkeakoulukelpoisuutta.
Erivapauden myöntämisen edellytyksenä on, että sinulla on yleistä korkeakoulukelpoisuutta vastaava koulutuksen taso. Tasoa harkittaessa tiedekunta
ottaa huomioon koulutuksesi, suorittamasi tutkinnot ja kurssit, työkokemuksesi sekä toisen kotimaisen ja yhden vieraan kielen taidon. Erivapautta
haetaan erillisellä hakulomakkeella, joka löytyy osoitteesta https://utu.fi/fi/
opiskelijaksi/hakeminen/yhteishaku. Sosiaalityön hakukohteeseen hakevat
hakevat erivapautta Tampereen yliopistosta.

Hakemuksen liitteet korkeakoulukelpoisuuden
osoittamiseksi
Kenen tulee liittää hakemukseensa liitteitä?
Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen hakukeväänä, sinun ei tarvitse liittää hakemukseesi todistuskopioita. Yliopisto saa ylioppilastutkintotiedot suoraan Opetushallituksen
rekisteristä.
Jos olet suorittanut muun pohjakoulutuksen, sinun tulee liittää hakemukseen
kyseinen todistus määräaikaan mennessä. Mikäli saat korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon (muu kuin suomalainen ylioppilastutkinto) vasta
hakuajan päättymisen jälkeen, sinun on liitettävä hakemukseesi määräaikaan
mennessä opintosuoritusote tai oppilaitoksen antama väliaikainen arviointi
tutkinnon valmistumisesta. IB tai EB -tutkintoa keväällä 2019 suorittavien on
liitettävä hakemukselleen ennakkoarvio tutkinnon arvosanoista ja tutkinnon
kokonaispistemäärästä.
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Ulkomailla suoritetuista tutkinnosta, jonka todistus ei ole suomen-, ruotsintai englanninkielinen, tulee toimittaa alkuperäisen todistuskopion lisäksi
auktorisoidun kääntäjän tekemä suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen
tutkintotodistuksen käännös. Reifeprüfung (RP)/DIA-tutkintoa, International
Baccalaureate -tutkintoa (IB) tai European Baccalaureate -tutkintotodistuksia
(EB) ei tarvitse käännättää.
IB- tai EB-tutkinnon suorittaneen on tallennettava hakemukselleen lisäksi
todistus valmiista IB/EB Diplomasta 12.7.2019 mennessä. Valinnan tulos tarkistetaan lopullisten arvosanojen perusteella. Valinnan tulos voi tämän johdosta
muuttua joko hyväksytyksi tai hylätyksi riippuen siitä ovatko lopulliset arvosanat muuttuneet ennakkoarvioinnin arvosanoihin verrattuna.
Hakukelpoisuuden antavaa ulkomaista tai ammatillista tutkintoa suorittavan
hakijan, joka valmistuu keväällä 2019, tulee hyväksytyksi tullessaan esittää
valmis tutkintotodistus viimeistään 12.7.2019.
Miten ja milloin liitteet toimitetaan?
Todistukset tulee liittää hakemukseen tiedostona. Mikäli sinun tulee liittää
hakemukseesi hakukelpoisuuden osoittava tai muu todistus, hakulomakkeellesi tulee tätä varten kohta, johon sinun tulee liittää todistus. Todistukset voi
liittää hakemusta enimmäistä kertaa täytettäessä ja lähetettäessä tai ne voi
liittää hakemukseen lähettämisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 10.4.2019
kello 15.00. Olet velvollinen liittämään pyydetyt todistukset määräaikaan
mennessä. Mikä todistuksia ei ole liitetty hakemukseen määräajassa, sinua ei
katsota valinnassa hakukelpoiseksi eikä sinua voida hyväksyä yliopistoon.
IB- tai EB-tutkinnon suorittaneen on toimitettava em. ilmoitettuun määräaikaan mennessä toimitetun ennakkoarvion lisäksi lopulliset arvosanatiedot
yliopistolle heti tutkintotodistuksen saatuaan, viimeistään 12.7.2019.
Mikäli et voi liittää liitteitä hakemukseesi, voit lähettää ne sähköpostilla tai
postitse osoitteeseen: hakemusliitteet@utu.fi tai Hakijapalvelut, 20014 Turun
yliopisto. Myös postitse lähetettävien todistusten tulee olla perillä yliopistossa
10.4.2019 kello 15.00. Tämän jälkeen saapuvia todistuksia ei oteta valinnassa
huomioon. Yliopisto ei vastaa postin kuljetettavaksi jätettyjen liitteiden saapumisesta määräajassa. Suosittelemme, että toimitat liitteesi sähköisesti, jotta
voit olla varma niiden saapumisesta määräajassa.

YLIOPISTOON HAKEMINEN

Keväällä suoritettavan suomalaisen ylioppilastutkinnon tai RP/DIA-tutkinnon
on valmistuttava viimeistään 6.6.2019, IB- ja EB-tutkintojen, ulkomailla suoritettujen tutkintojen sekä ammatillisten tutkintojen viimeistään 12.7.2019.
Mikäli em. tutkintosi valmistuu vasta 6.6. 2019 jälkeen, valinnan tuloksesi on
ehdollinen kunnes valinnan tulos on tarkistettu ottaen huomioon lopullinen
tutkintotodistus arvosanoineen.

Sinun tulee liittää hakemukseesi asiaankuuluva todistus myös silloin, jos haet
opinto-oikeutta jossakin erityisryhmässä, kuten kilpailumenestyksen tai vastaavan perusteella. Joissakin tapauksissa sinulta voidaan edellyttää myös kielitaidon osoittava todistus tai virallinen käännös hakukelpoisuuden osoittavasta
tutkintotodistuksesta.
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Voit myös tuoda todistuksesi yliopistoon. Käyntiosoitteemme on Turun yliopisto, Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco, avoinna arkipäivisin klo 12-14

Opiskelupaikan vastaanottamista koskeva rajoitus

Pakolaisstatuksella hakevat

Suomen kielen taidon osoittaminen

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, etkä voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, korkeakoulu voi kutsua sinut valintakokeeseen.
Sinulla tulee olla pakolaisstatuksestasi kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Sinun tulee toimittaa kopio
kyseisestä päätöksestä hakijapalveluihin viimeistään 10.4.2019.

Turun yliopistossa annetaan opetusta pääsääntöisesti suomen kielellä.
Menestyäksesi opinnoissa sinulla on oltava hyvä suomen kielen taito.

Alkuperäisten todistusten tarkistaminen

Kielitaito osoitetaan yleensä suomen kielellä tehtävällä valintakokeella
lukuun ottamatta seuraavia hakukohteita:

Mikäli hakukelpoisuutesi perustuu hakemuksen liitteeksi toimitettuun todistukseen tai muuhun asiakirjaan, hyväksymisesi on ehdollinen siihen saakka,
kunnes olet toimittanut yliopistoon tarkistettavaksi alkuperäisen todistuksen.
Todistus tulee toimittaa Hakijapalveluihin mahdollisimman pian hyväksymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään syyskuun puoliväliin mennessä. Mikäli et
toimita alkuperäistä todistusta nähtäväksi, valinta on tapahtunut väärennettyjen todistusten perusteella tai niiden tiedot poikkeavat antamistasi tiedoista
ratkaisevasti, yliopisto voi peruuttaa opiskelijavalintapäätöksen.

Aloituspaikkojen varaaminen ensikertalaisille hakijoille
Yhteishaun opiskelupaikoista osa on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa
hakeville (=ensikertalaiskiintiö). Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville
varattavien aloituspaikkojen määrä vaihtelee hakukohdekohtaisesti. Turun
yliopistossa ensikertalaiskiintiötä ei ole sellaisissa yhteishaun hakukohteissa,
joiden aloituspaikkamäärä on 16 tai vähemmän. Hakukohteiden ensikertalaiskiintiöt ilmoitetaan hakukohteiden valintaperusteissa.
Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva, jos et ole suorittanut Suomen
koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
etkä ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa
opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.
Ensikertalaisuudesta Opintopolussa.

Sinun tulee osoittaa suomen kielen taito hakuvaiheessa, jos korkeakoulukelpoisuuden antavat opintosi on suoritettu ulkomailla tai Suomessa muulla
kuin suomen kielellä.

>> oikeustieteen hakukohde: katso kielitaidon osoittamisen tavat
oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan www-sivuilta oikeustieteet.fi
>> lääketieteen ja hammaslääketieteen hakukohteet, jos teet valintakokeesi
ruotsin kielellä: katso kielitaidon osoittamisen tavat lääketieteellisen alan
yhteisvalinnan sivuilta www.laaketieteelliset.fi tai tästä oppaasta.
>> luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan sellaiset hakukohteet, joissa
valinta tapahtuu todistuksen perusteella: katso seuraavat kohdat 1-5
>> kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuksen hakukohteet: katso
seuraavat kohdat 1-5

1. Kielitutkinto tai –koe:
>> Yleinen kielitutkinto: vähintään tason 4 suoritus kaikissa osakokeissa
(tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja
puhuminen)
>> Valtionhallinnon kielitutkinto: suullisen ja kirjallisen taidon kokeet
arvosanalla hyvät taidot

YLIOPISTOON HAKEMINEN

Hakemukseen voi liittää seuraavia tiedostomuotoja: txt, jpeg, png, gif, rtf,
pdf, doc (word ja avoimet dokumenttiformaattit), xlx (excel ja avoimet
dokumenttiformaatit).

Saat ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Säännös koskee sekä
yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti,
tohtori) johtavien koulutusten hakuja. Säännöksen piiriin ei kuulu siirtohaussa
saatu opiskelupaikka, Poliisiammattikorkeakoulu, Högskolan på Åland eivätkä
ulkomaiset korkeakoulut (Yliopistolaki 38§).

Millaisia liitteiden tulee olla?

2. Koulusivistys

7

>> Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden
antava tutkinto suoritettu suomen kielellä.

3. Ylioppilastutkinto tai vastaava
>> Suomalainen ylioppilastutkinto:
äidinkielen koe (suomi) vähintään arvosanalla approbatur, suomi toisena
kielenä –koe (S2) vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur tai
toisen kotimaisen kielen koe (suomi) pitkä oppimäärä vähintään arvosanalla
eximia cum laude approbatur tai keskipitkä oppimäärä arvosanalla laudatur
>> EB-tutkinto: hyväksytty arvosana suomen kielessä L1-kielenä
>> Reifeprüfung- tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinto Helsingin
saksalaisessa koulussa: suomi äidinkielenä –koe suoritettu hyväksytysti

4. Korkeakouluopinnot
>> Korkeakoulututkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat
suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (toisena kotimaisena kielenä),
vähintään arvosanalla hyvä.
>> Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 60 op:n opinnot TAI
oppimäärän cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun
antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.
>> Korkeakoulututkinto suomen kielellä TAI korkeakoulututkinto pääaineena
suomen kieli (tai vastaava).
>> Korkeakoulussa suomen kielellä annettu kypsyysnäyte.

YLIOPISTOON HAKEMINEN

>> IB-tutkinto: hyväksytty arvosana suomen kielessä A-tason kokeessa
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Valintakokeet
Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, ellei hakukohteiden valintaperusteissa toisin mainita. Valintakokeet järjestetään pääsääntöisesti
Turussa Yliopistonmäellä ja sen läheisyydessä sijaitsevissa luentosaleissa.
Valintakoepaikat on kerrottu hakukohteiden tiedoissa ja ne on myös koottu
oheiseen taulukkoon.
Valintakokeiden salijaot julkaistaan viimeistään kaksi päivää ennen valintakoetta yliopiston verkkosivuilla osoitteessa www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/valintakokeet.

Aiempien vuosien valintakoekysymykset
Aiempien vuosien valintakoekysymykset ovat useimpien koulutusten osalta
luettavissa verkossa osoitteessa www.utu.fi/hae. Valintakokeista ja niiden sisällöstä ei voida antaa sen tarkempia tietoja kuin tässä oppaassa hakukohteiden
kohdalla on kerrottu.

Valintakokeen erityisjärjestelyt
Jos tarvitset vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn
vuoksi erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin muu
tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), sinun tulee täyttää sähköinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus liitteineen määräajassa osoitteessa www.utu.
fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt. Hakemuksen liitteet
liitetään hakemukseen tiedostoina. Lomake on myös tulostettavissa yliopiston
verkkosivulta, mikäli et voi lähettää sitä sähköisesti.
Erityisjärjestelyjä koskevaan hakemukseen liitetään mukaan lääkärintodistus
tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. Lausunnot, jotka
osoittavat oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman saavat olla enintään viisi
(5) vuotta vanhoja (päivätty 1.4.2014 tai sen jälkeen).

Määräajat
Hakemus on toimitettava seuraaviin hakukohteisiin viimeistään 3.4.2019 klo
15.00: kasvatusalan VAKAVA-koe, lääketieteen ja hammaslääketieteen koe,
oikeustieteen koe, biologian koe ja tietojenkäsittelytieteen koe.
Muita valintakokeita koskevat hakemukset on toimitettava viimeistään
10.4.2019 klo 15.00.
Hakemuksella tulee ilmoittaa hakijan tiedot ja hakukohteet sekä tiedot haettavasta erityisjärjestelystä. Hakemuksen liitteet liitetään hakemukselle tiedostona. Huomioi myös mahdolliset hakukohteiden omat tarkemmat ohjeet. Näistä
kerrotaan hakukohteiden kohdalla, mikäli sellaisia on.
Jos erityisjärjestelyjä vaativa este syntyy em. määräajan jälkeen, ennen valintakoetta lähetetty pyyntö voidaan ottaa käsiteltäväksi. Voi olla tilanteita, että
erityisjärjestelyjä ei voida myöntää, jos yhteydenottosi tulee valintakokeen
ajankohtaan nähden liian myöhään tai erityisjärjestelyt todetaan muutoinkin
mahdottomaksi järjestää.
Korkeakoulu ilmoittaa sinulle erityisjärjestelyistä, joihin sinulle on myönnetty
oikeus. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen. Ilmoitus valintakokeen
erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. Mikäli erityisjärjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakemuksesi mukaisesti, lähettää korkeakoulu ko. tapauksessa sinulle kirjallisen
ilmoituksen perusteluineen.
Lisätiedot: Esteettömyyssuunnittelija Paula Pietilä, puhelin: +358 50 597 1066,
sähköposti: esteet@utu.fi

YLIOPISTOON HAKEMINEN

Valintakokeeseen osallistuvien on esitettävä koetilaisuudessa valokuvallinen
henkilöllisyystodistus, passi tai ajokortti. Ota mukaan tavanomaiset kirjoitusvälineet ja tarkista hakukohteen valintakoetiedoista mitä muita tarvikkeita (esim.
laskin) voit ottaa mukaan kokeeseen. Sähköisten viestimien käyttö valintakokeessa on kielletty.

Jos anot lisäaikaa lukihäiriön vuoksi, liitä hakemukseesi koulutuksen saaneen
erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lääketieteeseen ja
hammaslääketieteen haettaessa hakemukseen tulee edellisestä poiketen
liittää aina erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin tai puheterapeutin
lausunto. Liitä hakemuksesi lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sinulla on sellainen. Lisäaika voidaan myöntää vain jos lukihäiriö on
keskivaikea tai vaikea. Asteikkona käytetään: ei häiriötä, lievä häiriö, keskivaikea
häiriö ja vaikea häiriö. Lausunnot voivat olla korkeintaan viisi (5) vuotta vanhoja
(päivätty 1.4.2014 tai sen jälkeen).

Päivä

Kellonaika

paikka

Arkeologia + kulttuurihistoria, Suomen historia, yleinen
historia

17.5.2019

11.00-15.00

Luentosalit Pub 1, Pub3 (Publicum-rakennus) ja Edu1,
Edu2 (Educarium-rakennus).

Englannin kieli
Espanja
Italia
Pohjoismaiset kielet
Ranska
Saksan kieli

22.5.2019

Yhteinen kieliaineiden
koeosio 9.00-11.00,
kielikohtainen koeosio
12.00-18.00

Luentosalit IX, X, XIV (Natura-rakennus) ja XXI, XXII
(Agora-rakennus)

Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede

13.5.2019

12.00-15.00

Luentosalit Pub 1, Pub 2 (Publicum-rakennus)

Kirjallisuustieteet

10.5.2019

10.00-14.00

Luentosalit IX (Natura-rakennus).

Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri

22.5.2019

Yhteisessä kieliaineiden
kokeessa vain kielikohtainen koeosio 12.00-18.00

Luentosalit IX, X, XIV (Natura-rakennus) ja XXI, XXII
(Agora-rakennus)

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen ko (Pori)

ei koetta

Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria

24.5.2019

10.00-12.00 (teoreettinen
osio) ja
12.30-15.30 (analyysiosio)

Luentosalit Pub 1, Pub 3 (Publicum-rakennus)

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus

22.5.2019

Yhteinen kieliaineiden
koeosio 9.00-11.00

Luentosalit IX, X, XIV (Natura-rakennus) ja XXI, XXII
(Agora-rakennus)

Kasvatustieteiden tiedekunnan hakukohteet

Päivä

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

25.4.2019

13.00-16.00

Turun yliopiston kampusalue Turussa ja Raumalla

Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma (Rauma)

25.4.2019

13.00-16.00

Turun yliopiston kampusalue Turussa ja Raumalla

Toisen vaiheen koe erikseen kutsuttaville hakijoille 10.6.2019
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma (Turku)

25.4.2019

Toisen vaiheen koe erikseen kutsuttaville hakijoille 5.-6.6.2019
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma (Rauma)

25.4.2019

Toisen vaiheen koe erikseen kutsuttaville hakijoille 5.-6.6.2019
Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma (Rauma)

25.4.2019

Toisen vaiheen koe erikseen kutsuttaville hakijoille 3.-4. 6.2019

Kauppakorkeakoulun hakukohteet

Päivä

Paikka

Ilmoitetaan kutsussa
13.00-16.00

Turun yliopiston kampusalue Turussa ja Raumalla

Ilmoitetaan kutsussa
13.00-16.00

Turun yliopiston kampusalue Turussa ja Raumalla

Ilmoitetaan kutsussa
13.00-16.00

Turun yliopiston kampusalue Turussa ja Raumalla

Ilmoitetaan kutsussa

Kellonaika

Paikka

Kauppatieteet, Turku ja Pori sekä Kansainvälisen johtami- 5.6.2019
sen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelma

12.00-15.00

Turun yliopiston kampusalue ja Porin yliopistokeskus

Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-oh- 3.-4.6.
jelman haastatteluvaihe erikseen kutsuttaville hakijoille

Ilmoitetaan kutsussa

Turun kauppakorkeakoulun luentosalit

Taloustiede

10.00-14.00

Turun kauppakorkeakoulun luentosalit

29.5.2019

Valintakokeiden salijaot julkaistaan viimeistään kaksi päivää ennen valintakoetta yliopiston verkkosivuilla osoitteessa www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/
valintakokeet.
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Humanistisen tiedekunnan hakukohteet
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Päivä

Kellonaika

Paikka

Biokemia

15.5.2019

9.00-12.00

Luentosali XXII (Agora-rakennus)

Biologia

16.5.2019

10.00-14.00

Luentosalit IX ja X, Natura-rakennus ja sali XXII
(Agora-rakennus)

Biotekniikka (DIA-valinnan koe)

28.5.2019

10.00-14.00

Publicum- ja Educarium-rakennusten luentosaleissa

Fysiikka, matematiikka ja tilastotiede sekä kemia yhteinen valintakoe vain hakijoille, joilla ei ole ylioppilastutkintoa tai vastaavaa muuta tutkintoa.

17.5.2019

9.00-12.00

Luentosali XI (Natura-rakennus)

Geologia

21.5.2019

9.00-12.00

Luentosalit IX ja X (Natura-rakennus)

Maantiede

13.5.2019

9.00-12.00

Luentosalit IX ja X, Natura-rakennus ja sali XXII
(Agora-rakennus)

Tietojenkäsittelytieteet

20.5.2019

10.00-14.00

Luentosalit IX ja X, Natura-rakennus ja sali XXII
(Agora-rakennus)

Tietotekniikka (DIA-valinnan koe)

28.5.2019

10.00-14.00

Publicum- ja Educarium-rakennukset (Assistentinkatu
5-7)

Lääketieteellisen tiedekunnan hakukohteet

Päivä

Kellonaika

Paikka

Biolääketieteen koulutusohjelma

15.5.2019

9.00-13.00

Turun yliopiston kampusalue

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto

15.5.2019

9.00-14.00

Turun yliopiston kampusalue

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

15.5.2019

9.00-14.00

Turun yliopiston kampusalue

Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto

14.5.2019

12.00-16.00

Turun yliopiston kampusalue

Oikeustieteellisen tiedekunnan hakukohde

Päivä

Kellonaika

Paikka

Oikeustieteen koulutus

14.5.2019

10.00-15.00

Turun yliopiston kampusalue

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hakukohteet

Päivä

Kellonaika

Paikka

Filosofia

22.5.2019

10.00-15.00

Turun yliopiston kampusalue

Logopedia

9.5.2019

9.00-12.00

Turun yliopiston kampusalue

Poliittinen historia ja valtio-oppi

14.5.2019

10.00-15.00

Turun yliopiston kampusalue

Psykologia

7.5.2019

9.00-13.00

Turun yliopiston kampusalue

Sosiaalitieteet

15.5.2019

10.00-15.00

Turun yliopiston kampusalue

Sosiaalityö

21.5.2019

10.00-14.00

Turun yliopiston kampusalue

Valintakokeiden salijaot julkaistaan viimeistään kaksi päivää ennen valintakoetta yliopiston verkkosivuilla osoitteessa www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/
valintakokeet
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Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan
hakukohteet

Opiskelijavalinnan tulokset, opiskelupaikan
vastaanottaminen ja ilmoittautuminen
Opiskelijavalinnan tulokset

Löydät oman valintasi tulokset Opintopolun Oma Opintopolku -palvelusta.
>> Kirjaudu sisään Opintopolun yläreunan linkistä. Tarvitset kirjautumiseen
verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin.
>> 28.6.2019 asti Oma Opintopolku -palvelussa lukee yleensä yhteishaun
valinnan tulosten kohdalla ”kesken”. Mikäli hakukohteen tulos on julkaistu
jo tätä ennen ja valinnan tulos tähän hakukohteeseen on hyväksytty, tulos
näkyy hakukohteen kohdalla. Tällaisen opiskelupaikan voit ottaa vastaan
vain, mikäli se on hakukohteistasi ensimmäisellä prioriteetilla. 28.6. alkaen
kaikkien hakukohteiden kohdalla tuloksissa on ilmoitettu joko hyväksytty,
varalla, varasijalta hyväksytty tai hylätty.
>> Jos olet varasijalla, voit seurata oman tilanteesi muuttumista. Näet varasijanumerosi hakukohteen tuloksessa. Mikäli joku hakukohteeseen hyväksytty
peruuttaa saamansa opiskelupaikan tai hänet hyväksytään johonkin toiseen
ylemmälle sijalle asettamaansa hakukohteeseen, hakujärjestelmä hyväksyy
automaattisesti seuraavan hakijan varasijalta. Varasijatilanne päivittyy kerran
vuorokaudessa, yleensä aamulla. Mikäli sinut hyväksytään varasijalta, saat
siitä sähköposti-ilmoituksen.
Opiskelupaikan vastaanottaminen tai siitä luopuminen
>> Ota opiskelupaikka vastaan ohjeiden mukaan viimeistään annettuun määräaikaan mennessä, sillä muuten menetät paikan. Katso alta eri vaihtoehdot

opiskelupaikan vastaanottamiseen. Huomaathan myös, että opiskelupaikan
vastaanotettuasi et ole tulevissa valinnoissa enää ensikertalainen hakija.
>> Jos saat opiskelupaikan kevään 2019 yhteishaussa viimeistään 28.6.2019, ota
paikka vastaan 8.7. klo 15.00 mennessä.
>> Jos saat opiskelupaikan 28.6. jälkeen, ota paikka vastaan hyväksymisilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä.
>> Ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa. Opiskelupaikan
sähköiseen vastaanottoon tarvitaan suomalainen henkilötunnus sekä verkkopankkitunnus, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti.
>> Jos et voi ottaa paikkaa vastaan sähköisesti, ota yhteyttä Turun yliopiston
hakijapalveluihin. Jos palautat vastaanottoilmoituksen postitse, sen pitää
olla perillä määräaikana. Varaa postin kulkuun useita työpäiviä.
Sitova opiskelupaikan vastaanotto
>> Sitova opiskelupaikan vastaanotto tarkoittaa sitä, että et voi enää myöhemmin muuttaa tai peruuttaa tekemääsi opiskelupaikan vastaanottoa. Sitova
vastaanotto peruuttaa automaattisesti kaikki muut hakutoiveet.
>> Voit ottaa paikan vastaan sitovasti silloin, kun sinut on hyväksytty johonkin hakukohteistasi, ja opiskelijavalinnan tulos (varasijalla tai hylätty) on
ilmoitettu myös kaikista niistä hakukohteista, jotka olit valinnut ylemmiksi
hakutoiveiksi hakulomakkeella.
Opiskelupaikan vastaanotto ja jonottaminen ylempään/ylempiin
hakutoiveisiin
>> Jos sinulle tarjotaan hakutoivejärjestyksessäsi alempaa opiskelupaikkaa ja
olet varasijalla ylempään tai ylempiin hakukohteisiisi, voit ottaa alemman
paikan vastaan ja samalla ilmoittaa jääväsi odottamaan ylempien hakutoiveiden valinnan etenemistä.
>> Jos ilmoitit jääväsi odottamaan ylemmän hakutoiveesi tulosta ja tulet
hyväksytyksi sinne, kyseisen paikan vastaanotto on jo automaattisesti vahvistettu, ellei ylempänä ole hakutoiveita joihin olet edelleen varasijalla.

YLIOPISTOON HAKEMINEN

Voit saada korkeakoulujen yhteishaussa vain yhden opiskelupaikan ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta (Yliopistolaki 36.5 §), vaikka voitkin pyrkiä
kuuteen hakukohteeseen. Opiskelupaikkaa tarjotaan siitä koulutuksesta, jonka
olet valinnut hakulomakkeella ylimmäksi hakutoiveeksi ja johon valintamenestyksesi riittää. Muut hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti, vaikka voisitkin
valintamenestyksen perusteella päästä useampaan koulutukseen. Yhteishaun
opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019. Hakijoille
lähetetään sähköpostilla tuloskirje, jossa kerrotaan kaikkien hakukohteiden
valinnan tulos 28.6.2019 tilanteen mukaisesti.
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>> Varasijalta hyväksyminen päättyy viimeistään 31.7.2019 klo 15.00, eikä tämän
jälkeen voi tulla enää varasijalta hyväksytyksi ylempään hakukohteeseen.
Tällöin paikan vastaanotto muuttuu sitovaksi ja ylempiin hakutoiveisiin
jonottaminen päättyy.
>> Jonottamisen ylemmän hakutoiveen hakukohteeseen voi myös itse
peruttaa kesken jonottamisen ja muuttaa vastaanoton sitovaksi alemman
hakutoiveen hakukohteeseen Oma Opintopolku -palvelussa, mikäli et halua
jatkaa jonottamista.
Opiskelupaikasta luopuminen

Ilmoittautuminen yliopistoon ja ylioppilaskunnan jäsenyys

>> suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelua tai naisten vapaaehtoista
asepalvelua
>> on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
>> ei voi sairauden tai vamman vuoksi aloittaa opintoja ja on siis poissa lukukauden tai lukuvuoden.

Oikaisumenettely
Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen, sinä itse tai valtuuttamasi
henkilö voi osoittaa perustellun, kirjallisen oikaisupyynnön Turun yliopistolle 14
päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Päätöksen oikaisupyynnön
ratkaisusta tekee oikaisun kohteena oleva tiedekunta.

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun on myös ilmoittauduttava korkeakouluun lukuvuosittain joko läsnä- tai poissaolevaksi. Huomaa, että opiskelupaikan vastaanottaminen ja yliopistoon ilmoittautuminen ovat kaksi erillistä
prosessia. Kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan Opintopolussa (tai
ehdollisesti vastaanottamasi paikka on muuttunut sitovaksi), Oma Opintopolku
-palveluun ilmestyy ”Ilmoittaudu”-painike, jonka kautta pääset siirtymään
OILI-ilmoittautumispalveluun. OILI-palvelussa voit ilmoittautua opiskelijaksi
ensimmäiselle lukuvuodelle.

Oikaisupyyntö on yksilöitävä ja perusteltava. Sen tulee sisältää:

Ilmoittautumisaika lukuvuodeksi 2019–2020 päättyy 31.8.2019. Ilmoittautuminen kannattaa kuitenkin hoitaa mahdollisimman ajoissa opintojen sujuvan
aloittamisen takia. Lue saamasi ohjeet tarkasti ja ilmoittaudu niiden mukaisesti!

Lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteeseen oikaisun hakemisesta
ohjeistetaan erikseen Lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla
www.laaketieteelliset.fi ja yliopistojen verkkosivuilla.

Kaikki yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, kuuluvat ylioppilaskuntaan.
Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) jäsenmaksu on noin sata euroa.
Jäsenmaksu sisältää terveydenhoitomaksun Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle (YTHS).

Oikaisupyyntö on toimitettava yliopistoon viimeistään 12.7.2019 klo 15.00. Voit
toimittaa oikaisupyynnön Turun yliopistoon sähköpostilla osoitteeseen hakijapalvelut@utu.fi tai postitse. Myös postitse lähetettyjen oikaisupyyntöjen tulee
olla perillä yliopistossa määräaikaan mennessä. Varaa postin kulkuun useita
työpäiviä. Postitse toimitettavat oikaisupyynnöt on lähetettävä osoitteeseen:
Hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto. Sosiaalityön hakukohteen valintaa koskevat oikaisupyynnöt toimitetaan osoitteeseen: Yhteisvalintojen koordinaattori,
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto.

Ilmoittautumisohjeet ovat yliopiston verkkosivuilla www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/
ilmo Tarkempia tietoja ilmoittautumisesta saa myös osoitteesta disco@utu.fi.
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>> henkilö- ja yhteystiedot,
>> tiedekunta ja hakukohde, jonka valinnan tulosta oikaisupyyntö koskee,
>> mitä valintakokeen tehtävää oikaisupyyntö koskee, vaatimuksen sisältö ja
peruste, jolla muutosta haetaan
>> asiakirjat, joihin oikaisua pyytävä haluaa vedota.

YLIOPISTOON HAKEMINEN

>> Mikäli et halua ottaa vastaan tarjottua opiskelupaikkaa, ilmoita mahdolisimman pian Oma opintopolku –palvelussa opiskelupaikan peruuttamisesta,
jotta tilallesi voidaan valita hakija varasijalta.

Opintojen aloituksen siirtäminen
Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle
vain, jos:

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset, tietojen
luovutus ja valinnoissa käytettävät rekisterit
Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset
Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi
opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta (ns. SORAlainsäädäntö). Vastaavasti jo myönnetty opiskeluoikeus voidaan peruuttaa.

Jos haet edellä mainituille aloille ja jos epäilet, että sinulla on opiskelijaksi
ottamisen este, ota yhteyttä Turun yliopiston hakijapalveluihin.
Myös oppilaitoksen tekemä aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla
este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle myös tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.
Rikosrekisteriotteen esittämisvelvollisuus ja huumausainetestaus
opiskeluaikana
Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan
opiskelukyvyn arviointia varten pyytää otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan
pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut
tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen
harjoittelun tai käytännön tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden
edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole
rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (siveellisyys- ja seksuaalirikokset, murha, tappo, surma, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja vakavat
huumausainerikokset). Syyllistyminen näihin rikoksiin on tietyin lisäedellytyksin

opiskeluoikeuden peruuttamisperuste, jos opinnot edellyttävät lasten parissa
työskentelyä.
Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa myös velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Tietojen luovutus ja valinnoissa käytettävät rekisterit
Hakulomakkeissa ilmoitetut tiedot liitetään Opetushallituksen ylläpitämään
opiskelijavalintarekisteriin ja yliopiston valintajärjestelmään.
Valtakunnallinen opiskelijavalintarekisteri
Valtakunnalliseen opiskelijavalintarekisteriin tallennetaan korkeakoulujen
koulutuksia koskevien tietojen lisäksi hakijaa ja hänen aikaisempaa koulutusta
koskevia tietoja sekä koulutukseen hakemiseen, opiskelijavalintaan, opiskelupaikan vastaanottamiseen ja korkeakouluun kirjoittautumiseen liittyviä tietoja.
Rekisteriä ylläpitää Opetushallitus. Rekistereihin tallennettuja tietoja voidaan
käyttää korkeakoulutukseen hakeutumisen ja opiskelijavalintojen järjestämiseen ja niistä tiedottamiseen sekä koulutusjärjestelmän seurantaan ja arviointiin (L1058/1998).
Sinulla on oikeus tarkistaa sinua koskevat rekistereihin tallennetut tiedot
(Henkilötietolaki L523/1999). Voit tarkistaa itseään koskevat tiedot siitä korkeakoulusta, johon olet hakenut tai tullut valituksi. Mikäli olet hakenut useampaan
kuin yhteen korkeakouluun, voit tarkistaa tietosi rekisterinpitäjältä.
Rekistereistä voidaan luovuttaa tietoja opetus- ja kulttuuriministeriölle, opetusviranomaisille, Tilastokeskukselle tilastointia varten, Kansaneläkelaitokselle
opintotuen järjestämistä varten, työvoimaviranomaisille ja opiskelijaterveydenhuollon järjestäjille. Sen lisäksi rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisteristä hakijan
suostumuksella nimi- ja osoitetietoja myös koulutusta koskevaa tiedottamista
ja markkinointia varten (L1058/1998). Jos haluat kieltää tietojesi luovuttamisen
tämän kaltaiseen tarkoitukseen, voit ilmoittaa sen hakulomakkeessa.

YLIOPISTOON HAKEMINEN

Rajoitukset koskevat Turun yliopistossa seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla
edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.
Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi
ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia
esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien
henkilöiden koulutukseen pääsylle. Opiskelijaksi ottamisen rajoituksia sovelletaankin vain silloin, kun hakijalla on sellainen vakava sairaus tai toimintakyvyn
häiriö, että on ilmeistä, ettei hän voi osallistua koulutukseen.
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Turun yliopiston oma valintajärjestelmä (VILJA) ja opiskelijatietojärjestelmä
(Opsu)
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Turun yliopistolla on oma valintajärjestelmä (VILJA), jonne siirretään
hakijoiden henkilö- ja hakemustiedot opiskelijavalintarekisteristä.
Valintajärjestelmään tallennettuja tietoja käytetään opiskelijavalinnan suorittamiseen. Järjestelmästä saatavia tilastotietoja voidaan käyttää myös opiskelijavalinnan seurantaan ja arviointiin.
Sinulla on mahdollisuus tarkistaa valintajärjestelmään tallennetut henkilökohtaiset tietosi. Opintonsa aloittavien opiskelijoiden henkilö- ja opiskeluoikeustiedot siirretään ilmoittautumisen yhteydessä Opintopolusta Turun
yliopiston opiskelijatietojärjestelmään (Opsu).

Turun yliopisto
Hakijapalvelut
Yliopistonmäki, opiskelijakeskus Disco
hakijapalvelut@utu.fi
puh. 029 450 4300
Postiosoite:
Hakijapalvelut
20014 Turun yliopisto

YLIOPISTOON HAKEMINEN

LISÄTIETOA HAKEMISESTA

HUMANISTINEN
TIEDEKUNTA

Humanistinen
tiedekunta
Kaikkien hakijoiden on osallistuttava hakukohteen valintakokeeseen lukuun
ottamatta Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman
hakukohdetta, johon ei järjestetä valintakoetta, vaan opiskelijat valitaan ylioppilastutkinnon ja muiden todistusten pohjalta.

Valintamenettely hakukohteissa, joissa on varattu aloituspaikkoja ensimmäistä
opiskelupaikkaa hakeville:
Seuraavissa humanistisen tiedekunnan hakukohteissa on varattu aloituspaikkoja ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeville:
>> arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia
>> englannin kieli
>> folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede
>> kirjallisuustieteet
>> mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria
>> pohjoismaiset kielet
>> ranska

Yhteishaussa kandidaatin ja maisterin tutkintoon opinto-oikeutta hakevat
opiskelijat valitaan valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen (tai IB-, EBtai Suomessa tehdyn Reifeprüfung-tutkintotodistuksen) yhteispistemäärän tai
pelkän valintakokeen perusteella. Mikäli hakijalla on useampi taustapisteisiin
oikeuttava pohjatutkinto, huomioidaan niistä hakijalle edullisin.

>> saksan kieli

IB- ja EB-tutkinnon keväällä 2019 suorittaneilla huomioidaan taustapisteiden
laskennassa oppilaitoksen antama ennakkoarvio arvosanoista. Mahdollinen
valinta on ehdollinen, kunnes tulos on tarkistettu varsinaisten todistusarvosanojen perusteella.

Ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeville varattujen aloituspaikkojen täyttämisen
jälkeen valittavien hakijoiden hyväksyminen tapahtuu valintaperusteiden
mukaisesti riippumatta siitä, onko hakija ensikertalainen vai ei. Ensimmäistä
opiskelupaikkaa hakeva voi tulla valituksi myös ensikertalaisille varatun aloituspaikkamäärän ulkopuolella, mikäli hänen menestyksensä valinnassa on riittävä.
Mikäli hyväksyttävissä olevia ensikertalaisia hakijoita ei ole valittavissa sitä määrää, joka heille on varattu, voidaan ensikertalaisille varatuille aloituspaikoille
valita ei-ensikertalaisia.

Hakija, joka hakee samassa yhteishaussa useampaan humanistisen tiedekunnan
hakukohteeseen ja tulee valituksi johonkin niistä, voi saada kyseisen hakukohteen pääaineoikeuden lisäksi sivuaineoikeuden sellaiseen hakukohteeseen,
jonka valintakokeessa hän on saavuttanut riittävän pistemäärän.
Hakija, jolla on jo opiskeluoikeus Turun yliopistossa, ei voi ottaa yhteishaussa
saatua opiskelupaikkaa vastaan sivuaineeksi vaan ainoastaan pääaineeksi.
Sivuainevalinnat on keskitetty syyslukukauden alkuun. Tarkempaa tietoa sivuainevalinnoista löytyy humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta.
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>> suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
>> kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
Tietoa ensikertalaisuudesta opiskelijavalinnassa oppaan alkuosassa.

Edellä mainittujen hakukohteiden opiskelijavalinnassa puolet aloituspaikoista
täytetään ensin ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella ja tämän jälkeen puolet valintakoemenestyksen perusteella.
Mikäli samalla pistemäärällä valintatapajonossa on useampi hakija, heidät asetetaan paremmuusjärjestykseen taustapisteiden perusteella. Jos useammalla
hakijalla on myös samat taustapisteet, valitaan heidät kaikki opiskelijoiksi. Tätä
sääntöä noudatetaan myös varasijojen osalta.

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä. Kieli- ja käännöstieteiden oppiaineiden valintakoe on kaksiosainen koostuen kaikille hakijoille yhteisestä
koeosiosta ja kunkin hakukohteen omasta koeosiosta. Tullakseen valituksi
hakijan on suoritettava hyväksytysti sekä yhteinen koeosio että hakukohdekohtainen koeosio. Valintakokeiden ajat paikat löytyvät kunkin hakukohteen
valintaperusteista.

Valintamenettely

Yhteispistemäärän perusteella eivät voi tulla valituiksi seuraaviin hakijaryhmiin kuuluvat hakijat. Heidät valitaan valintakoemenestyksen perusteella:
>> ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkea-asteen, ammatillisen opistoasteen tai vähintään kolmevuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Pääaine

Valintakokeiden
perusteella

Aloituspaikat

Ensikerta- Yhteensä
laisille

Ensikertalaisille

Arkeologia,
kulttuurihistoria,
Suomen historia ja
yleinen historia

25

18

25

18

50

Englannin kieli

30

21

30

21

60

Folkloristiikka,
kansatiede ja
uskontotiede

18

13

17

12

35

Kirjallisuustieteet

14

10

13

9

27

Mediatutkimus,
musiikkitiede ja
taidehistoria

20

14

19

13

39

Pohjoismaiset kielet

9

6

9

6

18

Ranska

10

7

10

7

20

Saksan kieli

10

7

10

7

20

Suomen kieli ja
suomalais-ugrilainen
kielentutkimus

18

13

18

13

36

Kulttuurituotannon
ja maisemantutk.
koulutusohjelma
(Pori)

Todistusten perusteella 29 aloituspaikkaa,
joista ensikertalaisille varataan 21

29

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman aloituspaikat täytetään motivaatiotehtävän hyväksytysti suorittaneiden hakijoiden
ylioppilastutkinnosta ja muista todistuksista saatavien pisteiden perusteella.
Lue lisätietoa kyseisen hakukohteen tiedoista.

Yhteispisteiden
perusteella
Yhteensä

>> ulkomailla ylioppilastutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneet
Ulkomailla ylioppilastutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneilta hakijoilta
edellytetään hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa, joka todetaan
valintakokeessa (ellei hakukohteeseen ole valintakoetta, suomen kielen
taito on osoitettava yliopiston ohjeistuksen mukaisesti). Hakijat osallistuvat
samaan valintakokeeseen Suomessa pohjakoulutuksensa saaneiden hakijoiden kanssa.
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Hakukohteet ja niiden aloituspaikat ovat:
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Valintamenettely hakukohteissa, joissa ei ole varattu aloituspaikkoja ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeville
Seuraavissa humanistisen tiedekunnan hakukohteissa ei ole erikseen varattu
aloituspaikkoja ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeville:
>>

espanja

>>

italia

>>

klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri

Yhteispistemäärän perusteella eivät voi tulla valituiksi seuraaviin hakijaryhmiin
kuuluvat hakijat. Heidät valitaan valintakoemenestyksen perusteella:
>> ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkea-asteen, ammatillisen opistoasteen tai vähintään kolmevuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet
>> ulkomailla ylioppilastutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneet
>> Ulkomailla ylioppilastutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneilta hakijoilta
edellytetään hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa, joka todetaan valintakokeessa (ellei hakukohteeseen ole valintakoetta, suomen
kielen taito on osoitettava yliopiston ohjeiden mukaisesti). Hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen Suomessa pohjakoulutuksensa saaneiden
hakijoiden kanssa.

Pääaine

Valitaan
valintakokeen ja
taustapisteiden
perusteella

Valitaan valintakoemenestyksen
perusteella

Aloituspaikat
yhteensä

Espanja

8

8

16

Italia

4

4

8

Klassilliset kielet ja
antiikin kulttuuri
(kreikkalainen
filologia ja
latinalainen filologia)

4

4

8

Taustapisteet
Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoista saatavat pisteet lasketaan
seuraavasti:
Opiskelijavalinnassa hakijan taustapisteet lasketaan ylioppilastutkinnon äidinkielen arvosanan ja enintään kolmen (3) muun parhaan kokeen perusteella.
Mikäli hakija on suorittanut kahdessa kielessä äidinkielen kokeen, pisteytetään
nämä molemmat äidinkielen pisteytystaulukon mukaan.
Mikäli hakija on suorittanut enemmän kuin neljä koetta, otetaan pisteytyksessä
huomioon korkeimman pistemäärän antavat arvosanat. Lisäksi saman aineen
eritasoisia yo-kokeita suorittaneilta otetaan huomioon korkeamman pistemäärän antava arvosana. Suomi/ruotsi toisena kielenä -koe rinnastetaan pitkään
oppimäärään perustuvaan kokeeseen. Arvosanat pisteytetään seuraavasti:
Arvosana

Äidinkieli

Reaali ja pitkään
oppimäärään
perustuva koe ja
suomi/ruotsi toisena
kielenä -koe

Lyhyeen tai
keskipitkään
oppimäärään
perustuva koe

LAUDATUR

14

12

10

EXIMIA

12

10

8

MAGNA CUM LAUDE

10

8

6

CUM LAUDE

7

5

3

LUBENTER

3

2

1

APPROBATUR

0

0

0

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

Edellä mainittujen hakukohteiden opiskelijavalinnassa puolet aloituspaikoista
täytetään ensin ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella ja tämän jälkeen puolet valintakoemenestyksen perusteella.
Mikäli samalla pistemäärällä valintatapajonossa on useampi hakija, heidät asetetaan paremmuusjärjestykseen taustapisteiden perusteella. Jos useammalla
hakijalla on myös samat taustapisteet, valitaan heidät kaikki opiskelijoiksi. Tätä
sääntöä noudatetaan myös varasijojen osalta.

Hakukohteet ja niiden aloituspaikat ovat:

Valinnassa käytettävä taustapistemäärä saadaan laskemalla pisteet yhteen.
Taustapisteiden maksimimäärä on 50 pistettä.

ARKEOLOGIA, KULTTUURIHISTORIA, SUOMEN HISTORIA
JA YLEINEN HISTORIA

Keväällä 2019 korotetut yo-kokeiden arvosanat otetaan huomioon
korotettuina.

Valintakoe

Poikkeukset taustapisteiden laskussa
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman valinnassa ei käytetä em. pistelaskutapaa, katso tiedot kyseisen hakukohteen
kuvaustiedoista.

17.5.2019 klo 11.00 – 15.00
Luentosalit Pub 1 ja 3 (Publicum-rakennus) ja Edu 1 ja 2 (Educarium-rakennus)

IB-tutkinnon maksimipistemäärä on 45. Todistuspisteet lasketaan jakamalla
hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 45:llä ja kertomalla saatu luku 50:llä.

Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta Turun yliopiston valintakokeisiin:
www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt

EB-tutkinnon maksimipistemäärä on 100. Todistuspisteet lasketaan jakamalla
hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 100:lla ja kertomalla saatu luku
50:llä.

Pisteytys

Suomessa tehdyn Reifeprüfung/DIA-tutkinnon maksimipistemäärä on 300.
Todistuspisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä
300:lla ja kertomalla saatu luku 50:llä
IB- ja EB-tutkinnon keväällä 2019 suorittaneilla huomioidaan taustapisteiden
laskennassa oppilaitoksen antama ennakkoarvio arvosanoista. Mahdollinen
valinta on ehdollinen, kunnes tulos on tarkistettu varsinaisten todistusarvosanojen perusteella.

Enimmäispisteet 150 p. = ylioppilastutkintotodistus 50 p. + valintakoe 60 p. +
(aine)reaali 40p.
Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien taustapisteiden laskentatavat on
esitelty täällä.
(Aine)reaalipisteet lasketaan ylioppilastutkintotodistuksen ainereaalin historian
tai yhteiskuntaopin arvosanan perusteella. Mikäli hakijalla on molemmista
arvosana, laskennassa huomioidaan parempi. Ennen kevättä 2006 kirjoitetut
reaalikokeet rinnastetaan sellaisenaan uuteen ainereaaliin riippumatta kirjoitetuista aineista.Ainereaalikoe pisteytetään seuraavasti:
>> laudatur 40 p
>> eximia cum laude approbatur 30 p
>> magna cum laude approbatur 20 p
>> cum laude approbatur 10 p
>> lubenter approbatur 0 p
>> approbatur 0 p

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

Hakijan ylioppilastutkinnosta saamat pisteet jaetaan ao. tutkinnon maksimipistemäärällä ja kerrotaan hakukohteen todistuspisteiden maksimimäärällä (ilman
lisäpisteitä).

Valintakokeessa kirjoitetaan tilaisuudessa jaettavien aineistojen pohjalta kaksi
esseevastausta. Erillistä valintakoekirjaa ei ole. Vastauksilta edellytetään hyvää
lukion pakollisten ja valtakunnallisten syventävien historian kurssien hallintaa.
Valintakoekysymykset ovat laajempia kuin ylioppilastutkinnon reaalikokeen
tehtävät. Vastausten arvostelussa kiinnitetään erityisesti huomiota olennaisen
tietomateriaalin hallinnan lisäksi asialliseen ja selkeään kokonaisnäkemykseen
ja esitystapaan. Kummastakin osasta voi saada enintään 30 pistettä. Voidakseen
tulla valituksi hakijan on saatava kummastakin kysymyksestä vähintään 10/30
pistettä. Kokeen enimmäispistemäärä on 60.

Kansainväliset ylioppilastutkinnot pisteytetään seuraavan laskentamallin
mukaisesti:
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ENGLANNIN KIELI

Kielikohtainen koeosio koostuu kahdesta osasta, jotka ovat

Valintakoe

– kielioppi ja sanasto, maksimipisteet 12,5

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen oppiaineiden valintakokeet järjestetään
yhteistyössä. Valintakoe on kaksiosainen ja koostuu hakukohteille yhteisestä
koeosiosta sekä kunkin oppiaineen kielikohtaisesta koeosiosta. Tullakseen
valituksi hakijan on suoritettava hyväksytysti sekä yhteinen koeosio että hakukohteen kielikohtainen koeosio.

– kirjallisuus (novellit), maksimipisteet 12,5

Valintakoe järjestetään yhden päivän aikana. Kielikohtaiset koeosiot on mitoitettu siten, että hakijan on mahdollista suorittaa koeajan puitteissa useamman oppiaineen koeosio. Hakija voi siten saada samalla kertaa useamman
oppiaineen opinto-oikeuden, jolloin pääaineeksi tulee hakutoivejärjestyksessä
ylempänä oleva hakukohde ja muihin hakukohteisiin hakija voi saada sivuaineoikeuden. On suositeltavaa, että hakija hyödyntää tätä mahdollisuutta.

Kirjallisuusosassa kokelas kirjoittaa lyhyitä englanninkielisiä tekstejä lukemansa
novellivalikoiman ja annettujen väittämien pohjalta.

Kielikohtaiset koeosiot keskiviikkona 22.5.2019 klo 12.00-18.00, ls. IX, X, XIV
(Natura) ja XXI, XXII (Agora)
Tarkempi tieto hakijoiden sijoittamisesta saleihin ilmoitetaan ennen koetta koepaikalla sekä yliopiston verkkosivulla www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/
hakeminen/valintakokeet. Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta
Turun yliopiston valintakokeisiin: www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/
valintakoe-erityisjarjestelyt
Yhteisestä koeosiosta
Yhteisen koeosion valintakoekirja: Krista Ojutkangas – Meri Larjavaara – Matti
Miestamo – Jussi Ylikoski: Johdatus kielitieteeseen. WSOY, Helsinki.
Yhteisessä koeosiossa vastataan monivalintakysymyksiin. Jokaisessa kysymyksessä on neljä vastausvaihtoehtoa, joista yksi on oikea. Koko monivalintatehtävästä on mahdollista saada maksimissaan 25 pistettä. Hyväksytyksi tullakseen
on hakijan saatava monivalintatehtävästä vähintään 12 pistettä.
Kielikohtaisesta koeosiosta
Englannin kielen kielikohtaiseen koeosioon luetaan valikoima novelleja:
Yhteensä neljä englanninkielistä novellia. Luettavat novellit ilmoitetaan viimeistään 29.3.2019 Internet-sivulla osoitteessa https://www.utu.fi/fi/yliopisto/
humanistinen-tiedekunta/opiskelu/opiskelijaksi.

Englanninkielinen kielioppi- ja sanasto-osa mittaa sekä englannin sanaston että
kieliopin ja kieliopillisten käsitteiden hallintaa (esim. sanaluokat ja lauseenjäsenet). Mahdolliset tehtävätyypit: aukkotehtävä (cloze), täydennystehtävä,
monivalintatehtävä, aineistotehtävä.

Tullakseen hyväksytyksi valintakokeessa hakijan on saatava vähintään 12 pistettä kieliaineiden yhteisestä koeosiosta ja vähintään 12 pistettä kielikohtaisesta
koeosiosta. Kokonaispistemäärästä riippumatta vaaditaan, että hakija saa kielikohtaisen koeosion kummastakin osasta pisteitä.
Valintakoepisteet muodostuvat kussakin hakukohteessa laskemalla yhteen
yhteisestä koeosiosta saadut pisteet ja hakukohteen kielikohtaisesta koeosiosta saadut pisteet.
Pisteytys
Enimmäispisteet 100 p. = ylioppilastutkintotodistus 50 p. + valintakoe 50 p.
(yhteinen koeosio 25 ja kielikohtainen koeosio 25)
Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien taustapisteiden laskentatavat on
esitelty täällä.

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

Yhteinen koeosio keskiviikkona 22.5.2019 klo 9.00-11.00, ls. IX, X, XIV (Natura)
ja XXI, XXII (Agora)
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ESPANJA
Valintakoe
Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen oppiaineiden valintakokeet järjestetään
yhteistyössä. Valintakoe on kaksiosainen ja koostuu hakukohteille yhteisestä
koeosiosta sekä kunkin oppiaineen kielikohtaisesta koeosiosta. Tullakseen
valituksi hakijan on suoritettava hyväksytysti sekä yhteinen koeosio että hakukohteen kielikohtainen koeosio.

Yhteinen koeosio keskiviikkona 22.5.2019 klo 9.00-11.00, ls. IX, X, XIV (Natura)
ja XXI, XXII (Agora)
Kielikohtaiset koeosiot keskiviikkona 22.5.2019 klo 12.00-18.00, ls. IX, X, XIV
(Natura) ja XXI, XXII (Agora)
Tarkempi tieto hakijoiden sijoittamisesta saleihin ilmoitetaan ennen koetta koepaikalla sekä yliopiston verkkosivulla www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/
hakeminen/valintakokeet. Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta
Turun yliopiston valintakokeisiin: www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/
valintakoe-erityisjarjestelyt
Yhteisestä koeosiosta
Yhteisen koeosion valintakoekirja: Krista Ojutkangas – Meri Larjavaara – Matti
Miestamo – Jussi Ylikoski: Johdatus kielitieteeseen. WSOY, Helsinki.
Yhteisessä koeosiossa vastataan monivalintakysymyksiin. Jokaisessa kysymyksessä on neljä vastausvaihtoehtoa, joista yksi on oikea. Koko monivalintatehtävästä on mahdollista saada maksimissaan 25 pistettä. Hyväksytyksi tullakseen
on hakijan saatava monivalintatehtävästä vähintään 12 pistettä.
Kielikohtaisesta koeosiosta
Kielikohtaisessa koeosiossa ei ole erikseen luettavaa kirjaa.
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Koe on kolmiosainen:
1. kielioppi (maksimi 8 p.)
2. luetunymmärtämisen testi (maksimi 5 p.)
- kokeessa jaettavaan espanjankieliseen materiaaliin perustuvia sisältökysymyksiä, joihin vastataan suomeksi
- mittaa tekstikokonaisuuden ja -rakenteen sekä sanaston ymmärtämistä
3. espanjankielinen essee (maksimi 12 p.)
- lyhyt essee espanjaksi kokeessa annetusta ja ajankohtaisesta aiheesta
(150-200 sanaa)
- essee arvioidaan sekä sisällön että kielen osalta
Tullakseen hyväksytyksi valintakokeessa hakijan on saatava vähintään 12 pistettä kieliaineiden yhteisestä koeosiosta ja 12 pistettä kielikohtaisesta koeosiosta.
Kokonaispistemäärästä riippumatta vaaditaan lisäksi, että hakija saa kielikohtaisen koeosion 1. osasta vähintään 4 pistettä, 2. osasta vähintään 2 pistettä ja 3.
osasta vähintään 6 pistettä.
Valintakoepisteet muodostuvat kussakin hakukohteessa laskemalla yhteen
yhteisestä koeosiosta saadut pisteet ja hakukohteen kielikohtaisesta koeosiosta saadut pisteet.
Pisteytys
Enimmäispisteet 100 p. = ylioppilastutkintotodistus 50 p. + valintakoe 50 p.
(yhteinen koeosio 25 ja kielikohtainen koeosio 25)
Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien taustapisteiden laskentatavat on
esitelty täällä.

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

Valintakoe järjestetään yhden päivän aikana. Kielikohtaiset koeosiot on mitoitettu siten, että hakijan on mahdollista suorittaa koeajan puitteissa useamman oppiaineen koeosio. Hakija voi siten saada samalla kertaa useamman
oppiaineen opinto-oikeuden, jolloin pääaineeksi tulee hakutoivejärjestyksessä
ylempänä oleva hakukohde ja muihin hakukohteisiin hakija voi saada sivuaineoikeuden. On suositeltavaa, että hakija hyödyntää tätä mahdollisuutta.

Kielikohtaisessa koeosiossa edellytetään vähintään lyhyen espanjan
tai vastaavien tietojen ja taitojen sekä suomen kielen hyvää hallintaa ja
korkeakoulukypsyyttä.

FOLKLORISTIIKKA, KANSATIEDE JA USKONTOTIEDE

ITALIA

Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede muodostavat yhteisen hakukohteen,
johon otetaan 35 opiskelijaa. Opiskelijat valitsevat pääaineensa vapaasti perusopintojen kuluessa. (Aloituspaikkoja 35, joista 25 on varattu ensikertalaisille
hakijoille)

Valintakoe

Valintakoe
13.5.2019 klo 12.00 – 15.00, ls. Pub 1 ja 2 (Publicum)

Valintakokeessa on yksi esseekysymys, joka arvostellaan pistein 0–20, yksi
käsitteitä koskeva kysymys, joka arvostellaan pistein 0–10 sekä yksi aineistotehtävä, joka arvostellaan pistein 0–20. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava
valintakokeesta vähintään 25 pistettä. Valintakokeen tehtävät perustuvat koetta varten luettavaksi ilmoitettuun aineistoon. Valittavilta edellytetään myös
hyvää kirjallista ilmaisutaitoa.
Tarkempi tieto hakijoiden sijoittamisesta saleihin ilmoitetaan ennen koetta koepaikalla sekä yliopiston verkkosivulla www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/
hakeminen/valintakokeet. Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta
Turun yliopiston valintakokeisiin: www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/
valintakoe-erityisjarjestelyt

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen oppiaineiden valintakokeet järjestetään
yhteistyössä. Valintakoe on kaksiosainen ja koostuu hakukohteille yhteisestä
koeosiosta sekä kunkin oppiaineen kielikohtaisesta koeosiosta. Tullakseen
valituksi hakijan on suoritettava hyväksytysti sekä yhteinen koeosio että hakukohteen kielikohtainen koeosio.
Valintakoe järjestetään yhden päivän aikana. Kielikohtaiset koeosiot on mitoitettu siten, että hakijan on mahdollista suorittaa koeajan puitteissa useamman oppiaineen koeosio. Hakija voi siten saada samalla kertaa useamman
oppiaineen opinto-oikeuden, jolloin pääaineeksi tulee hakutoivejärjestyksessä
ylempänä oleva hakukohde ja muihin hakukohteisiin hakija voi saada sivuaineoikeuden. On suositeltavaa, että hakija hyödyntää tätä mahdollisuutta.
Yhteinen koeosio keskiviikkona 22.5.2019 klo 9.00-11.00, ls. IX, X, XIV (Natura)
ja XXI, XXII (Agora)
Kielikohtaiset koeosiot keskiviikkona 22.5.2019 klo 12.00-18.00, ls. IX, X, XIV
(Natura) ja XXI, XXII (Agora)

Pisteytys

Tarkempi tieto hakijoiden sijoittamisesta saleihin ilmoitetaan ennen koetta koepaikalla sekä yliopiston verkkosivulla www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/
hakeminen/valintakokeet. Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta
Turun yliopiston valintakokeisiin: www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/
valintakoe-erityisjarjestelyt

Enimmäispisteet 100 p. = ylioppilastutkintotodistus 50 p. + valintakoe 50 p.

Yhteisestä koeosiosta

Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien taustapisteiden laskentatavat on
esitelty täällä.

Yhteisen koeosion valintakoekirja: Krista Ojutkangas – Meri Larjavaara – Matti
Miestamo – Jussi Ylikoski: Johdatus kielitieteeseen. WSOY, Helsinki.
Yhteisessä koeosiossa vastataan monivalintakysymyksiin. Jokaisessa kysymyksessä on neljä vastausvaihtoehtoa, joista yksi on oikea. Koko monivalintatehtävästä on mahdollista saada maksimissaan 25 pistettä. Hyväksytyksi tullakseen
on hakijan saatava monivalintatehtävästä vähintään 12 pistettä.
Kielikohtaisesta koeosiosta
Kielikohtaisessa koeosiossa ei ole erikseen luettavaa kirjaa.
Kielikohtaisessa koeosiossa edellytetään vähintään koulun B3/D-kielen kurssia
vastaavien tietojen ja taitojen hallitsemista.

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

Valintakoekirja: Askel kulttuurien tutkimukseen (toim. Jaana Kouri) 2015. Kirjaa
voit ostaa Turun yliopiston UtuShopista: https://utushop.utu.fi/.
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Kielikohtaisessa koeosiossa on seuraavat osat:
1. kieliopin hallinta (aukkotesti, 9 pistettä)
2. luetun ymmärtäminen (avoimet kysymykset suomeksi, 6 pistettä)
3. lyhyt aine annetusta aiheesta italian kielellä (n. 100 sanaa, 10 pistettä)
Tullakseen hyväksytyksi valintakokeessa hakijan on saatava vähintään 12 pistettä kieliaineiden yhteisestä koeosiosta ja vähintään 12 pistettä kielikohtaisesta
kokeesta. Lisäksi vaaditaan, että hakijan on saatava pisteitä kielikohtaisen
kokeen jokaisesta osasta.

Pisteytys
Enimmäispisteet 100 p. = ylioppilastutkintotodistus 50 p. + valintakoe 50 p.
(yhteinen koeosio 25 p. ja kielikohtainen koeosio 25 p.).
Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien taustapisteiden laskentatavat on
esitelty täällä.

Liisa Steinby, ”Johdanto. Fiktiivistä maailmaa koskeva tarina ja sen kertominen”
sekä Liisa Steinby, ”Tarinan analyysi: henkilöt ja tapahtumat sekä tapahtumien
jäsentyminen tarinaksi” teoksessa Mäkikalli, Aino ja Steinby, Liisa (toim.)
Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Helsinki 2013,
s. 59-95.
Valintakokeessa kirjoitetaan kaksi esseevastausta, joista toinen on teoreettinen, toinen soveltava analyysitehtävä. Koetilaisuudessa jaetaan novelli,
jonka analyysissä sovelletaan luettua valintakoekirjallisuutta. Tehtävästä voi
saada enintään 30 pistettä. Vastauksen arvostelussa kiinnitetään erityistä
huomiota kykyyn soveltaa kirjallisuustieteellisiä käsitteitä analyysin välineinä.
Arvostelussa kiinnitetään huomiota myös esitystapaan sekä asialliseen ja
selkeään kokonaisnäkemykseen. Kokeeseen valmistauduttaessa suositellaan
luettavaksi myös Liisa Steinby, ”Kirjallisuus ja kirjallisuudentutkimus” teoksessa
Aino Mäkikalli ja Liisa Steinby (toim.), Johdatus kirjallisuusanalyysiin, s. 15-56.
Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava vähintään 5 pistettä teoreettisesta
koeosiosta ja vähintään 15 pistettä analyysiosista, yhteensä vähintään 20
pistettä.
Valintakoepisteet muodostuvat laskemalla yhteen teoreettisesta koeosiosta
saadut pisteet ja analyysiosiosta saadut pisteet.

KIRJALLISUUSTIETEET
Kotimainen kirjallisuus ja yleinen kirjallisuustiede muodostavat yhteisen hakukohteen nimeltään Kirjallisuustieteet, johon otetaan 27 opiskelijaa. Opiskelijat
valitsevat pääaineekseen joko kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen yhteisten perusopintojen loppuvaiheessa.
Valintakoe
10.5.2019 klo 10.00 – 14.00 ls. IX (Natura, Yliopistonmäki).
Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta Turun yliopiston valintakokeisiin:
www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt
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Pisteytys
Enimmäispisteet 100 p. = ylioppilastutkintotodistus 50 p. + valintakoe 50 p.
(teoreettinen osio 20p. ja analyysiosio 30 p.).
Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien taustapisteiden laskentatavat on
esitelty täällä.

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

Valintakoepisteet muodostuvat kussakin hakukohteessa laskemalla yhteen
yhteisestä koeosiosta saadut pisteet ja hakukohteen kielikohtaisesta koeosiosta saadut pisteet.

Valintakoekirjat:
Heinonen, Yrjö (toim.): Taide, kokemus ja maailma. Risteyksiä tieteidenväliseen
taiteiden tutkimukseen. Utukirjat, Turku 2014. Kirja on ostettavissa Turun yliopiston verkkokaupasta: https://utushop.utu.fi/

KLASSILLISET KIELET JA ANTIIKIN KULTTUURI

KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN
KOULUTUSOHJELMA

Valintakoe

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa ei järjestetä
valintakoetta, vaan opiskelijat valitaan ylioppilastutkinnon ja muiden todistusten pohjalta.

(KREIKKALAINEN FILOLOGIA JA LATINALAINEN FILOLOGIA)

Yhdessä muiden kieliaineiden valintakokeen kielikohtaisen koeosion kanssa:
Kielikohtaiset koeosiot keskiviikkona 22.5.2019 klo 12.00-18.00, ls. IX, X, XIV
(Natura) ja XXI, XXII (Agora)

Muista poiketen klassillisiin kieliin hakeva ei osallistu valintakokeen aamupäivän yhteiseen koeosioon, paitsi jos hän samalla hakee myös jonkin muun
kielen opinto-oikeutta.
Valintakoekirja: Kalle Knaapi, Veli-Matti Rissanen & Minna Seppänen (toim.),
Tullius noster. Kirjoituksia Cicerosta, Faros 2015.

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman aloituspaikat
täytetään motivaatiotehtävän hyväksytysti suorittaneiden hakijoiden ylioppilastutkinnosta ja muista todistuksista saatavien pisteiden perusteella. Mikäli
useammalla hakijalla on sama pistemäärä, heidän keskinäinen järjestyksensä
ratkaistaan seuraavien kriteerien perusteella:

Valintakokeessa vastataan kysymyksiin, jotka perustuvat valintakoekirjaan. Koe
jakaantuu kahteen osaan: a) lyhyet vastaukset (max. 20 p.), b) kaksi esseevastausta (max. 30 p.). Esseevastausten arvosteluun vaikuttavat myös kokonaisuuksien hallinta, jäsentely ja kirjallinen ilmaisu.

1) Hakukohteen ensisijaisuus hakijalle

Pisteytys

Pisteytys

Enimmäispisteet 100 p. = ylioppilastutkintotodistus 50 p. + valintakoe 50 p.

Opiskelijavalinnassa hakija voi saada enintään 120 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi hakijan tulee saada vähintään 15 pistettä. Hakijan pistemäärä muodostuu
ylioppilastutkinnon perusteella saatavista taustapisteistä ja lisäpisteistä sekä
muilla perusteilla annettavista muista pisteistä. Hakijan täytyy lisäksi suorittaa
hyväksytysti valintaan kuuluva motivaatiotehtävä.

Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien taustapisteiden laskentatavat on
esitelty täällä.
Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 25 pistettä ja pisteitä on oltava sekä kokeen a- että b-osasta.

2) Ylioppilastutkinnon perusteella saatavat taustapisteet
3) Ylioppilastutkinnon perusteella saatavat lisäpisteet

1) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella saatavien pisteiden maksimimäärä
on 80, josta taustapisteet muodostavat enimmillään 50 pistettä ja lisäpisteet
30 pistettä.
a) Todistuspisteet lasketaan ylioppilastutkinnon äidinkielen arvosanan ja
enintään kolmen (3) muun parhaan kokeen perusteella. Kokeista saadut
arvosanat pisteytetään seuraavasti:

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

Tarkempi tieto hakijoiden sijoittamisesta saleihin ilmoitetaan ennen koetta koepaikalla sekä yliopiston verkkosivulla www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/
hakeminen/valintakokeet. Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta
Turun yliopiston valintakokeisiin: www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/
valintakoe-erityisjarjestelyt

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman hakijat liittävät
hakemuksen liitteet hakemukselle tiedostoina hakemuksen lähettämisen
yhteydessä tai viimeistään 10.4.2019 klo 15.00 mennessä. Pistelaskennassa
huomioitavat mahdolliset muut liitteet (esim. lukiodiplomit tai avoimessa
yliopistossa suoritettujen opintojen todistukset) on liitettävä hakemukselle
viimeistään 7.6.2019 klo 15.00. Mikäli hakija ei voi liittää liitteitään hakemukselle, ne on toimitettava sähköpostiosoitteeseen hakemusliitteet@utu.fi, em.
määräaikoihin mennessä.
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Arvosana

Äidinkieli

Reaali ja pitkään
oppimäärään
perustuva koe ja
suomi/ruotsi toisena
kielenä -koe

Lyhyeen tai
keskipitkään
oppimäärään
perustuva koe

14

12

10

EXIMIA

12

10

8

MAGNA CUM LAUDE

10

8

6

CUM LAUDE

7

5

3

LUBENTER

3

2

1

APPROBATUR

0

0

0

Valinnassa käytettävä todistuspistemäärä saadaan laskemalla pisteet
yhteen. Todistuspisteiden maksimimäärä on 50 pistettä.
Keväällä 2019 korotetut yo-kokeiden arvosanat otetaan huomioon korotettuina. Suomessa IB-tutkinnon, EB-tutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon
suorittaneet hakijat rinnastetaan ylioppilaisiin.
Kansainväliset ylioppilastutkinnot pisteytetään seuraavan laskentamallin
mukaisesti:
Hakijan ylioppilastutkinnosta saamat pisteet jaetaan ao. tutkinnon maksimipistemäärällä ja kerrotaan hakukohteen todistuspisteiden maksimimäärällä
(ilman lisäpisteitä).
IB-tutkinnon maksimipistemääräon 45. Todistuspisteet lasketaan jakamalla
hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 45:llä ja kertomalla saatu luku
50:llä.
EB-tutkinnon maksimipistemäärä on 100. Todistuspisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 100:lla ja kertomalla saatu
luku 50:llä.
Suomessa tehdyn Reifeprüfung-tutkinnon maksimipistemäärä on 300.
Todistuspisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä 300:lla ja kertomalla saatu luku 50:llä.
IB- ja EB-tutkinnon keväällä 2019 suorittaneilla huomioidaan taustapisteiden laskennassa oppilaitoksen antama ennakkoarvio arvosanoista.
Mahdollinen valinta on ehdollinen, kunnes tulos on tarkistettu varsinaisten
todistusarvosanojen perusteella.
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Ylioppilastutkinnon lisäpisteitä voi saada enintään kolmesta (3) seuraavasta
ainereaaliin suoritettavasta aineesta, mikäli hakija on kyseisestä aineesta
saanut arvosanan eximia tai laudatur: historia, yhteiskuntaoppi, maantiede
filosofia, biologia, uskonto tai elämänkatsomustieto.
Yhdestä aineesta saa 10 lisäpistettä. Lisäpisteiden maksimimäärä on 30p.
Vuonna 2005 tai aiemmin ylioppilastutkinnon suorittaneet saavat lisäpisteitä reaalin kokonaisarvosanasta seuraavasti:
LAUDATUR ja EXIMIA 30 p., MAGNA CUM LAUDE 20 p., CUM LAUDE
10 p., LUBENTER 0p.
2) Hakija voi saada muita pisteitä enimmillään 40 seuraavien kriteerien
perusteella:
a) Ensisijainen hakija (10 pistettä)
b) Opetushallituksen myöntämät lukiodiplomit (enintään 20 pistettä).
Pisteytyksessä huomioidaan enintään kaksi (2) lukiodiplomia. Kustakin
lukiodiplomista saa 10 pistettä. Lukiodiplomien on oltava seuraavilta aloilta:
kuvataide, teatteritaide, media, puheviestintä, ympäristötiede TAI vastaavien
alojen muut lukiodiplomit. Hyväksyttävän lukiodiplomin minimiarvosana on
3.
TAI
Ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkea-asteen, ammatillisen opistoasteen tai vähintään kolmevuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet tai
ulkomailla ylioppilastutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneet (20 p).
c) Avoimessa yliopistossa suoritetut perus- tai aineopinnot (enintään 10
pistettä). Pisteytyksessä huomioidaan enintään kaksi (2) opintokokonaisuutta. Kustakin opintokokonaisuudesta saa 5 pistettä. Opintokokonaisuuden
tulee olla suoritettu joltakin seuraavista aloista: humanistinen, yhteiskuntatieteellinen, kasvatustieteellinen, luonnonvara- ja ympäristöala tai taideala.

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

LAUDATUR

b) Ylioppilastutkinnon reaalikokeen perusteella on mahdollista saada
lisäpisteitä.

MEDIATUTKIMUS, MUSIIKKITIEDE JA TAIDEHISTORIA
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria muodostavat yhteisen hakukohteen, johon otetaan 39 opiskelijaa. Opinnot aloitetaan hakukohteen
yhteisillä perusopinnoilla. Pääaine valitaan perusopintojen loppuvaiheessa 1.
opiskeluvuonna.
Valintakoe
24.5.2019 klo 10.00-12.00 (teoreettinen osio) ja klo 12.30-15.30 (analyysiosio)
ls. Pub 1, Pub 3 (Publicum).

Valintakoekirjallisuus (koskee valintakokeen teoreettista osuutta):
Heinonen, Yrjö (toim.): Taide, kokemus ja maailma. Risteyksiä tieteidenväliseen
taiteiden tutkimukseen. Utukirjat. Turku 2014. Kirja on ostettavissa Turun
yliopiston UtuShopista: https://utushop.utu.fi/.
Tarkempi tieto hakijoiden sijoittamisesta saleihin ilmoitetaan ennen koetta koepaikalla sekä yliopiston verkkosivulla www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/
hakeminen/valintakokeet. Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta
Turun yliopiston valintakokeisiin: www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/
valintakoe-erityisjarjestelyt
Teoreettinen osio
Teoreettisessa koeosiossa hakija kirjoittaa valintakoekirjan pohjalta esseen,
josta voi saada enintään 20 pistettä. Teoreettinen koeosio testaa hakijan kykyä
sisäistää taiteidentutkimuksen teoreettis-käsitteellisiä lähtökohtia. Tullakseen
hyväksytyksi hakijan on saatava valintakokeen teoreettisesta koeosiosta vähintään 5 pistettä.
Analyysiosio
Analyysiosio testaa hakijan kykyjä selvitä mediatutkimuksen, musiikkitieteen
ja taidehistorian erityisistä aineistoanalyyttisistä tehtävistä. Analyysiosiosta on
mahdollista saada enintään 30 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on
saatava analyysiosiosta vähintään 10 pistettä.
Valintakoepisteet muodostuvat hakukohteessa laskemalla yhteen teoreettisesta koeosiosta ja analyysiosiosta saadut pisteet. Tullakseen hyväksytyksi hakijan
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Pisteytys
Enimmäispisteet 100 p. = ylioppilastutkintotodistus 50 p. + valintakoe 50 p.
(teoreettinen koeosio: 20 p. + analyysiosio: 30 p.)
Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien taustapisteiden laskentatavat on
esitelty täällä.

POHJOISMAISET KIELET
Valintakoe
Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen oppiaineiden valintakokeet järjestetään
yhteistyössä. Valintakoe on kaksiosainen ja koostuu hakukohteille yhteisestä
koeosiosta sekä kunkin oppiaineen kielikohtaisesta koeosiosta. Tullakseen
valituksi hakijan on suoritettava hyväksytysti sekä yhteinen koeosio että hakukohteen kielikohtainen koeosio.
Valintakoe järjestetään yhden päivän aikana. Kielikohtaiset koeosiot on mitoitettu siten, että hakijan on mahdollista suorittaa koeajan puitteissa useamman oppiaineen koeosio. Hakija voi siten saada samalla kertaa useamman
oppiaineen opinto-oikeuden, jolloin pääaineeksi tulee hakutoivejärjestyksessä
ylempänä oleva hakukohde ja muihin hakukohteisiin hakija voi saada sivuaineoikeuden. On suositeltavaa, että hakija hyödyntää tätä mahdollisuutta.
Yhteinen koeosio keskiviikkona 22.5.2019 klo 9.00-11.00, ls. IX, X, XIV (Natura)
ja XXI, XXII (Agora)
Kielikohtaiset koeosiot keskiviikkona 22.5.2019 klo 12.00-18.00, ls. IX, X, XIV
(Natura) ja XXI, XXII (Agora)
Tarkempi tieto hakijoiden sijoittamisesta saleihin ilmoitetaan ennen koetta koepaikalla sekä yliopiston verkkosivulla www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/
hakeminen/valintakokeet. Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta
Turun yliopiston valintakokeisiin: www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/
valintakoe-erityisjarjestelyt

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

Valintakoe on kaksiosainen ja koostuu teoreettisesta koeosiosta ja analyysiosiosta. Teoreettisen osion kysymykset perustuvat valintakoekirjaan ja analyysiosiossa analysoidaan audiovisuaalista materiaalia. Tullakseen valituksi hakijan
on suoritettava hyväksytysti kummatkin osiot.

on saatava vähintään 5 pistettä teoreettisesta koeosiosta ja vähintään 10 pistettä analyysiosiosta, yhteensä vähintään 15 pistettä.

Yhteisestä koeosiosta

RANSKA

Yhteisen koeosion valintakoekirja: Krista Ojutkangas – Meri Larjavaara – Matti
Miestamo – Jussi Ylikoski: Johdatus kielitieteeseen. WSOY, Helsinki.

Valintakoe

Yhteisessä koeosiossa vastataan monivalintakysymyksiin. Jokaisessa kysymyksessä on neljä vastausvaihtoehtoa, joista yksi on oikea. Koko monivalintatehtävästä on mahdollista saada maksimissaan 25 pistettä. Hyväksytyksi tullakseen
on hakijan saatava monivalintatehtävästä vähintään 12 pistettä.
Kielikohtaisesta koeosiosta

Pohjoismaisten kielten kielikohtainen osio edellyttää lukion ruotsin kielen
oppimäärää tai vastaavia taitoja ja siinä mitataan hakijan ruotsin kielen kirjallista kielitaitoa, nim. tekstin ymmärtämistä sekä sanaston ja kieliopin hallintaa.
Kielikohtaisen koeosion rakenne on seuraava:
- Kielivirheiden tunnistaminen ja korjaaminen (8 p.)
- Kielioppitiedon soveltaminen, monivalintatehtävä (9 p.)
- Tekstin ymmärtäminen ja sanaston hallinta, täydennystehtävä (8 p.)
Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava kieliaineille yhteisestä koeosiosta
vähintään 12 pistettä ja kielikohtaisesta koeosiosta vähintään 12 pistettä. Lisäksi
pohjoismaisten kielten kielikohtaisen kokeen kaikista kolmesta osasta tulee
saada pisteitä.
Valintakoepisteet muodostuvat kussakin hakukohteessa laskemalla yhteen
yhteisestä koeosiosta saadut pisteet ja hakukohteen kielikohtaisesta koeosiosta saadut pisteet.
Pisteytys
Enimmäispisteet 100 p. = ylioppilastutkintotodistus 50 p. + valintakoe 50 p.
(yhteinen koeosio 25 ja kielikohtainen koeosio 25).
Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien taustapisteiden laskentatavat on
esitelty täällä.

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen oppiaineiden valintakokeet järjestetään
yhteistyössä. Valintakoe on kaksiosainen ja koostuu hakukohteille yhteisestä
koeosiosta sekä kunkin oppiaineen kielikohtaisesta koeosiosta. Tullakseen
valituksi hakijan on suoritettava hyväksytysti sekä yhteinen koeosio että hakukohteen kielikohtainen koeosio.
Valintakoe järjestetään yhden päivän aikana. Kielikohtaiset koeosiot on mitoitettu siten, että hakijan on mahdollista suorittaa koeajan puitteissa useamman oppiaineen koeosio. Hakija voi siten saada samalla kertaa useamman
oppiaineen opinto-oikeuden, jolloin pääaineeksi tulee hakutoivejärjestyksessä
ylempänä oleva hakukohde ja muihin hakukohteisiin hakija voi saada sivuaineoikeuden. On suositeltavaa, että hakija hyödyntää tätä mahdollisuutta.
Yhteinen koeosio keskiviikkona 22.5.2019 klo 9.00-11.00, ls. IX, X, XIV (Natura)
ja XXI, XXII (Agora)
Kielikohtaiset koeosiot keskiviikkona 22.5.2019 klo 12.00-18.00, ls. IX, X, XIV
(Natura) ja XXI, XXII (Agora)
Tarkempi tieto hakijoiden sijoittamisesta saleihin ilmoitetaan ennen koetta koepaikalla sekä yliopiston verkkosivulla www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/
hakeminen/valintakokeet. Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta
Turun yliopiston valintakokeisiin: www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/
valintakoe-erityisjarjestelyt
Yhteisestä koeosiosta
Yhteisen koeosion valintakoekirja: Krista Ojutkangas – Meri Larjavaara – Matti
Miestamo – Jussi Ylikoski: Johdatus kielitieteeseen. WSOY, Helsinki.
Yhteisessä koeosiossa vastataan monivalintakysymyksiin. Jokaisessa kysymyksessä on neljä vastausvaihtoehtoa, joista yksi on oikea. Koko monivalintatehtävästä on mahdollista saada maksimissaan 25 pistettä. Hyväksytyksi tullakseen
on hakijan saatava monivalintatehtävästä vähintään 12 pistettä.
Kielikohtaisesta koeosiosta
Kielikohtaisessa koeosiossa ei ole erikseen luettavaa kirjaa.
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Kielikohtaisessa koeosiossa ei ole erikseen luettavaa kirjaa.
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Kielikohtaisessa koeosiossa edellytetään lyhyen ranskan oppimäärää (B2- tai
B3-kieli) tai sitä vastaavia tietoja. Ranskan kielikohtaisessa koeosiossa mitataan
hakijan sekä suomen että ranskan kielitaitoa ja korkeakoulukypsyyttä.

SAKSAN KIELI

Kielikohtainen koeosio koostuu seuraavista pakollisista osista:

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen oppiaineiden valintakokeet järjestetään
yhteistyössä. Valintakoe on kaksiosainen ja koostuu hakukohteille yhteisestä
koeosiosta sekä kunkin oppiaineen kielikohtaisesta koeosiosta. Tullakseen
valituksi hakijan on suoritettava hyväksytysti sekä yhteinen koeosio että hakukohteen kielikohtainen koeosio.

1) luetunymmärtämisen testi (max. 10 pistettä)
– kokeessa jaettavaan ranskankieliseen materiaaliin perustuvia sisältökysymyksiä, joihin vastataan suomeksi
– mittaa tekstikokonaisuuden ja tekstirakenteen ymmärtämistä

– laaditaan esseevastaus, joka perustuu kokeessa jaettavaan ranskankieliseen materiaaliin
– essee arvioidaan sekä sisällön että kielen osalta
Tullakseen hyväksytyksi valintakokeessa hakijan on saatava 12 pistettä kieliaineiden yhteisestä koeosiosta ja 12 pistettä kielikohtaisesta koeosiosta. Lisäksi
ranskan kielikohtaisen kokeen molemmista osista pitää saada pisteitä.
Valintakoepisteet muodostuvat kussakin hakukohteessa laskemalla yhteen
yhteisestä koeosiosta saadut pisteet ja hakukohteen kielikohtaisesta koeosiosta saadut pisteet.
Pisteytys
Enimmäispisteet 100 p. = ylioppilastutkintotodistus 50 p. + valintakoe 50 p.
(yhteinen koeosio 25 p. + kielikohtainen koeosio 25p. ).
Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien taustapisteiden laskentatavat on
esitelty täällä.

Valintakoe

Valintakoe järjestetään yhden päivän aikana. Kielikohtaiset koeosiot on mitoitettu siten, että hakijan on mahdollista suorittaa koeajan puitteissa useamman oppiaineen koeosio. Hakija voi siten saada samalla kertaa useamman
oppiaineen opinto-oikeuden, jolloin pääaineeksi tulee hakutoivejärjestyksessä
ylempänä oleva hakukohde ja muihin hakukohteisiin hakija voi saada sivuaineoikeuden. On suositeltavaa, että hakija hyödyntää tätä mahdollisuutta.
Yhteinen koeosio keskiviikkona 22.5.2019 klo 9.00-11.00, ls. IX, X, XIV (Natura)
ja XXI, XXII (Agora)
Kielikohtaiset koeosiot keskiviikkona 22.5.2019 klo 12.00-18.00, ls. IX, X, XIV
(Natura) ja XXI, XXII (Agora)
Tarkempi tieto hakijoiden sijoittamisesta saleihin ilmoitetaan ennen koetta koepaikalla sekä yliopiston verkkosivulla www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/
hakeminen/valintakokeet. Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta
Turun yliopiston valintakokeisiin: www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/
valintakoe-erityisjarjestelyt
Yhteisestä koeosiosta
Yhteisen koeosion valintakoekirja: Krista Ojutkangas – Meri Larjavaara – Matti
Miestamo – Jussi Ylikoski: Johdatus kielitieteeseen. WSOY, Helsinki.
Yhteisessä koeosiossa vastataan monivalintakysymyksiin. Jokaisessa kysymyksessä on neljä vastausvaihtoehtoa, joista yksi on oikea. Koko monivalintatehtävästä on mahdollista saada maksimissaan 25 pistettä. Hyväksytyksi tullakseen
on hakijan saatava monivalintatehtävästä vähintään 12 pistettä.
Kielikohtaisesta koeosiosta
Kielikohtaisessa koeosiossa ei ole erikseen luettavaa kirjaa.
Kielikohtaisessa koeosiossa edellytetään vähintään lyhyen saksan tai vastaavien
tietojen ja taitojen hyvää hallitsemista. Kielitaitokoe käsittää seuraavat osat:
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2) ranskankielinen essee (max. 15 pistettä)
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1. saksan kieliopin hallinta
2. saksan sanaston hallinta
3. saksankielisen tekstin ymmärtäminen
Tullakseen hyväksytyksi valintakokeessa hakijan on saatava 12 pistettä kieliaineiden yhteisestä koeosiosta ja 12 pistettä kielikohtaisesta koeosiosta. Lisäksi
saksan kielen kielikohtaisesta koeosiosta on saatava pisteitä kaikista kolmesta
osasta.

Pisteytys
Enimmäispisteet 100 p. = ylioppilastutkintotodistus 50 p. + valintakoe 50 p.
(yhteinen koeosio 25 p. + kielikohtainen koeosio 25p. ).
Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien taustapisteiden laskentatavat on
esitelty täällä.

29

Valintakoe
Yhteinen koeosio keskiviikkona 22.5.2019 klo 9.00-11.00, ls. IX, X, XIV (Natura)
ja XXI, XXII (Agora)
Tarkempi tieto hakijoiden sijoittamisesta saleihin ilmoitetaan ennen koetta koepaikalla sekä yliopiston verkkosivulla www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/
hakeminen/valintakokeet. Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta
Turun yliopiston valintakokeisiin: www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/
valintakoe-erityisjarjestelyt
Valintakoekirja
Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineeseen
hakevat osallistuvat vain yhteiseen koeosioon, jossa valintakoekirjana on Krista
Ojutkangas – Meri Larjavaara – Matti Miestamo – Jussi Ylikoski: Johdatus kielitieteeseen. WSOY, Helsinki.
Yhteisessä koeosiossa vastataan monivalintakysymyksiin. Jokaisessa kysymyksessä on neljä vastausvaihtoehtoa, joista yksi on oikea. Koko monivalintatehtävästä on suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineessa mahdollista saada maksimissaan 50 pistettä. Hyväksytyksi tullakseen on
hakijan saatava monivalintatehtävästä vähintään 24 pistettä.
Suomen kielessä ja suomalais-ugrilaisessa kielentutkimuksessa ei ole kielikohtaista koeosiota. Jos haluat valita sivuaineeksi jonkin kieliaineen, voit saada
opinto-oikeuden jo kesän valintakokeessa hakemalla myös muiden kieliaineiden kuin suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opinto-oikeutta osallistumalla yhteen tai useampaan kielikohtaiseen koeosioon.
Pisteytys
Enimmäispisteet 100 p. = ylioppilastutkintotodistus 50 p. + valintakoe 50 p.
Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien taustapisteiden laskentatavat on
esitelty täällä.
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Valintakoepisteet muodostuvat kussakin hakukohteessa laskemalla yhteen
yhteisestä koeosiosta saadut pisteet ja hakukohteen kielikohtaisesta koeosiosta saadut pisteet.

SUOMEN KIELI JA SUOMALAIS - UGRILAINEN
KIELENTUTKIMUS

KASVATUSTIETEIDEN
TIEDEKUNTA

Kasvatustieteiden
tiedekunta

KASVATUSTIETEIDEN TUTKINTO - OHJELMA
Valintamenettely
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan valittavien opiskelijoiden määrä on 45.
Aloituspaikoista vähintään 32 on kiintiöity ensikertalaisille hakijoille. Lisätietoa
ensikertalaisille varattavista aloituspaikoista Turun yliopiston verkkosivuilta.
Valintajärjestys
Valintajärjestys laaditaan siten, että kaikki valintakokeen hyväksytysti suorittaneet hakijat asetetaan paremmuusjärjestyksessä kahteen valintajonoon:
toiseen valintakokeen pistemäärän perusteella ja toiseen yhteenlasketun
pistemäärän (valintakokeen pistemäärä + ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet) perusteella. Ensisijainen valintajono tutkinto-ohjelmaan on
valintakoepistejono.
Valintakoepistejonossa valitaan 23 hakijaa valintakoepisteiden mukaisessa
paremmuusjärjestyksessä. Aloituspaikoista vähintään 16 on kiintiöity ensikertalaisille hakijoille. Mikäli aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät valintakoepistejonossa muille hakijoille.
Yhteispistejonossa valitaan 22 hakijaa siinä paremmuusjärjestyksessä, joka
saadaan kun hakijan ylioppilastutkinnon pisteet ja valintakoepisteet lasketaan
yhteen. Aloituspaikoista vähintään 16 on kiintiöity ensikertalaisille hakijoille.
Mikäli aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät yhteispistejonossa muille hakijoille.
Mikäli useilla hakijoilla on sama pistemäärä, käytetään yhteispistekiintiössä
jatkokriteerinä valintakokeen pistemäärää. Valintakoepistekiintiössä valinnan
ratkaisevat valintakoepisteet. Jos hakijoiden valintakoepisteet ovat täysin
samat, hyväksytään kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat.
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Hakijan on mahdollista saada pisteitä seuraavasti:
Ylioppilastutkinto 0–24 p: Pisteitä annetaan ylioppilastutkinnon äidinkielen,
vieraan kielen, matematiikan ja reaalin kokeista seuraavasti
>> a = 2 p
>> b = 3 p
>> c = 4 p
>> m = 5 p
>> e ja l = 6 pistettä.
Reaalin kokeena otetaan huomioon parhaimmalla arvosanalla suoritettu reaalin koe. Koulutukseen voi hakea, vaikka ei olisi kirjoittanut kaikkia yllämainittuja aineita. Tällöin hakija saa pisteitä vain kirjoittamistaan aineista.
Kansainvälisten ylioppilastutkintojen (IB-/EB-/Rp-/DIA) pisteytyksessä käytetään skaalausta: hakijan ylioppilastutkinnosta saamat pisteet jaetaan ao. tutkinnon maksimipistemäärällä ja kerrotaan hakukohteen ylioppilastutkinnosta
saatavien pisteiden maksimipistemäärällä. Hakukeväänä IB-/EB-tutkinnon
suorittaneiden pisteet lasketaan ennakkoarvioinnin perusteella. Valinnan tulos
on ehdollinen lopullisten arvosanatietojen toimittamiseen asti.
Valintakoe
25.4.2019 klo 13:00 - 16:00 Turun yliopisto
Valintakoe 0–48 p (VAKAVA-kokeen pisteet skaalataan asteikolle 0-48)
Tutkinto-ohjelmaan haetaan valtakunnallisen kasvatusalan valintakokeen
(VAKAVA-koe) kautta. VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii ja toteuttaa VAKAVA-kokeen. VAKAVA-kokeella
voi hakea kaikkiin verkostossa mukana oleviin koulutuksiin. VAKAVA-kokeen
perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja.
VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin verkostossa mukana oleviin koulutuksiin.
VAKAVA:ssa vuonna 2019 mukana olevat yliopistot ja tutkinto-ohjelmat/koulutukset on luettavissa VAKAVA:n verkkosivuilla.
VAKAVA-koe perustuu ennalta julkaistavaan aineistoon, joka on nähtävillä
VAKAVAn verkkosivuilla 29.3.2019 lähtien, ja kokeessa annettavaan aineistoon.
Etukäteen julkaistava aineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. Kokeesta
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Opiskelijalla voi olla tutkinnonsuoritusoikeus yhdessä kasvatustieteiden tiedekunnan utkinto-ohjelmassa kerrallaan. Mikäli opiskelija saa uuden opinto-oikeuden tiedekunnasta, tulee hänen luopua aiemmasta opinto-oikeudesta, jos
aiemman opinto-oikeuden tutkinto on vielä suorittamatta. Lisätietoa osoitteesta eduopo@utu.fi tai oporauma@utu.fi.

Ylioppilastutkinnon pisteytys

kopio) on näytettävä valintakokeen toisessa vaiheessa valintainfossa annettavien ohjeiden mukaisesti. Mistään vastaavista suorituksista ei saa pisteitä.

VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa verkostoon osallistuvissa yliopistoissa
samanaikaisesti 25.4.2019 klo 13.00–16.00. Hakija voi valita, missä seuraavista
yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu,
Rauma, Rovaniemi, Tampere, Turku. Hakijan tulee ilmoittaa sitovasti valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa.Turussa VAKAVA-koe järjestetään Turun
yliopiston Turun kampuksen luentosaleissa (ks. www.utu.fi/kartta). Salijako on
nähtävissä 18.4.2019 alkaen Turun yliopiston verkkosivulla ja valintakoepäivänä
valintakoerakennusten ulko-ovissa. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVA:an osallistuvissa tutkinto-ohjelmissa/koulutuksissa, joihin hakija on hakenut.

Ylioppilastutkinnon kokeen äidinkielen (suomi) tai suomi toisena kielenä arvosanasta voi saada 1-2 lisäpistettä: laudatur = 2 lisäpistettä, eximia cum laude
approbatur = 1 lisäpiste.

Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyitä valintakokeessa, on hakijan tai häntä
avustavan henkilön tehtävä hakemus siihen yliopistoon, jossa hän osallistuu VAKAVA-kokeeseen. Hakemus on tehtävä 3.4.2019 klo 15.00 mennessä.
VAKAVA-kokeessa lisäaikaa voidaan myöntää 1 tunti. Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta Turun yliopiston valintakokeisiin: www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/
hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt.

LUOKANOPETTAJAN TUTKINTO - OHJELMA, TURKU
Opiskelupaikkoja on 85, joista vähintään 68 varataan ensikertalaisille hakijoille.
Katso lisätietoa ensikertalaisille varattavista aloituspaikoista oppaan alussa.
Valintamenettely sisältää valintakokeen, jonka tavoitteena on saada käsitys pyrkijän motivaatiosta, koulutettavuudesta sekä soveltuvuudesta opettajan uralle.
Valintakoe on kaksivaiheinen:
1. vaihe: valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe eli VAKAVA-koe
2. vaihe: yksilöhaastattelu
Hakija kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen hakutoivejärjestyksen ja
VAKAVA-kokeen pistemäärän perusteella.
Valintakokeen toinen vaihe pisteytetään seuraavasti: yksilöhaastattelu yhteensä
0-10 pistettä. Mahdollisia lisäpisteitä (enintään 4 pistettä) voi saada seuraavasti:
Lukiodiplomista tai taiteen perusopetuksen musiikin, tanssin, teatteritaiteen,
visuaalisen taiteen tai sirkustaiteen laajan oppimäärän päättötodistuksesta
voi saada 1 pisteen; pisteitä voi saada enintään kahdesta eri lukiodiplomista/
päättötodistuksesta eli yhteensä enintään 2 pistettä. Todistus (alkuperäinen ja

Hakijat valitaan tutkinto-ohjelmaan valintakokeen toisen vaiheen ja mahdollisten lisäpisteiden yhteenlasketun pistemäärän (0–14) perusteella. Saman
pistemäärän saaneet asetetaan järjestykseen VAKAVA-kokeen pistemäärän
perusteella. Voidakseen tulla valituksi tutkinto-ohjelmaan hakijan on saatava
yksilöhaastattelusta vähintään 2 pistettä.
Valintakokeet
Valintakokeen 1. vaihe: valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe (VAKAVA)
25.4.2019 klo 13:00 - 16:00 Turun yliopisto
Valintakokeen ensimmäisenä vaiheena on valtakunnallinen kasvatusalan
valintakoe eli VAKAVA-koe, johon hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua.
VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii
ja toteuttaa VAKAVA-kokeen. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja.
VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin verkostossa mukana oleviin koulutuksiin.
VAKAVA:ssa vuonna 2019 mukana olevat yliopistot ja tutkinto-ohjelmat/koulutukset on luettavissa VAKAVA:n verkkosivuilla. Korkeakoulujen yhteishaussa voi
hakea yhteensä 6 eri tutkinto-ohjelmaan/koulutukseen. Sekä luokanopettajan
että varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelmien/koulutusten yhteisvalinnoissa hakija voi asettaa 3 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen. Muiden VAKAVA:an
osallistuvien tutkinto-ohjelmien/koulutusten osalta ei ole valtakunnallisesti
rajattu, kuinka moneen hakukohteeseen voi hakea, mutta yliopistojen sisällä
rajoituksia voi olla.
VAKAVA-koe perustuu ennalta julkaistavaan aineistoon, joka on nähtävillä
VAKAVA:n verkkosivuilla 29.3.2019 lähtien, ja kokeessa annettavaan materiaaliin.
Etukäteen julkaistava aineisto ei saa olla mukana valintakokeessa.
VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa verkostoon osallistuvissa yliopistoissa
samanaikaisesti 25.4.2019 klo 13.00-16.00. Hakija voi valita, missä seuraavista
yksiköistä osallistuu kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma,
Rovaniemi, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa
koepaikkakunta hakulomakkeessa. Turussa VAKAVA-koe järjestetään Turun
yliopiston luentosaleissa (ks. www.utu.fi/kartta). Salijako on nähtävissä 18.4.2019
alkaen Turun yliopiston verkkosivulla ja koepäivänä valintakoerakennusten

32

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVAan osallistuvissa
koulutuksissa, joihin hakija on hakenut.

ulko-ovissa. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä
VAKAVA:an osallistuvissa tutkinto-ohjelmissa/koulutuksissa, joihin hakija on
hakenut.

Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyitä valintakokeessa, on hakijan tai häntä
avustavan henkilön tehtävä hakemus siihen yliopistoon, jossa hän osallistuu VAKAVA-kokeeseen. Hakemus on tehtävä 3.4.2019 klo 15.00 mennessä.
VAKAVA-kokeessa lisäaikaa voidaan myöntää 1 tunti. Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta Turun yliopiston valintakokeisiin: www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/
hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt
Valintakokeen 2. vaihe: yksilöhaastattelu
5.6.2019 klo 08:00 - 6.6.2019 klo 18:00 Turun yliopisto
Hakija kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen hakutoivejärjestyksen ja
VAKAVA-kokeen pistemäärän perusteella. Kutsutuilta edellytetään vähintään
30 % VAKAVA-kokeessa valtakunnallisesti parhaiten menestyneen hakijan
pistemäärästä.
Valintakokeen toiseen vaiheeseen Turkuun kutsutaan 200 VAKAVA-kokeessa
parhaiten menestynyttä hakijaa. Mikäli useammalla hakijalla on sama pistemäärä kuin 200:ksi sijoittuneella, kaikki tuon pistemäärän saaneet kutsutaan.
Kutsuttavien paikoista vähintään 160 on kiintiöity ensikertalaisille hakijoille.
Kutsukirjeet valintakokeen toiseen vaiheeseen lähetetään 14.5.2019 hakijan
hakulomakkeessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakokeen toinen
vaihe järjestetään Turussa 5.-6.6.2019. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.
Hakijan tulee ilmoittaa osallistumisestaan valintakokeen toiseen vaiheeseen
31.5.2019 mennessä kutsukirjeessä annettavien ohjeiden mukaisesti.
Soveltuvuuskokeet järjestetään eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta, joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelmiin/koulutuksiin
hakevat voivat kuitenkin saada kutsun valinnan toiseen vaiheeseen vain
yhteen luokanopettajakoulutusyksikköön ja vain yhteen varhaiskasvatuksen
koulutusyksikköön.
Huomaa poikkeus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston valintayhteistyö: Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto tekevät valintayhteistyötä
suomenkielisissä kaksivaiheisissa opettajankoulutuksen hakukohteissa valinnan

Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa useamman hakukohteen soveltuvuuskokeeseen kutsutut osallistuvat kokeeseen vain kerran, ja kokeen pistemäärä
huomioidaan kaikkien niiden hakukohteiden opiskelijavalinnassa, joiden
soveltuvuuskokeeseen hakija on tullut kutsutuksi. Hakija suorittaa soveltuvuuskokeen siinä yliopistossa, joka hänellä on hakuprioriteeteissa korkeimmalla ja
jonka soveltuvuuskokeeseen hän saa kutsun.
Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska
valinnan toinen vaihe järjestetään yliopistoissa samojen viikkojen aikana.
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Mikäli hakija on tyytymätön valintakokeen ensimmäisen vaiheen tulokseen,
hän tai hänen valtuuttamansa henkilö voi osoittaa kirjallisen oikaisupyynnön
kasvatustieteiden tiedekunnalle 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyyntö on yksilöitävä ja perusteltava. Oikaisuaika päättyy
28.5.2019 klo 15.00. Tarkempia tietoja saa osoitteesta eduopo@utu.fi.

toisessa vaiheessa. Hakijayhteistyössä ovat mukana seuraavat hakukohteet:
Helsingin yliopisto: erityispedagogiikan, kotitalousopettajan, käsityönopettajan, lastentarhanopettajan ja luokanopettajan opintosuunnat ja Itä-Suomen
yliopisto: varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen opettaja, erityisopettaja ,erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, luokanopettaja, käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, kotitalousopettaja, opinto-ohjaaja.

LUOKANOPETTAJAN TUTKINTO - OHJELMA, RAUMA
Opiskelupaikkoja on 60, joista vähintään 48 varataan ensikertalaisille hakijoille. Tietoa ensikertalaisuudesta opiskelijavalinnassa oppaan alkuosassa.
Valintakokeen tavoitteena on saada käsitys pyrkijän motivaatiosta, koulutettavuudesta sekä soveltuvuudesta opettajan uralle.

1. vaihe: valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe eli VAKAVA-koe
2. vaihe: yksilöhaastattelu
Hakijat kutsutaan valinnan toiseen vaiheeseen VAKAVA-kokeen pistemäärän ja
hakutoivejärjestyksen perusteella.
Valintakokeen toinen vaihe pisteytetään seuraavasti: yksilöhaastattelu 0–10
pistettä. Mahdollisia lisäpisteitä (enintään 4 pistettä) voi saada seuraavasti:
Lukiodiplomista tai taiteen perusopetuksen musiikin, tanssin, teatteritaiteen,
visuaalisen taiteen tai sirkustaiteen laajan oppimäärän päättötodistuksesta
voi saada 1 pisteen; pisteitä voi saada enintään kahdesta eri lukiodiplomista/
päättötodistuksesta eli yhteensä enintään 2 pistettä. Todistus (alkuperäinen ja
kopio) on näytettävä valintakokeen toisessa vaiheessa valintainfossa annettavien ohjeiden mukaisesti. Mistään vastaavista suorituksista ei saa pisteitä.
Lisäksi ylioppilastutkinnon kokeen äidinkielen (suomi) tai suomi toisena kielenä
arvosanasta saa lisäpisteitä seuraavasti: laudatur = 2 lisäpistettä, eximia cum
laude approbatur = 1 lisäpiste.
Hakijat valitaan luokanopettajan tutkinto-ohjelmaan Raumalle valintakokeen
toisen vaiheen ja mahdollisten lisäpisteiden yhteenlasketun pistemäärän (0–14)
perusteella. Saman pistemäärän saaneet asetetaan järjestykseen VAKAVAkokeen pistemäärän perusteella. Voidakseen tulla valituksi tutkinto-ohjelmaan
hakijan on saatava yksilöhaastattelusta vähintään 2 pistettä.
Valintakokeet
Valintakokeen 1. vaihe: valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe (VAKAVA)
25.4.2019 klo 13:00 - 16:00 Seminaarinkatu 1, RAUMA
Valintakokeen ensimmäisenä vaiheena on valtakunnallinen kasvatusalan
valintakoe eli VAKAVA-koe, johon hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua.
VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii
ja toteuttaa VAKAVA-kokeen. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja.

VAKAVA-koe perustuu ennalta julkaistavaan aineistoon, joka on nähtävillä
VAKAVA:n verkkosivuilla (www.helsinki.fi/vakava) perjantaista 29.3.2019 lähtien,
ja kokeessa annettavaan materiaaliin. Etukäteen julkaistava aineisto ei saa olla
mukana valintakokeessa.
Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti torstaina 25.4.2019 klo 13:00–16:00. Hakija voi valita,
missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu,
Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti
ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Raumalla VAKAVAkoe järjestetään Rauman seminaarinmäen saleissa. Salijako on nähtävissä
18.4.2019 alkaen Turun yliopiston verkkosivulla ja koepäivänä viimeistään klo
12 Rauman kampuksen päärakennuksen edessä (Seminaarinkatu 1) (ks. www.
utu.fi/fi/Yliopisto/Documents/Rauman_kampuskartta.pdf). Kokeesta saatava
pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVA:an osallistuvissa koulutuksissa, joihin hakija on hakenut.
Mikäli hakija on tyytymätön valintakokeen ensimmäisen vaiheen tulokseen,
hän tai hänen valtuuttamansa henkilö voi osoittaa kirjallisen oikaisupyynnön
kasvatustieteiden tiedekunnalle 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyyntö on yksilöitävä ja perusteltava. Oikaisuaika päättyy
28.5.2019 klo 15.00. Tarkempia tietoja saa osoitteesta oporauma@utu.fi.
Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyitä valintakokeessa, on hakijan tai häntä
avustavan henkilön tehtävä hakemus siihen yliopistoon, jossa hän osallistuu
VAKAVA-kokeeseen. Hakemus on tehtävä 3.4.2019 klo 15.00 mennessä.
VAKAVA-kokeessa lisäaikaa voidaan myöntää 1 tunti. Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta Turun yliopiston valintakokeisiin: www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/
hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt
Valintakokeen 2. vaihe: yksilöhaastattelu
5.6.2019 klo 08:00 - 6.6.2019 klo 17:00 Seminaarinkatu 1, Rauma
Hakijat kutsutaan valinnan toiseen vaiheeseen VAKAVA-kokeen pistemäärän
ja hakutoivejärjestyksen perusteella. Kutsutuilta edellytetään vähintään
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Valintamenettely sisältää valintakokeen, joka on kaksivaiheinen:

VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin verkostossa mukana oleviin koulutuksiin.
VAKAVA:ssa vuonna 2019 mukana olevat yliopistot ja koulutukset on luettavissa
VAKAVA:n verkkosivuilla. Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea yhteensä 6
eri koulutukseen. Sekä luokanopettajan että varhaiskasvatuksen koulutusten
yhteisvalinnoissa hakija voi asettaa 3 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen.
Muiden VAKAVA:an osallistuvien koulutusten osalta ei ole valtakunnallisesti
rajattu, kuinka moneen hakukohteeseen voi hakea, mutta yliopistojen sisällä
rajoituksia voi olla.

KÄSITYÖN AINEENOPETTAJAN TUTKINTO - OHJELMA,
RAUMA

Valintakokeen toiseen vaiheeseen Raumalle kutsutaan 180 VAKAVA-kokeessa
parhaiten menestynyttä hakijaa. Mikäli useammalla hakijalla on sama pistemäärä kuin 180:ksi sijoittuneella, kaikki tuon pistemäärän saaneet kutsutaan.
Kutsuttavien paikoista vähintään 144 on kiintiöity ensikertalaisille hakijoille.

Opiskelupaikkoja on 39, joista vähintään 28 varataan ensikertalaisille hakijoille. Tietoa ensikertalaisuudesta opiskelijavalinnassa oppaan alkuosassa.
Valintakokeen tavoitteena on saada käsitys pyrkijän motivaatiosta, koulutettavuudesta sekä soveltuvuudesta opettajan uralle.

Kutsukirjeet valintakokeen toiseen vaiheeseen lähetetään 14.5. hakijan hakulomakkeessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe järjestetään
Raumalla 5.6.2019-6.6.2019. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen. Hakijan tulee
ilmoittaa osallistumisestaan valintakokeen toiseen vaiheeseen 31.5.2019 mennessä kutsukirjeessä annettavien ohjeiden mukaisesti.

Valintamenettely sisältää valintakokeen, joka on kaksivaiheinen:

Soveltuvuuskokeet järjestetään eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta, joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen koulutuksiin hakevat voivat
kuitenkin saada kutsun valinnan toiseen vaiheeseen vain yhteen luokanopettajakoulutusyksikköön ja vain yhteen varhaiskasvatuksen koulutusyksikköön.
Huomaa poikkeus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston valintayhteistyö: Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto tekevät valintayhteistyötä
suomenkielisissä kaksivaiheisissa opettajankoulutuksen hakukohteissa valinnan
toisessa vaiheessa. Hakijayhteistyössä ovat mukana seuraavat hakukohteet:
Helsingin yliopisto: erityispedagogiikan, kotitalousopettajan, käsityönopettajan, lastentarhanopettajan ja luokanopettajan opintosuunnat ja Itä-Suomen
yliopisto: varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen opettaja, erityisopettaja; erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, luokanopettaja, käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, kotitalousopettaja, opinto-ohjaaja.
Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa useamman hakukohteen soveltuvuuskokeeseen kutsutut osallistuvat kokeeseen vain kerran, ja kokeen pistemäärä
huomioidaan kaikkien niiden hakukohteiden opiskelijavalinnassa, joiden
soveltuvuuskokeeseen hakija on tullut kutsutuksi. Hakija suorittaa soveltuvuuskokeen siinä yliopistossa, joka hänellä on hakuprioriteeteissa korkeimmalla ja
jonka soveltuvuuskokeeseen hän saa kutsun.
Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska
valinnan toinen vaihe järjestetään yliopistoissa samojen viikkojen aikana.

1. vaihe: valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe eli VAKAVA-koe
2. vaihe: käsityöaiheinen ennakkotehtävä, kokeen aikana tehtävä ongelmanratkaisutehtävä sekä yksilöhaastattelu
Valintakokeen toiseen vaiheeseen Raumalle kutsutaan 150 VAKAVA-kokeessa
parhaiten menestynyttä hakijaa. Kutsutuilta edellytetään vähintään 20
% VAKAVA-kokeessa valtakunnallisesti parhaiten menestyneen hakijan
pistemäärästä.
Hakijat valitaan käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmaan valintakokeen
osioiden ja mahdollisten lisäpisteiden yhteenlasketun pistemäärän (0–32)
perusteella. Voidakseen tulla hyväksytyksi tutkinto-ohjelmaan hakijan on suoritettava ennakkotehtävä ja yksilöhaastattelu hyväksytysti (vähintään 2 pistettä
ennakkotehtävästä ja vähintään 6 pistettä yksilöhaastattelusta). Saman pistemäärän saaneet asetetaan järjestykseen ensin yksilöhaastattelun pistemäärän,
toiseksi ennakkotehtävän pistemäärän, kolmanneksi ongelmanratkaisutehtävän
ja neljänneksi VAKAVA-kokeen pistemäärän perusteella.
Valintakokeen osiot pisteytetään seuraavasti:
>> VAKAVA-koe 0–5 pistettä
>> ennakkotehtävä 0–5 pistettä
>> yksilöhaastattelu 0–15 pistettä
>> ongelmanratkaisutehtävä 0-5 pistettä
Mahdollisia lisäpisteitä (enintään 2 pistettä) voi saada seuraavasti: lukion käsityödiplomi tai kuvataidediplomi 2 pistettä.
Valintakokeen 1. vaihe: valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe (VAKAVA)
25.4.2019 klo 13:00 - 16:00 Seminaarinkatu 1, RAUMA
Valintakokeen ensimmäisenä vaiheena on valtakunnallinen kasvatusalan
valintakoe eli VAKAVA-koe, johon hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua.
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30 % VAKAVA-kokeessa valtakunnallisesti parhaiten menestyneen hakijan
pistemäärästä.

VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii
ja toteuttaa VAKAVA-kokeen. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja.

Kutsukirjeet valintakokeen toiseen vaiheeseen lähetetään 14.5. hakijan hakulomakkeessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakokeen toinen vaihe
muodostuu kolmesta osiosta:

VAKAVA-koe perustuu ennalta julkaistavaan aineistoon, joka on nähtävillä
VAKAVA:n verkkosivuilla (www.helsinki.fi/vakava) perjantaista 29.3.2019 lähtien,
ja kokeessa annettavaan materiaaliin. Etukäteen julkaistava aineisto ei saa olla
mukana valintakokeessa.

>> yksilöhaastattelusta

Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti torstaina 25.4.2019 klo 13:00–16:00. Hakija voi valita,
missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu,
Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti
ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Raumalla VAKAVAkoe järjestetään Rauman seminaarinmäen saleissa. Salijako on nähtävissä
18.4.2019 alkaen Turun yliopiston verkkosivulla ja koepäivänä viimeistään klo
12 Rauman kampuksen päärakennuksen edessä (Seminaarinkatu 1) (ks. www.
utu.fi/fi/Yliopisto/Documents/Rauman_kampuskartta.pdf). Kokeesta saatava
pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVA:an osallistuvissa koulutuksissa, joihin hakija on hakenut.

Tarkemmat ohjeet ennakkotehtävään ja ongelmanratkaisutehtävään löytyvät
kutsukirjeestä ja osoitteesta www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta. Ohjeet julkaistaan em. verkkosivulla 26.4.2019. Ennakkotehtävän tulee olla
perillä opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen opintoasiaintoimistossa 3.6.2019 klo 15.00 mennessä.

Mikäli hakija on tyytymätön valintakokeen ensimmäisen vaiheen tulokseen,
hän tai hänen valtuuttamansa henkilö voi osoittaa kirjallisen oikaisupyynnön
kasvatustieteiden tiedekunnalle 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyyntö on yksilöitävä ja perusteltava. Oikaisuaika päättyy
28.5.2019 klo 15.00. Tarkempia tietoja saa osoitteesta oporauma@utu.fi.
Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyitä valintakokeessa, on hakijan tai häntä
avustavan henkilön tehtävä hakemus siihen yliopistoon, jossa hän osallistuu VAKAVA-kokeeseen. Hakemus on tehtävä 3.4.2019 klo 15.00 mennessä.
VAKAVA-kokeessa lisäaikaa voidaan myöntää 1 tunti. Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta Turun yliopiston valintakokeisiin: www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/
hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt
Valintakokeen 2. vaihe
10.6.2019 klo 08:00 - 18:00 Seminaarinkatu 1, RAUMA
Valintakokeen toiseen vaiheeseen Raumalle kutsutaan 150 VAKAVA-kokeessa
parhaiten menestynyttä hakijaa. Kutsutuilta edellytetään vähintään 20 %
VAKAVA-kokeessa valtakunnallisesti parhaiten menestyneen hakijan piste-

>> käsityöaiheisesta ennakkotehtävästä sekä
>> paikan päällä toteutettavasta ongelmanratkaisutehtävästä.

Soveltuvuuskokeet järjestetään eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta, joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen
soveltuvuuskokeeseen.
Huomaa poikkeus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston valintayhteistyö: Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto tekevät valintayhteistyötä
suomenkielisissä kaksivaiheisissa opettajankoulutuksen hakukohteissa valinnan
toisessa vaiheessa. Hakijayhteistyössä ovat mukana seuraavat hakukohteet:
Helsingin yliopisto: erityispedagogiikan, kotitalousopettajan, käsityönopettajan, lastentarhanopettajan ja luokanopettajan opintosuunnat ja Itä-Suomen
yliopisto: varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen opettaja, erityisopettaja; erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, luokanopettaja, käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, kotitalousopettaja, opinto-ohjaaja.
Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa useamman hakukohteen soveltuvuuskokeeseen kutsutut osallistuvat kokeeseen vain kerran, ja kokeen pistemäärä
huomioidaan kaikkien niiden hakukohteiden opiskelijavalinnassa, joiden
soveltuvuuskokeeseen hakija on tullut kutsutuksi. Hakija suorittaa soveltuvuuskokeen siinä yliopistossa, joka hänellä on hakuprioriteeteissa korkeimmalla
ja jonka soveltuvuuskokeeseen hän saa kutsun. Hakijan soveltuvuuskokeet
saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe
järjestetään yliopistoissa samojen viikkojen aikana.
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VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin verkostossa mukana oleviin koulutuksiin.
VAKAVA:ssa vuonna 2019 mukana olevat yliopistot ja koulutukset on luettavissa
VAKAVA:n verkkosivuilla. Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea yhteensä 6 eri
koulutukseen.

määrästä. Mikäli useammalla hakijalla on sama pistemäärä kuin 150:ksi sijoittuneella, kaikki tuon pistemäärän saaneet kutsutaan valintakokeen toiseen
vaiheeseen. Kutsuttavien paikoista vähintään 105 on kiintiöity ensikertalaisille
hakijoille.

VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN
TUTKINTO - OHJELMA, RAUMA
Opiskelupaikkoja on 120, joista vähintään 96 varataan ensikertalaisille hakijoille. Tietoa ensikertalaisuudesta opiskelijavalinnassa oppaan alkuosassa.
Valintamenettely sisältää valintakokeen, joka on kaksivaiheinen:

2 vaihe: ryhmätilanne ja yksilöhaastattelu
Valintakokeen tavoitteena on saada käsitys pyrkijän motivoituneisuudesta,
koulutettavuudesta ja soveltuvuudesta varhaiskasvatuksen opettajaksi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.
Valintakokeen 2. vaiheen osiot pisteytetään seuraavasti:
>> ryhmätilanne 0–20 pistettä
>> yksilöhaastattelu 0–20 pistettä
Hakijat valitaan tutkinto-ohjelmaan valintakokeen toisen vaiheen osioiden
yhteenlasketun pistemäärän (0–40) perusteella. Saman pistemäärän saaneet
asetetaan järjestykseen ensin VAKAVA-kokeen pistemäärän perusteella ja
sitten ryhmätilanteen pistemäärän perusteella. Voidakseen tulla valituksi koulutukseen hakijan tulee suorittaa ryhmätilanne ja yksilöhaastattelu hyväksytysti
(vähintään 6 pistettä/osio).
Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmaan valituista opiskelijoista
kymmenen voi halutessaan jatkaa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon
suorittamisen jälkeen kasvatustieteen maisterin tutkintoon kasvatustieteen
(varhaiskasvatus) maisteriohjelmassa. Valinta opintoihin tehdään toisen
opiskeluvuoden lopussa kasvatustieteen perusopintojen opintomenestyksen
perusteella. Opiskelijan tulee hakea kyseistä opinto-oikeutta yliopistojen
yhteishaussa Opintopolku-järjestelmässä.
Valintakokeen 1. vaihe: valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe (VAKAVA)
25.4.2019 klo 13:00 - 16:00 Seminaarinkatu 1, RAUMA
Valintakokeen ensimmäisenä vaiheena on valtakunnallinen kasvatusalan
valintakoe eli VAKAVA-koe, johon hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua.
VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii
ja toteuttaa VAKAVA-kokeen. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja.
VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin verkostossa mukana oleviin koulutuksiin.
VAKAVA:ssa vuonna 2019 mukana olevat yliopistot ja koulutukset on luettavissa

VAKAVA-koe perustuu ennalta julkaistavaan aineistoon, joka on nähtävillä
VAKAVA:n verkkosivuilla (www.helsinki.fi/vakava) perjantaista 29.3.2019 lähtien,
ja kokeessa annettavaan materiaaliin. Etukäteen julkaistava aineisto ei saa olla
mukana valintakokeessa.
Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti torstaina 25.4.2019 klo 13:00–16:00. Hakija voi valita,
missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu,
Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti
ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Raumalla VAKAVAkoe järjestetään Rauman seminaarinmäen saleissa. Salijako on nähtävissä
18.4.2019 alkaen Turun yliopiston verkkosivulla ja koepäivänä viimeistään klo
12 Rauman kampuksen päärakennuksen edessä (Seminaarinkatu 1) (ks. www.
utu.fi/fi/Yliopisto/Documents/Rauman_kampuskartta.pdf). Kokeesta saatava
pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVA:an osallistuvissa koulutuksissa, joihin hakija on hakenut.
Mikäli hakija on tyytymätön valintakokeen ensimmäisen vaiheen tulokseen,
hän tai hänen valtuuttamansa henkilö voi osoittaa kirjallisen oikaisupyynnön
kasvatustieteiden tiedekunnalle 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyyntö on yksilöitävä ja perusteltava. Oikaisuaika päättyy
28.5.2019 klo 15.00. Tarkempia tietoja saa osoitteesta oporauma@utu.fi.
Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyitä valintakokeessa, on hakijan tai häntä
avustavan henkilön tehtävä hakemus siihen yliopistoon, jossa hän osallistuu VAKAVA-kokeeseen. Hakemus on tehtävä 3.4.2019 klo 15.00 mennessä.
VAKAVA-kokeessa lisäaikaa voidaan myöntää 1 tunti. Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta Turun yliopiston valintakokeisiin: www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/
hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt
Valintakokeen 2. vaihe: ryhmätilanne ja yksilöhaastattelu
3.6.2019 klo 08:00 - 4.6.2019 klo 18:00 Seminaarinkatu 1, RAUMA
Hakija kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen hakutoiveen ja VAKAVAkokeen pistemäärän perusteella. Kutsutuilta edellytetään vähintään 30 %
VAKAVA-kokeessa valtakunnallisesti parhaiten menestyneen hakijan pistemäärästä. Hakijan on mahdollista saada kutsu vain yhden opettajankoulutusyksikön
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1 vaihe: valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe eli VAKAVA-koe

VAKAVA:n verkkosivuilla. Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea yhteensä 6
eri koulutukseen. Sekä luokanopettajan että varhaiskasvatuksen koulutusten
yhteisvalinnoissa hakija voi asettaa 3 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen.
Muiden VAKAVA:an osallistuvien koulutusten osalta ei ole valtakunnallisesti
rajattu, kuinka moneen hakukohteeseen voi hakea, mutta yliopistojen sisällä
rajoituksia voi olla.

(koulutuspaikkakunnan) varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksen valintakokeen toiseen vaiheeseen.

Kutsukirjeet valintakokeen toiseen vaiheeseen lähetetään 14.5. hakijan hakulomakkeessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe on hakijalle
yksipäiväinen.
Valintakokeen toinen vaihe muodostuu kahdesta osiosta: ryhmätilanteesta ja
yksilöhaastattelusta. Hakija valmistautuu valintakokeen toiseen vaiheeseen
perehtymällä etukäteen kirjalliseen materiaaliin, joka julkaistaan 7.5.2019 Turun
yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivulla. Yksilöhaastattelua
varten hakija toimittaa ennakkotehtävän opettajankoulutuslaitoksen Rauman
kampuksen opintoasiaintoimistoon samalla, kun hän vahvistaa osallistumisen
valintakokeen toiseen vaiheeseen. Ohjeet ennakkotehtävään toimitetaan
kutsukirjeessä. Ennakkotehtävää käytetään yksilöhaastattelun pohjana.
Ennakkotehtävän tulee olla perillä 28.5.2019 klo 15.00 mennessä.
Soveltuvuuskokeet järjestetään eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta, joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen koulutuksiin hakevat voivat
kuitenkin saada kutsun valinnan toiseen vaiheeseen vain yhteen luokanopettajakoulutusyksikköön ja vain yhteen varhaiskasvatuksen koulutusyksikköön.
Huomaa poikkeus Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston valintayhteistyö: Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto tekevät valintayhteistyötä
suomenkielisissä kaksivaiheisissa opettajankoulutuksen hakukohteissa valinnan
toisessa vaiheessa. Hakijayhteistyössä ovat mukana seuraavat hakukohteet:
Helsingin yliopisto: erityispedagogiikan, kotitalousopettajan, käsityönopettajan, lastentarhanopettajan ja luokanopettajan opintosuunnat ja Itä-Suomen
yliopisto: varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen opettaja, erityisopettaja; erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, luokanopettaja, käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, kotitalousopettaja, opinto-ohjaaja
Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa useamman hakukohteen soveltuvuuskokeeseen kutsutut osallistuvat kokeeseen vain kerran, ja kokeen pistemäärä
huomioidaan kaikkien niiden hakukohteiden opiskelijavalinnassa, joiden
soveltuvuuskokeeseen hakija on tullut kutsutuksi. Hakija suorittaa soveltuvuuskokeen siinä yliopistossa, joka hänellä on hakuprioriteeteissa korkeimmalla ja
jonka soveltuvuuskokeeseen hän saa kutsun.
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Valintakokeen toiseen vaiheeseen Raumalle kutsutaan 250 VAKAVA-kokeessa
parhaiten menestynyttä hakijaa. Mikäli useammalla hakijalla on sama pistemäärä kuin 250:nneksi sijoittuneella, kaikki tuon pistemäärän saaneet kutsutaan valintakokeen toiseen vaiheeseen. Kutsuttavien paikoista vähintään 200
on kiintiöity ensikertalaisille hakijoille.

Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska
valinnan toinen vaihe järjestetään yliopistoissa samojen viikkojen aikana.

LUONNONTIETEIDEN
JA TEKNIIKAN
TIEDEKUNTA

Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa opiskelijalla
voi olla oikeus suorittaa samanaikaisesti vain yhtä kandidaatin tai maisterin/
diplomi-insinöörin tutkintoa. Mikäli hakija ottaa vastaan uuden opiskelupaikan tiedekunnasta ja hänellä on jo tiedekunnassa tutkinnonsuoritusoikeus
alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon, hän menettää aiemman
opinto-oikeutensa.
Hakija ei ole Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opiskelijavalinnassa valintakelpoinen sellaiseen hakukohteeseen, johon hänellä on
jo opinto-oikeus. Mikäli aiempi opinto-oikeus on päättynyt opintoajan rajaukseen, opiskelijan tulee uudelleen hakemisen sijaan anoa lisäaikaa tutkinnon
suorittamiseksi.

Todistuksesta annettavat pisteet
Ylioppilastutkinnosta annetaan pisteitä viidestä kokeesta:
>> äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä koe
>> matematiikan koe
>> vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen koe
>> kaksi reaaliaineen koetta seuraavista: fysiikka, kemia, biologia ja maantiede
Valinta tehdään valintakokeen perusteella, jos hakija ei ole suorittanut tutkintoa, jonka perusteella voi saada todistuspisteitä.
Ylioppilastutkinnon
arvosana

pitkä oppimäärä

Suomi/ruotsi toisena
kielenä
Lyhyt matematiikka
Vieras kieli tai toinen
kotimainen kieli (lyhyt
oppimäärä)

Fysiikan,
kemian,
biologian tai
maantieteen
reaaliaineen
koe

L

6

3

6

E

5

2

5

M

4

1

4

C

3

-

3

B

2

-

2

BIOKEMIA
Valintamenettely
Biokemian hakukohteeseen valitaan opiskelijoita sekä pelkän valintakokeen
että valintakokeesta ja ylioppilastutkinnosta tai vastaavasta annettavien
yhteispisteiden perusteella. Valintakoe on kaikille pakollinen. Biokemian valintakokeesta voi saada enintään 30 pistettä ja ylioppilastutkinnosta enintään 30
pistettä. Yhteispisteiden enimmäismäärä on siten 60 pistettä. Ollakseen hyväksymiskelpoinen hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 13/30 pistettä.
Biokemian hakukohteeseen hyväksytään yhteensä 42 hakijaa. Ensin valitaan
15 parhaiten valintakokeessa menestynyttä hakijaa ja sen jälkeen 27 hakijaa
yhteispisteiden perusteella. Tasapistetilanteessa valintakoepistekiintiössä
valittavat järjestetään paremmuusjärjestykseen yhteispisteiden perusteella ja
yhteispistekiintiössä koepisteiden perusteella.
Ensikertalaisille hakijoille on varattu 10 aloituspaikkaa valintakoekiintiössä
ja 17 aloituspaikkaa yhteispistekiintiössä. Mikäli ensikertalaisille varattuihin
paikkoihin ei ole riittävästi hyväksyttävissä olevia ensikertalaishakijoita, paikat
täytetään paremmuusjärjestyksessä muilla hakijoilla. Valinta tapahtuu valin-

Äidinkieli
Pitkä matematiikka
Vieras kieli tai toinen kotimainen kieli
(keskipitkä tai

IB, EB- tai RP/DIA -tutkinnosta annetaan pisteitä seuraavasti:
>> IB-tutkinto: tutkinnon yhteispistemäärä (maksimi 45) x 30 jaettuna 45:llä.
>> EB-tutkinto: tutkinnon yleisarvosana (maksimi 100) x 30 jaettuna 100:lla.
>> Reifeprüfung/DIA-tutkinto: tutkinnon yhteispistemäärä (maksimi 300) x 30
jaettuna 300:lla.
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Luonnontieteiden ja
tekniikan tiedekunta

tamenettelyn mukaisesti riippumatta siitä onko hakija ensikertalainen vai ei.
Tietoa ensikertalaisuudesta opiskelijavalinnassa oppaan alkuosassa.

Biokemian valintakoe on kaikille pakollinen eikä siihen lähetetä erillistä kutsua.
Valintakokeeseen on vastattava suomeksi. Paikalle tulee saapua viimeistään 15
minuuttia ennen koetilaisuuden alkua.
Valintakoe perustuu lukion biologian koko oppimäärään (kurssit 1–5) sekä
kemian koko oppimäärään (kurssit 1–5) (Lukion opetussuunnitelman perusteet
2015, OPH:n määräys 60/011/2015). Ollakseen hyväksymiskelpoinen hakijan on
saatava kokeesta vähintään 13/30 pistettä.
Jos hakija vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun syyn vuoksi tarvitsee
erityisjärjestelyitä valintakokeessa, hänen tulee täyttää ja toimittaa kirjallinen
erityisjärjestelyitä koskeva hakemus. Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta.
Hakijalla tulee olla valintakokeessa mukana kirjoitusvälineet ja valokuvallinen
henkilöllisyystodistus. Valintakokeessa saa käyttää ylioppilaskokeissa hyväksyttyä laskinta. Laskimia tarkistetaan kokeen aikana ja valintakoe hylätään, mikäli
hakijalla on ei-sallittu laskin. Taulukkokirjaa ei saa käyttää vaan tarvittavat
vakiot annetaan tehtäväpaperin mukana.

rittanut tutkintoa, jonka perusteella voi saada todistuspisteitä, valinta tehdään
pelkän valintakokeen perusteella.
Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on saatava valintakokeesta vähintään
70 % kaikkien kokeeseen osallistuneiden saamien koepisteiden keskiarvosta.
Tasapisteissä olevat hakijat järjestetään yhteispistekiintiössä koepisteiden
mukaiseen paremmuusjärjestykseen ja koepistekiintiössä yhteispisteiden
mukaiseen paremmuusjärjestykseen. Kunkin valintajonon varasijoille otetaan
vain hakukohteen kiintiön verran opiskelijoita.
Ensikertalaisille hakijoille on varattu 11 paikkaa yhteispistekiintiössä ja 10
paikkaa valintakoekiintiössä. Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei
ole riittävästi hyväksyttävissä olevia ensikertalaishakijoita, paikat täytetään
paremmuusjärjestyksessä muilla hakijoilla. Valinta tapahtuu valintamenettelyn
mukaisesti riippumatta siitä onko hakija ensikertalainen vai ei. Tietoa ensikertalaisuudesta opiskelijavalinnassa oppaan alkuosassa.
Todistuspisteet
Todistuspisteitä voivat saada suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet, IB-,
EB- ja Reifeprüfung/DIA -tutkinnon suorittaneet. Todistuspisteiden enimmäismäärä on 105.
Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta annetaan pisteitä viidestä kokeesta

BIOLOGIA
Yliopistojen biologian alan opiskelijavalinta järjestetään Helsingin, Jyväskylän,
Oulun ja Turun yliopistojen yhteistyönä. Hakijan valintakoe otetaan huomioon
kaikkien niiden yllä mainittujen yliopistojen valinnoissa, joihin hän on hakenut.
Hakijan tulee mainita hakulomakkeella, missä yliopistossa hän osallistuu valintakokeeseen. Jokainen valintakoeyhteistyössä mukana oleva yliopisto määrittelee itse valintaperusteensa.
Biologian yhteisvalintaan kuuluvien hakukohteiden nimet ovat: Helsingin
yliopisto: biologia (suomenkielinen haku), ympäristötieteet Helsinki, Jyväskylän
yliopisto: biologia, Oulun yliopisto: biologia, Turun yliopisto: biologia.
Valintamenettely
Biologian hakukohteeseen hyväksytään yhteensä 38 hakijaa. Ensin valitaan 20
parasta yhteispisteiden (todistuspisteet + valintakoepisteet) perusteella. Loput
18 paikkaa täytetään valintakokeen pistemäärän perusteella. Mikäli et ole suo-

>> äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä
>> vieras kieli
>> matematiikka
>> kaksi parasta reaaliaineen koetta: biologia, fysiikka, kemia, maantiede,
psykologia ja terveystieto.
Todistuspisteiden määrä lasketaan seuraavan taulukon mukaisesti.
Vaihtoehtoisista kokeista otetaan huomioon eniten pisteitä antava koe.
Mahdolliset arvosanojen korotukset otetaan huomioon.
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Biokemian valintakoe
15.5.2019 klo 09:00 - 12:00 Agora-rakennuksen sali XXII, Yliopistonmäki
(Vesilinnantie 3)

L

E

M

C

B

A

Äidinkieli
Pitkän oppimäärän koe (kielet
ja matematiikka )
Reaaliaineen koe (biologia,
fysiikka, kemia, maantiede)

21

18

15

12

9

6

Suomi/ruotsi toisena kielenä
Lyhyen tai keskipitkän oppimäärän koe (kielet ja matematiikka)
Reaaliaineen koe (psykologia,
terveystieto)

16

13

10

7

4

1

IB, EB- tai RP/DIA -tutkinnosta annetaan pisteitä seuraavasti:
>> IB-tutkinto: tutkinnon yhteispistemäärä (maksimi 45) x 105 jaettuna 45:llä.
>> EB-tutkinto: tutkinnon yleisarvosana (maksimi 100) x 105 jaettuna 100:lla.
>> Reifeprüfung/DIA-tutkinto: tutkinnon yhteispistemäärä (maksimi 300) x 105
jaettuna 300:llä.

Biologian yhteisvalinnan valintakoe
16.5.2019 klo 10:00 - 14:00 Natura-rakennuksen salit IX ja X ja Agorarakennuksen sali XXII, Yliopistonmäki
Biologian valintakoe on kaikille pakollinen. Valintakoe järjestetään samanaikaisesti Turussa, Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. Paikkakunta, jolla osallistut
kokeeseen, on ilmoitettava hakulomakkeessa. Valintakokeeseen ei lähetetä
erillistä kutsua. Paikalle tulee saapua viimeistään 15 minuuttia ennen koetilaisuuden alkua. Jos hakija vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun
syyn vuoksi tarvitsee erityisjärjestelyitä valintakokeessa, niitä tulee hakea siitä
yliopistosta, jossa osallistuu valintakokeeseen. Lisätietoa erityisjärjestelyjen
hakemisesta Turun yliopiston valintakokeisiin: www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/
hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt.
Valintakoe perustuu uusimman lukion opetussuunnitelman mukaisiin biologian pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet
2015, OPH:n määräys 60/011/2015) sekä kokeessa jaettavaan aineistoon.
Koekysymyksiin tulee vastata suomeksi tai ruotsiksi. Kokeessa on neljä pakollista tehtävää, joihin kaikkiin on vastattava. Tehtävät on laadittu siten, että
ne mittaavat kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä,

Hakijalla tulee olla valintakokeessa mukanaan kirjoitusvälineet sekä valokuvallinen henkilöllisyystodistus. Valintakokeessa saa käyttää yksinkertaista
nelilaskinta (ei ohjelmoitavaa eikä graafista laskinta). Kokeessa ei saa käyttää
taulukkokirjaa.
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Ylioppilastutkinnon arvosana

päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Vastausten pituus on rajattu. Tehtävät pisteytetään vähintään yhden pisteen välein. Jokaisesta tehtävästä on mahdollista
saada 54 pistettä ja valintakokeesta voi saada enintään 216 pistettä. Turun
yliopiston valinnassa koepistemäärä jaetaan kolmella, ja valintakokeen perusteella voi saada enintään 72 pistettä. Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on
saatava valintakokeesta vähintään 70 % kaikkien kokeeseen osallistuneiden
saamien koepisteiden keskiarvosta.

Nämä Turun yliopiston hakukohteet hakukohteet kuuluvat diplomi-insinöörija arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintaan (DIA). Diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan kautta saat opiskeluoikeuden sekä alempaan
tekniikan kandidaatin että ylempään arkkitehdin tai diplomi-insinöörin tutkintoon. DIA-yhteisvalinnassa on mukana seitsemän yliopistoa.
Voit osallistua valintakokeisiin haluamallasi koepaikkakunnalla riippumatta siitä
mihin tekniikan yliopistoon ensisijaisesti haet. Diplomi-insinöörihakukohteiden
valintakoepaikkakunnat ovat: Espoo, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku ja
Vaasa. Arkkitehtuurihakukohteiden osalta Espoo, Oulu ja Tampere.
Kevään 2019 yhteishaussa on diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalintaan kuuluvia diplomi-insinöörihakukohteita 44 ja arkkitehtihakukohteita
4. Valintaperusteet ovat kaikissa yliopistoissa samat lukuun ottamatta todistusvalinnalle asetettuja kynnysehtoja. Lue lisää Diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan verkkosivuilta http://dia.fi/
Diplomi-insinöörin tutkintoon johtavissa hakukohteissa on varattu pääsääntöisesti vähintään 60 % paikoista ensikertalaisille. Turun yliopiston biotekniikan
hakukohteessa ei ole varattu erikseen aloituspaikkoja ensikertalaisille hakijoille. Tietoa ensikertalaisuudesta opiskelijavalinnassa oppaan alkuosassa.
Diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin hakukohteisiin voi tulla valituksi kolmella tavalla:
>> alkupisteiden perusteella (yo-, EB-, IB- tai RP-/DIA-tutkinnon perusteella
ilman valintakokeita)
>> alku- ja valintakoepisteiden perusteella
>> valintakoepisteiden perusteella

Biotekniikan hakukohteen todistusvalinnan kynnysehto
Biotekniikan hakukohteessa ei ole varattu erikseen paikkoja ensikertalaisille
hakijoille. Ylioppilastodistukseen tai vastaavaan perustuvan alkupistevalinnan
perusteella hyväksytään kolme opiskelijaa tutkinto-ohjelman kokonaiskiintiön
ollessa 15. Biotekniikan hakukohteen kynnysehto alkupistevalintaan osallistumiseksi on joko pitkän matematiikan tai kemian ainereaalin arvosana E.

Tietotekniikan hakukohteen kynnysehto
Tietotekniikan hakukohteessa ensikertalaisille hakjioille on varattu 60% aloituspaikoista. Ylioppilastodistukseen tai vastaavaan perustuvan alkupistevalinnan perusteella hyväksytään 20 opiskelijaa tutkinto-ohjelman kokonaiskiintiön
ollessa 50. Tietotekniikan hakukohteen kynnysehto alkupistevalintaan osallistumiseksi on pitkän matematiikan arvosana M.
Todistusvalinta DIA-yhteisvalinnassa
Yliopistot hyväksyvät osan opiskelijoista ilman valintakoetta yo-todistuksesta
tai vastaavasta laskettavien alkupisteiden perusteella. Todistusvalinnassa ovat
mukana ne viimeistään keväällä 2019 tutkintonsa valmiiksi saavat ylioppilaat ja
EB-, IB- tai RP-/DIA-tutkinnon suorittaneet, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi pitkän matematiikan ylioppilaskokeen tai sitä vastaavan kokeen.
Yliopistot voivat hakukohdekohtaisesti asettaa matematiikan, fysiikan tai kemian tai jonkin edellä mainittujen aineiden yhdistelmän kynnysehdoksi alkupistevalintaan osallistumiselle. Matematiikan osalta hakukohdekohtainen kynnysehto on vähintään M ja fysiikan tai kemian osalta vähintään C. Kynnysehdot voivat
hakukohdekohtaisesti olla myös edellä esitettyä korkeampia. Hakijan näkökulmasta riittää, että yksi vaadituista kynnysehdoista täyttyy, mikäli hakukohteelle
on asetettu kynnysehto useammassa kuin yhdessä aineessa. Kynnysehdot
löytyvät osoitteesta http://dia.fi/.
Alkupistevalinnan osuus hakukohteiden valintakiintiöstä on vähintään 20 % ja
enintään 50 %. Kiintiöt vaihtelevat hakukohteittain. Hakija voidaan hyväksyä
hakukohdekohtaisen kiintiön puitteissa ensisijaisen hakutoiveensa mukaiseen
hakukohteeseen alkupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Tilanteessa, jossa
usealla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisee ylioppilastutkinnon pitkän
matematiikan kokeen arvosana.
Alkupistevalinnassa voi tulla hyväksytyksi vain ensimmäiseen diplomi-insinöörin hakukohteeseen. Jos hakija ei saa opiskelupaikkaa alkupistevalintakiintiössä, hän voi tulla valituksi kaikkiin hakukohteisiinsa valintakokeiden kautta.
Alkupistevalinnassa hyväksyttävissä oleva ei voi enää osallistua valintakokeisiin.
Alkupisteiden maksimipistemäärä on 26. Tiedot hyväksyttävissä olevista julkaistaan pe 24.5.2019.
Alkupisteiden laskentatapa löytyy dia-valinnan www-sivulta.
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BIOTEKNIIKKA JA TIETOTEKNIIKKA,
DIA - YHTEISVALINTA

Alku- ja koepisteiden perusteella valitaan 70 % uusista opiskelijoista alkupistevalinnan jälkeisestä kiintiöstä. Edellytyksenä on viimeistään keväällä 2019
suoritettu ylioppilastutkinto, EB-, IB- tai RP-/DIA-tutkinto sekä seuraavan
kynnysehdon täyttäminen: hakijan on saatava DI-kokeen matematiikan osiosta
vähintään 6/18 pistettä. Yliopistoilla on mahdollisuus poiketa tästä kynnysehdosta, jos aloituspaikkoja jää täyttämättä jossakin hakukohteessa.
DIA-yhteisvalinnan DI-hakukohteiden valintakoe
28.5.2019 klo 10:00 - 14:00 Publicum- ja Educarium-rakennukset
(Assistentinkatu 5-7), Turun yliopisto, Salit Edu 1-3 sekä Pub 1-3.
Valintakoe on yhteinen kaikille hakukohteille. Valintakoe järjestetään samanaikaisesti Espoossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa.
Paikkakunta, jolla osallistut valintakokeeseen, tulee valita hakulomakkeella.
Valintakoe koostuu kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta ja
vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan yleisvalmiuksia ja ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtäviä sisältävästä osiosta.

Alku- ja koepisteiden maksimipistemäärä valintapisteinä on 66 (alkupisteet 26
p + koepisteet valintapisteinä 46 p). Alkupisteiden laskentatapa löytyy dia-valinnan www-sivulta.
Valinta koepisteiden perusteella
Koepisteiden perusteella valitaan 30 % alkupistevalinnan jälkeisestä kiintiöstä.
Valinnassa otetaan huomioon vain koepisteet, jolloin maksimikoepistemäärä
on 36 pistettä. Hakijan on saatava vähintään 6/18 pistettä matematiikan osiosta. Yliopistojen on mahdollista poiketa em. kynnysehdosta, jos hakukohteen
aloituspaikkoja jää täyttämättä (kynnysehtoa on mahdollista laskea, mutta ei
nostaa).
Koepisteet muunnetaan valintapisteiksi kertomalla luvulla 10/9, jolloin maksimivalintapistemäärä on 40. Jos useammalla hakijalla on tasapisteet, käytetään
tasapistesääntönä matematiikan osiosta saatua pistemäärää.

Matematiikan osio: Kolme (3) tehtävää; kuusi (6) pistettä/tehtävä.

FYSIKAALISET TIETEET

Vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan yleisvalmiuksia ja ongelmanratkaisukykyä mittaava osio: Fysiikka kaksi (2) tehtävää, kemia kaksi (2) tehtävää
ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavat kaksi (2) tehtävää;
kuusi (6)pistettä/tehtävä. Hakijan tulee vastaa kolmeen (3) tämän osion
tehtävään.

Valintamenettely

Hakijoilta huomioidaan koepisteitä laskettaessa kolme matematiikan pakollista
tehtävää ja kolme vaihtoehtoisen osion tehtävää. Jos hakija vastaa useampaan
kuin kolmeen vaihtoehtoisen osion tehtävistä, huomioidaan ne kolme tehtävää, joista hakijalla on alhaisimman pistemäärät.
Maksimikoepistemäärä on 36 pistettä. Koepisteet muunnetaan valintapisteiksi
kertomalla luvulla 10/9, jolloin maksimivalintapistemäärä on 40.
Jos useammalla hakijalla on tasapisteet, käytetään tasapistesääntöjä matematiikan tehtävien yhteispistemäärää.
Kynnysehto: hakijan tulee saada osiosta vähintään 6/18 voidakseen tulla hyväksytyksi (kaikista tehtävistä ei ole pakko saada koepisteitä). Yliopistojen on mahdollista laskea matematiikan kynnysehtoa, jos hakukohteen aloituspaikkoja jää
täyttämättä

Suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai RP/DIA-tutkinnon suorittaneiden
hakijoiden valinta fysikaalisten tieteiden hakukohteeseen tapahtuu edellä
mainittujen tutkintojen arvosanoista annettavien pisteiden perusteella, lukion
suoravalintaväylän kautta tai MAOL-kilpailumenestyksen perusteella eivätkä
he voi osallistua valintakokeeseen. Hakukelpoisuuden perustuessa muuhun
kuin em. tutkintoon valinta tehdään valintakokeen perusteella.
Valintakokeeseen osallistuneet asetetaan paremmuusjärjestykseen koepisteiden perusteella. Voidaksesi tulla hyväksytyksi valintakokeesta on saatava vähintään 20/40 pistettä. Kokeessa tulee vastata neljään tehtävään. Useampaan
tehtävään vastaaminen katsotaan hakijalle haitaksi. Riippumatta valitsemistasi
valintakoetehtävistä voit samalla kokeella hakea Turun yliopiston fysikaalisten
tieteiden, kemian sekä matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmiin.
Valintakoetuloksesi otetaan huomioon niissä edellä mainituissa hakukohteissa,
joihin olet hakenut.
Fysikaalisten tieteiden hakukohteeseen hyväksytään yhteensä enintään 55
hakijaa. Aloituspaikoista 36 on varattu ensikertalaisille hakijoille. Valintakokeen
perustella hyväksytään enintään 4 hakijaa ja näistä aloituspaikoista kolme on
varattu ensikertalaisille hakijoille. Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin
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Valinta alku- ja koepisteiden perusteella DIA-yhteisvalinnassa
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Ylioppilastutkinnon arvosana

L

E

M

C

B

A

Fysiikan ainereaali

87

72

58

43

29

14

pitkä
oppimäärä

60

50

40

30

-

-

lyhyt
oppimäärä

33

28

-

-

-

-

Kemian ainereaali, biologian ainere33
aali, maantieteen ainereaali, äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä

28

22

17

11

6

Toinen kotimainen
kieli tai paras vieras
kieli

7

3

Matematiikka

Valinta ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon perusteella
Ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai RP/DIA-tutkinnon suorittaneet asetetaan
paremmuusjärjestykseen valintapisteiden perusteella. Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijalla on oltava suoritettuna alla mainittujen kynnysehtojen mukainen arvosana matematiikassa.
Opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on
>> ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan koe vähintään arvosanalla C tai
lyhyen matematiikan koe vähintään arvosanalla E,
>> IB-tutkinnon HL-tason matematiikan kirjallinen koe vähintään arvosanalla 4
tai SL-tason matematiikan kirjallinen koe vähintään arvosanalla 6,
>> RP/DIA-tutkinnon matematiikan kirjallinen koe vähintään arvosanalla 7 tai
>> EB-tutkinnon matematiikan kirjallinen koe vähintään arvosanalla 6,0.
Ylioppilas-, IB-, EB- tai RP/DIA-tutkinnosta laskettavien valintapisteiden
enimmäismäärä on 200. Pistemäärä lasketaan seuraavien taulukoiden mukaisesti. Vaihtoehtoisista kokeista otetaan huomioon eniten pisteitä antava koe.
Mahdolliset arvosanojen korotukset otetaan huomioon.
Ylioppilastutkinnosta annettavat pisteet lasketaan neljän kokeen perusteella:
>> fysiikan ainereaali
>> matematiikka
>> paras seuraavista: kemian ainereaali, biologian ainereaali, maantieteen
ainereaali, äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä
>> toinen kotimainen kieli

pitkä
oppimäärä

20

17

13

10

keskipitkä tai lyhyt
oppimäärä

13

10

7

3

IB-, EB- ja RP/DIA-tutkinnoista annettavat pisteet lasketaan neljän kokeen
perusteella: fysiikka; matematiikka; kemia, biologia, maantiede tai äidinkieli;
sekä vieras kieli.
IB-tutkinnon arvosana
Fysiikka
Matematiikka

7

6

5

4

3

2

HL

106

91

77

62

48

3

SL

87

72

58

43

29

14

HL

60

50

40

30

-

-

SL

33

28

-

-

-

-

33

28

22

17

11

6

HL

20

17

13

10

7

3

SL

13

10

7

3

-

-

Kemia, biologia, maantiede tai äidinkieli
(A-kieli, suomi tai ruotsi)
Vieras kieli
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ei ole riittävästi hyväksyttävissä olevia ensikertalaishakijoita, paikat täytetään
paremmuusjärjestyksessä muilla hakijoilla. Valinta tapahtuu valintamenettelyn
mukaisesti riippumatta siitä onko hakija ensikertalainen vai ei. Tietoa ensikertalaisuudesta opiskelijavalinnassa oppaan alkuosassa.

10,00–
9,50

9,45–
8,50

8,457,00

6,956,00

5,955,00

4,954,00

Matematiikka

60

50

40

30

-

-

EB-tutkinnon arvosana
(kirjalliset kokeet)

10,00–
9,00

8,958,00

7,957,00

6,956,00

5,955,00

4,954,00

Lukiossa suoritettujen kurssien arvosanojen keskiarvo pisteytetään seuraavasti:

Fysiikka

87

72

58

43

29

14

Kemia, biologia,
maantiede tai äidinkieli (L1)

33

28

22

17

11

6

Vieras kieli (L2)

20

17

13

10

7

3

RP/DIA-tutkinnon arvosana

15–13

12–10 9-8

7

6-5

4

Fysiikka

87

72

58

43

29

14

Matematiikka

60

50

40

30

-

-

Kemia, biologia, maantiede tai
äidinkieli (suomi)

33

28

22

17

11

6

Vieras kieli tai ylioppilaskokeena suoritettu ruotsin kieli

20

17

13

10

7

3

Valinta lukion suoravalintaväylän perusteella
Hakija, joka on suorittanut lukiossa mekaniikan ja lämpöopin syventävän
kurssin, astrofysiikan kurssin sekä työkurssin vähintään keskiarvolla 8,0, on
oikeutettu osallistumaan haastattelumenettelyyn perustuvaan valintaan.
Suoritettujen kurssien tulee olla järjestetty lukion ja Turun yliopiston fysiikan ja
tähtitieteen laitoksen yhteistyönä.
Lukion suoraväylän kautta hakukelpoiset hakijat pisteytetään seuraavin
perustein:
>> edellä mainittujen lukiokurssien keskiarvo (0–5 p)
>> haastattelu (0–5 p)
>> lukion opetussuunnitelman mukaisten valtakunnallisten fysiikan kurssien
suorittaminen (2 p)
>> lukion matematiikan laajan oppimäärän pakollisten kurssien suorittaminen
(2 p)
>> tiedelukion lopputyö yhteistyössä Turun yliopiston fysiikan ja tähtitieteen
laitoksen kanssa (2 p)

> 9.66

9.33–9.66

9.00–9.32

8.50–8.99

8.00–8.49

5

4

3

2

1

Hakukelpoisten hakijoiden tulee saapua Turun yliopistoon haastatteluun
Natura-rakennuksen 1.krs aulaan 29.4.2019 klo 12.00 ilman erillistä kutsua.
Haastatteluun tulee ottaa mukaan oikeaksi todistettu lukion opintosuoritusote,
josta käy ilmi lukion suoravalintaväylän hakukelpoisuuden ja pisteytyksen
perusteena olevat suoritukset. Haastattelun tulokset ilmoitetaan viiden arkipäivän kuluessa. Vaikka hakija ei tulisi hyväksytyksi suoravalinnan kautta, hän voi
tulla valituksi muiden valintatapojen perusteella.
Valinta kilpailumenestyksen perusteella
MAOL ry:n lukiolaisille järjestämässä fysiikan kilpailussa kymmenen parhaiten
menestynyttä voidaan valita ilman valintakoetta. Valittavilla tulee lisäksi olla
hyväksytysti suoritettu lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto. MAOL-kilpailun
perusteella hakevan on ilmoitettava kilpailumenestyksestä hakulomakkeessa
ja toimitettava hakemuksen liitteenä oikeaksi todistettu jäljennös sijoittumisesta kymmenen parhaan joukkoon.

Fysikaalisten tieteiden valintakoe
17.5.2019 klo 09:00 - 12:00 Natura, 2. krs, Yliopistonmäki (Vesilinnantie 3),
Turun yliopisto.
Suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai RP/DIA-tutkinnon suorittaneet
hakijat valitaan todistuksesta saatavien pisteiden perusteella eivätkä he voi
osallistua valintakokeeseen. Mikäli et ole suorittanut tai suorittamassa edellä
mainittua tutkintoa keväällä 2019, sinun tulee ilmoittaa hakulomakkeessa,
että osallistut valintakokeeseen. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.
Paikalle tulee saapua viimeistään 15 minuuttia ennen koetilaisuuden alkua.
Valintakokeen tehtävät perustuvat lukion fysiikan ja kemian valtakunnallisiin
pakollisiin ja syventäviin kursseihin (KE1–5 ja FY1–7) sekä matematiikan yhteiseen kurssiin (MAY1), matematiikan pitkän oppimäärän pakollisiin kursseihin
(MAA2–MAA10) ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (MAA11–MAA13)
(Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, OPH:n määräys 60/011/2015). Koe
sisältää neljä (4) matematiikan, kolme (3) fysiikan ja kolme (3) kemian tehtävää,
joista sinun tulee valita neljä (4) tehtävää. Mikäli vastaat useampaan kuin nel-
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EB-matematiikan
arvosana
(kirjallinen koe)

Suoravalinnan valintapisteiden enimmäismäärä on 16. Hakijan tulee saada
haastatteluosuudesta vähintään 2/5 pistettä ja yhteensä vähintään 10/16 pistettä tullakseen hyväksytyksi.

Arvosana Äidinkieli
Pitkä matematiikka

Valintakokeessa sinulla tulee olla mukanasi kirjoitusvälineet sekä valokuvallinen henkilöllisyystodistus. Laskinta ja taulukkokirjaa ei saa käyttää. Kokeessa
jaetaan erillinen taulukkoliite, joka sisältää tarvittavat vakiot ja kaavat.
Kokeeseen on vastattava suomeksi.

GEOLOGIA
Valintamenettely
Geologian hakukohteeseen valitaan opiskelijoita sekä valintakokeesta ja
ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien yhteispisteiden että pelkän valintakokeen perusteella. Hakijan on saatava pisteitä valintakokeesta ollakseen
hyväksymiskelpoinen. Geologiaan hyväksytään yhteensä enintään 15 hakijaa.
Ensin valitaan 10 hakijaa yhteispisteiden perusteella ja tämän jälkeen loput
valintakokeen perusteella. Tasapisteissä olevat hakijat järjestetään yhteispistekiintiössä koepisteiden mukaiseen järjestykseen ja koepistekiintiössä yhteispisteiden mukaiseen järjestykseen. Mikäli hakija ei ole suorittanut tutkintoa, jonka
perusteella voi saada todistuspisteitä, valinta tehdään valintakokeen perusteella. Geologian hakukohteessa ei ole varattu aloituspaikkoja ensikertalaisille
hakijoille. Tietoa ensikertalaisuudesta opiskelijavalinnassa oppaan alkuosassa.
Todistuspisteet
Valintakokeesta ja todistuksesta annettavien yhteispisteiden enimmäismäärä
on 60 pistettä. Valintakokeesta voi saada enintään 30 pistettä ja ylioppilastutkinnosta enintään 30 pistettä. Ylioppilastutkinnosta annettavat pisteet lasketaan viiden kokeen perusteella:
>> äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä koe
>> matematiikan koe
>> vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen koe
>> kaksi parasta reaaliaineen koetta: fysiikka, kemia, biologia ja maantiede

Vieras kieli tai toinen kotimainen kieli,
keskipitkä tai pitkä oppimäärä
Fysiikan, kemian, biologian tai maantieteen reaaliaineen koe

Suomi/ruotsi toisena
kielenä
Lyhyt matematiikka
Vieras kieli tai toinen
kotimainen kieli, lyhyt
oppimäärä

L

6

3

E

5

2

M

4

1

C

3

-

B

2

-

IB, EB- tai RP/DIA -tutkinnosta annettavat pisteet lasketaan seuraavasti:
>> IB-tutkinto: tutkinnon yhteispistemäärä (maksimi 45) x 30 jaettuna 45:llä
>> EB-tutkinto: tutkinnon yleisarvosana (maksimi 100) x 30 jaettuna 100:lla
>> Reifeprüfung-tutkinto: tutkinnon yhteispistemäärä (maksimi 300) x 30
jaettuna 300:lla.

Geologian valintakoe
21.5.2019 klo 09:00 - 12:00 Natura-rakennuksen salit IX ja X, Yliopistonmäki
(Vesilinnantie 3), Turun yliopisto
Valintakoe on kaikille pakollinen eikä siihen lähetetä erillistä kutsua.
Valintakokeeseen on vastattava suomeksi. Paikalle tulee saapua viimeistään
15 minuuttia ennen koetilaisuuden alkua. Salijako on nähtävissä rakennuksen
aulassa ennen valintakoetta. Tietoa valintakokeiden erityisjärjestelyistä.
Valintakoe perustuu kirjaan GEOS2: Sininen planeetta (Sanoma Pro, ISBN
9789526341798, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, OPH:n määräys
60/011/2015).
Hakijalla tulee olla valintakokeessa mukanaan kirjoitusvälineet sekä valokuvallinen henkilöllisyystodistus. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta tai
taulukkokirjaa.
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jään tehtävään, heikoiten suoritetut tehtävät otetaan huomioon kokonaispisteitä laskettaessa.
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Opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on:

Valintamenettely

>> lyhyen matematiikan ylioppilaskoe vähintään arvosanalla E tai pitkän
matematiikan ylioppilaskoe arvosanalla C,

Suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai RP/DIA-tutkinnon suorittaneiden
hakijoiden valinta kemian hakukohteeseen tapahtuu edellä mainittujen tutkintojen arvosanoista annettavien pisteiden perusteella, lukion suoravalintaväylän
kautta tai MAOL-kilpailumenestyksen perusteella eivätkä he voi osallistua
valintakokeeseen. Hakukelpoisuuden perustuessa muuhun kuin em. tutkintoon
valinta tehdään valintakokeen perusteella.
Valintakokeeseen osallistuneet asetetaan paremmuusjärjestykseen koepisteiden perusteella. Voidaksesi tulla hyväksytyksi valintakokeesta on saatava vähintään 20/40 pistettä. Kokeessa tulee vastata neljään tehtävään. Useampaan
tehtävään vastaaminen katsotaan hakijalle haitaksi. Riippumatta valitsemistasi
valintakoetehtävistä voit samalla kokeella hakea Turun yliopiston kemian,
fysikaalisten tieteiden sekä matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmiin.
Valintakoetuloksesi otetaan huomioon niissä edellä mainituissa hakukohteissa,
joihin olet hakenut.
Kemian hakukohteeseen hyväksytään yhteensä enintään 57 hakijaa.
Aloituspaikoista 38 on varattu ensikertalaisille hakijoille. Valintakokeen perusteella valitaan enintään kaksi hakijaa ja näistä aloituspaikoista yksi on varattu
ensikertalaisille hakijoille. Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei
ole riittävästi hyväksyttävissä olevia ensikertalaishakijoita, paikat täytetään
paremmuusjärjestyksessä muilla hakijoilla. Valinta tapahtuu valintamenettelyn
mukaisesti riippumatta siitä onko hakija ensikertalainen vai ei. Tietoa ensikertalaisuudesta opiskelijavalinnassa oppaan alkuosassa.
Valinta ylioppilastutkinnon tai vastaavan perusteella
Ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai RP/DIA-tutkinnon suorittaneet asetetaan
paremmuusjärjestykseen valintapisteiden perusteella. Voidakseen tulla
hyväksytyksi hakijalla on oltava suoritettuna alla mainittujen kynnysehtojen
mukainen arvosanat matematiikassa ja tutkinnosta annettavien pisteiden
yhteissumman on oltava vähintään 12 pistettä.

>> IB-tutkinnon suorittaneilla matematiikan arvosana vähintään 4 (HL-taso) tai
6 (SL-taso),
>> EB-tutkinnon suorittaneilla on matematiikan arvosana vähintään 6,0 tai
>> RP/DIA-tutkinnon suorittaneilla matematiikasta vähintään 7 pistettä.

Ylioppilastutkinnosta annettavat pisteet lasketaan neljän kokeen perusteella:
>> matematiikan koe
>> äidinkielen koe tai suomi/ruotsi toisena kielenä koe
>> toisen kotimaisen kielen koe tai A-kielenä suoritettu vieraan kielen koe
>> fysiikan tai kemian reaaliaineen koe.
Ylioppilastutkinnosta saatavien pisteiden enimmäismäärä on 30. Pistemäärä
lasketaan seuraavien taulukoiden mukaisesti. Vaihtoehtoisista kokeista otetaan
huomioon eniten pisteitä antava koe. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan
hakijoiden matematiikasta annettavan pistemäärän perusteella ja mikäli pisteet ovat tämäkin jälkeen tasan, valinta ratkaistaan kemian kokeen pistemäärän perusteella.
Ylioppilastutkinnon arvosana

L

E

M

C

Matematiikka

pitkä

12

10

8

6

lyhyt

8

6

-

-

Kemian tai fysiikan ainereaali

8

7

6

4

Äidinkieli

6

5

4

3

tai suomi/ruotsi toisena kielenä

4

3

2

1

Toinen kotimainen kieli tai A-kielenä suori- 4
tettu vieras kieli

3

2

1
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KEMIA

IB-tutkinnon arvosana

7

6

5

4

HL

12

10

8

6

SL

8

6

-

-

Kemia tai fysiikka

8

7

6

4

Suomi tai ruotsi A-kielenä

6

5

4

3

Muut kielet A tai B

4

3

2

1

Matematiikka

EB-tutkinnosta annettavat pisteet lasketaan neljän arvosanan perusteella:
matematiikka, kemia tai fysiikka, suomi tai ruotsi (L1) sekä muu kieli.
EB-tutkinnon arvosana
(kirjalliset kokeet)

9,00-10

8,00-8,95

7,00-7,95

6,00-6,95

Matematiikka

12

10

8

6

Kemia tai fysiikka

8

7

6

4

Suomi tai ruotsi L1 kielenä

6

5

4

3

Muut kielet

4

3

2

1
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Valinta lukion suoravalintaväylän perusteella
Hakija, joka on suorittanut lukiossa kurssit Termodynamiikka, Reaktio ja Sidos
vähintään keskiarvolla 8,0, on oikeutettu osallistumaan haastattelumenettelyyn perustuvaan valintaan. Suoritettujen kurssien tulee olla järjestetty lukion ja
Turun yliopiston kemian laitoksen yhteistyönä.
Lukion suoraväylän kautta hakukelpoiset hakijat pisteytetään seuraavin
perustein:
>> edellä mainittujen lukiokurssien keskiarvo (0–5 p)
>> haastattelu (0–5 p)
>> lukion opetussuunnitelman mukaisten valtakunnallisten fysiikan kurssien
suorittaminen (2 p)
>> lukion matematiikan laajan oppimäärän pakollisten kurssien suorittaminen
(2 p)
Suoravalinnan valintapisteiden enimmäismäärä on 14. Hakijan tulee saada
haastatteluosuudesta vähintään 2 pistettä ja yhteensä vähintään 10 pistettä
tullakseen hyväksytyksi.
Lukiossa suoritettujen kurssien arvosanojen keskiarvo pisteytetään seuraavasti:

Reifeprüfung/DIA-tutkinnosta annettavat pisteet lasketaan neljän arvosanan
perusteella: matematiikka, fysiikka tai kemia, suomen kieli sekä muu kieli tai
ruotsin kieli.
RP/DIA-tutkinnon arvosana

13–15

10–12

8-9

7

Matematiikka

12

10

8

6

Kemia tai fysiikka

8

7

6

4

Suomen kieli

6

5

4

3

Vieras kieli tai yo-kokeena suoritettu toinen kotimainen kieli

4

3

2

1

> 9.66

9.33–9.66

9.00–9.32

8.50–8.99

8.00–8.49

5

4

3

2

1

Hakukelpoisten hakijoiden tulee saapua Turun yliopistoon haastatteluun
Natura-rakennuksen 1.krs aulaan 29.4.2019 klo 14.00 ilman erillistä kutsua.
Haastatteluun tulee ottaa mukaan oikeaksi todistettu lukion opintosuoritusote,
josta käy ilmi lukion suoravalintaväylän hakukelpoisuuden ja pisteytyksen
perusteena olevat suoritukset. Haastattelun tulokset ilmoitetaan viiden arkipäivän kuluessa. Vaikka hakija ei tulisi hyväksytyksi suoravalinnan kautta, hän voi
tulla valituksi muiden valintatapojen perusteella.
Valinta kilpailumenestyksen perusteella
MAOL ry:n lukiolaisille järjestämässä kemian kilpailussa kymmenen parhaiten
menestynyttä voidaan valita ilman valintakoetta. Valittavilla tulee lisäksi olla
hyväksytysti suoritettu lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto. MAOL-kilpailun
perusteella hakevan on ilmoitettava kilpailumenestyksestä hakulomakkeessa
ja toimitettava hakemuksen liitteenä oikeaksi todistettu jäljennös sijoittumisesta kymmenen parhaan joukkoon.
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IB-tutkinnosta annettavat pisteet lasketaan neljän arvosanan perusteella:
matematiikka, A-kieli (suomi tai ruotsi), kemia tai fysiikka sekä muu kieli (A tai
B).

MAANTIEDE

Suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai RP/DIA-tutkinnon suorittaneet
hakijat valitaan todistuksesta saatavien pisteiden perusteella eivätkä he voi
osallistua valintakokeeseen. Mikäli et ole suorittanut tai suorittamassa edellä
mainittua tutkintoa keväällä 2019, sinun tulee ilmoittaa hakulomakkeessa,
että osallistut valintakokeeseen. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.
Paikalle tulee saapua viimeistään 15 minuuttia ennen koetilaisuuden alkua.

Maantieteen hakukohteeseen valitaan opiskelijoita sekä valintakokeesta ja ylioppilaskokeista annettavien yhteispisteiden että pelkän valintakokeen perusteella. Valintakokeesta voi saada enintään 30 pistettä ja ylioppilastutkinnosta
enintään 30 pistettä. Yhteispisteiden enimmäismäärä on siten 60 pistettä.
Hakijan on saatava pisteitä valintakokeesta ollakseen hyväksymiskelpoinen.
Tasapisteissä olevat hakijat järjestetään yhteispistekiintiössä koepisteiden
mukaiseen järjestykseen ja koepistekiintiössä (myös varasijat) yhteispisteiden
mukaiseen järjestykseen. Mikäli hakija ei ole suorittanut tutkintoa, jonka perusteella voi saada todistuspisteitä, valinta tehdään valintakokeen perusteella.

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun syyn vuoksi
erityisjärjestelyitä valintakokeessa, sinun tulee täyttää ja toimittaa kirjallinen
erityisjärjestelyitä koskeva hakemus.
Valintakokeen tehtävät perustuvat lukion fysiikan ja kemian valtakunnallisiin
pakollisiin ja syventäviin kursseihin (KE1–5 ja FY1–7) sekä matematiikan yhteiseen kurssiin (MAY1), matematiikan pitkän oppimäärän pakollisiin kursseihin
(MAA2–MAA10) ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (MAA11–MAA13)
(Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, OPH:n määräys 60/011/2015). Koe
sisältää neljä (4) matematiikan, kolme (3) fysiikan ja kolme (3) kemian tehtävää,
joista sinun tulee valita neljä (4) tehtävää. Mikäli vastaat useampaan kuin neljään tehtävään, heikoiten suoritetut tehtävät otetaan huomioon kokonaispisteitä laskettaessa.
Valintakokeessa sinulla tulee olla mukanasi kirjoitusvälineet sekä valokuvallinen henkilöllisyystodistus. Laskinta ja taulukkokirjaa ei saa käyttää. Kokeessa
jaetaan erillinen taulukkoliite, joka sisältää tarvittavat vakiot ja kaavat.
Kokeeseen on vastattava suomeksi.

Valintamenettely

Maantieteen tutkinto-ohjelmaan hyväksytään enintään 25 hakijaa. Ensin
valitaan 15 hakijaa yhteispisteiden perusteella ja tämän jälkeen loput 10 valintakokeen perusteella. Ensikertalaisille hakijoille on varattu 10 paikkaa yhteispistekiintiöstä ja kuusi aloituspaikkaa valintakoekiintiössä. Mikäli ensikertalaisille
varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi hyväksyttävissä olevia ensikertalaishakijoita, paikat täytetään paremmuusjärjestyksessä muilla hakijoilla. Valinta tapahtuu valintamenettelyn mukaisesti riippumatta siitä onko hakija ensikertalainen
vai ei. Tietoa ensikertalaisuudesta opiskelijavalinnassa oppaan alkuosassa.
Todistuspisteet
Ylioppilastutkinnosta annettavat pisteet lasketaan viiden kokeen perusteella:
>> äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä koe
>> matematiikan koe
>> vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen koe
>> kaksi parasta reaaliaineen koetta: maantiede, fysiikka, kemia, biologia,
historia ja yhteiskuntaoppi (reaaliaineiden kokeista voi saada yhteensä
enintään 12 pistettä).

50

LUONNONTIETEIDEN JA TEKNIIKAN TIEDEKUNTA

Kemian valintakoe
17.5.2019 klo 09:00 - 12:00 Natura, 2. krs, Yliopistonmäki (Vesilinnantie 3),
Turun yliopisto
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Vieras kieli
tai toinen
kotimainen
kieli, keskipitkä tai pitkä
oppimäärä

Suomi/ruotsi toisena
kielenä

Maantieteen
reaaliaineen
koe

Lyhyt
matematiikka
Vieras kieli
tai toinen
kotimainen
kieli, lyhyt
oppimäärä

Reaaliaineen
kokeet:
fysiikka,
kemia, biologia, historia,
yhteiskuntaoppi

Maantieteen valintakoe
13.5.2019 klo 09:00 - 12:00 Natura-rakennuksen salit IX, X ja Agorarakennuksen sali XXII, Yliopistonmäki, Turun yliopisto
Valintakoe on pakollinen kaikille paitsi kilpailumenestyksen perusteella hakeville. Kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Paikalle tulee saapua viimeistään
15 minuuttia ennen koetilaisuuden alkua. Valintakokeeseen on vastattava
suomeksi.
Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman mukaisiin maantieteen pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin GE1–GE4 (Lukion opetussuunnitelman perusteet
2003, OPH:n määräys 33/011/2003 TAI Lukion opetussuunnitelman perusteet
2015, OPH:n määräys 60/011/2015).

L

6

3

12

6

E

5

2

10

5

M

4

1

8

4

C

3

-

6

3

B

2

-

4

2

IB, EB- tai RP7DIA-tutkinnosta annetaan pisteitä seuraavasti:
>> IB-tutkinto: tutkinnon yhteispistemäärä (maksimi 45) x 30 jaettuna 45:llä
>> EB-tutkinto: tutkinnon yleisarvosana (maksimi 100) x 30 jaettuna 100:lla
>> Reifeprüfung/DIA-tutkinto: tutkinnon yhteispistemäärä (maksimi 300) x 30
jaettuna 300:lla.

Valinta kilpailumenestyksen perusteella
Jos olet osallistunut Biologian ja Maantieteen Opettajien Liiton (BMOL) ja
Helsingin yliopiston maantieteen oppiaineen järjestämiin kansallisiin maantieteen olympialaisiin ja tullut valituksi Suomen joukkueeseen kansainvälisiin
maantieteen olympialaisiin ja olet lisäksi korkeakoulukelpoinen, sinut voidaan
valita maantieteen tutkinto-ohjelmaan ilman valintakoetta. Hakiessasi kilpailumenestyksen perusteella sinun tulee ilmoittaa kilpailumenestyksestä hakulomakkeessa ja toimittaa hakemuksen liitteenä oikeaksi todistettu todistus joukkueeseen kuulumisesta. Opinto-oikeutta on haettava kolmen vuoden kuluessa
korkeakoulukelpoisuuden saavuttamisesta.

LUONNONTIETEIDEN JA TEKNIIKAN TIEDEKUNTA

Ylioppilas- Äidinkieli
tutkinnon
Pitkä
arvosana
matematiikka

Hakijalla tulee olla valintakokeessa mukana kirjoitusvälineet, viivain ja värikynät
sekä valokuvallinen henkilöllisyystodistus. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta tai taulukkokirjaa.
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Opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on:

Valintamenettely

>> ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan koe vähintään arvosanalla C tai
lyhyen matematiikan koe vähintään arvosanalla E,

Suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai RP/DIA-tutkinnon suorittaneiden
hakijoiden valinta matematiikan ja tilastotieteen hakukohteeseen tapahtuu
edellä mainittujen tutkintojen arvosanoista annettavien pisteiden perusteella
tai MAOL-kilpailumenestyksen perusteella eivätkä he voi osallistua valintakokeeseen. Hakukelpoisuuden perustuessa muuhun kuin em. tutkintoon valinta
tehdään valintakokeen perusteella.
Valintakokeeseen osallistuneet asetetaan paremmuusjärjestykseen koepisteiden perusteella. Voidaksesi tulla hyväksytyksi valintakokeesta on saatava vähintään 20/40 pistettä. Kokeessa tulee vastata neljään tehtävään. Useampaan
tehtävään vastaaminen katsotaan hakijalle haitaksi. Riippumatta valitsemistasi
valintakoetehtävistä voit samalla kokeella hakea Turun yliopiston matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman lisäksi fysikaalisten tieteiden sekä
kemian tutkinto-ohjelmiin. Valintakoetuloksesi otetaan huomioon niissä edellä
mainituissa hakukohteissa, joihin olet hakenut.
Matematiikan ja tilastotieteen hakukohteeseen hyväksytään yhteensä enintään 80 hakijaa. Aloituspaikoista 52 on varattu ensikertalaisille hakijoille.
Valintakokeen perusteella hyväksytään enintään 4 hakijaa ja näistä aloituspaikoista kolme on varattu ensikertalaisille hakijoille. Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi hyväksyttävissä olevia ensikertalaishakijoita,
paikat täytetään paremmuusjärjestyksessä muilla hakijoilla. Valinta tapahtuu
valintamenettelyn mukaisesti riippumatta siitä onko hakija ensikertalainen vai
ei. Tietoa ensikertalaisuudesta opiskelijavalinnassa oppaan alkuosassa.
Valinta ylioppilastutkinnon tai vastaavan perusteella
Ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai RP/DIA-tutkinnon suorittaneet asetetaan
paremmuusjärjestykseen valintapisteiden perusteella. Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijalla on oltava alla mainittujen kynnysehtojen mukainen arvosana
matematiikassa.

>> IB-tutkinnon HL-tason matematiikan kirjallinen koe vähintään arvosanalla 4
tai SL-tason koe arvosanalla 6,
>> RP/DIA-tutkinnon matematiikan kirjallinen koe vähintään arvosanalla 7 tai
>> EB-tutkinnon matematiikan kirjallinen koe vähintään arvosanalla 6,0.

Ylioppilastutkinnosta tai vastaavasta tutkinnosta annettavat pisteet lasketaan
neljän kokeen perusteella:
>> matematiikka
>> äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä
>> paras reaaliaineen koe
>> toinen kotimainen kieli tai vieras kieli.
Valintapisteiden enimmäismäärä on 200. Vaihtoehtoisista kokeista otetaan
huomioon eniten pisteitä antava koe. Pistemäärä lasketaan seuraavien taulukoiden mukaisesti:
Ylioppilastutkinnon arvosana

L

E

M

C

B

A

Pitkä matematiikka

150

125

100

75

-

-

Lyhyt matematiikka

100

75

-

-

-

-

Äidinkieli

27

22

18

13

9

5

Suomi/ruotsi toisena kielenä

17

14

11

8

5

2

Paras reaaliaineen koe

17

14

11

8

5

2

Toinen kotimaiPitkä oppimäärä
nen kieli tai vieras Keskipitkä tai
kieli
lyhyt oppimäärä

6

5

4

3

2

1

4

3

2

1

-

-
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MATEMATIIKKA JA TILASTOTIEDE

Matematiikka

3

2

100 75

-

-

MAOL ry:n lukiolaisille järjestämässä matematiikan kilpailussa kymmenen parhaiten menestynyttä voidaan valita ilman valintakoetta. Valittavilla tulee lisäksi
olla hyväksytysti suoritettu lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto. MAOLkilpailun perusteella hakevan on ilmoitettava kilpailumenestyksestä hakulomakkeessa ja toimitettava hakemuksen liitteenä oikeaksi todistettu jäljennös
sijoittumisesta kymmenen parhaan joukkoon.

7

6

5

HL-matematiikka

150

125

SL-matematiikka

4

100 75

-

-

-

-

Suomi tai ruotsi
(A-kieli)

27

22

18

13

9

5

Yksi seuraavista: fysiikka, kemia, biologia,
maantiede, taloustiede, historia, psykologia tai filosofia

17

14

11

8

5

2

A-kieli tai B-kieli

6

Matematiikan ja tilastotieteen valintakoe
17.5.2019 klo 09:00 - 12:00 Natura, 2. krs, Yliopistonmäki (Vesilinnantie 3),
20014 Turun yliopisto
5

4

3

2

1

EB-tutkinnon arvosana (kirjalliset kokeet)

10,00–
9,00

8,958,00

7,957,00

6,956,00

5,955,00

4,954,00

Matematiikka

150

125

100

75

-

-

L1-kielenä suoritettu
suomi tai ruotsi

27

22

18

13

9

5

Yksi seuraavista: fysiik- 17
ka, kemia, biologia,
maantiede, taloustiede tai historia

14

11

8

5

2

Vieras kieli (L2)

5

4

3

2

1

6

RP/DIA-tutkinnon arvosana

15–13

12–10 9-8

7

6-5

4

Matematiikka

150

125

100

75

-

-

Äidinkieli (suomi)

27

22

18

13

9

5

Yksi seuraavista: fysiikka,
kemia, biologia tai historia

17

14

11

8

5

2

Vieras kieli tai yo-kokeena
suoritettu toinen kotimainen
kieli, jonka pisteytys kuten
edellä yo-kokeessa

6

5

4

3

2

1

Suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai RP/DIA-tutkinnon suorittaneet
hakijat valitaan todistuksesta saatavien pisteiden perusteella eivätkä he voi
osallistua valintakokeeseen. Mikäli et ole suorittanut tai suorittamassa edellä
mainittua tutkintoa keväällä 2019, sinun tulee ilmoittaa hakulomakkeessa,
että osallistut valintakokeeseen. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.
Paikalle tulee saapua viimeistään 15 minuuttia ennen koetilaisuuden alkua.
Valintakokeen tehtävät perustuvat lukion fysiikan ja kemian valtakunnallisiin
pakollisiin ja syventäviin kursseihin (KE1–5 ja FY1–7) sekä matematiikan yhteiseen kurssiin (MAY1), matematiikan pitkän oppimäärän pakollisiin kursseihin
(MAA2–MAA10) ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (MAA11–MAA13)
(Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, OPH:n määräys 60/011/2015). Koe
sisältää neljä (4) matematiikan, kolme (3) fysiikan ja kolme (3) kemian tehtävää,
joista sinun tulee valita neljä (4) tehtävää. Mikäli vastaat useampaan kuin neljään tehtävään, heikoiten suoritetut tehtävät otetaan huomioon kokonaispisteitä laskettaessa.
Valintakokeessa sinulla tulee olla mukanasi kirjoitusvälineet sekä valokuvallinen henkilöllisyystodistus. Laskinta ja taulukkokirjaa ei saa käyttää. Kokeessa
jaetaan erillinen taulukkoliite, joka sisältää tarvittavat vakiot ja kaavat.
Kokeeseen on vastattava suomeksi.
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IB-tutkinnon arvosana

Valinta kilpailumenestyksen perusteella

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot sekä
Åbo Akademi järjestävät tietojenkäsittelytieteen opiskelijavalinnan valintakoeyhteistyönä. Valintakoe on yhteinen, mutta jokainen mukana oleva yliopisto
määrittelee itse valintaperusteensa. Tiedot eri yliopistojen valintaperusteista
löytyvät niiden omista hakuoppaista ja/tai Opintopolun hakukohteista.
Valintakoeyhteistyössä ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu ja Kuopio),
Oulun ja Turun yliopiston tietojenkäsittelytiede, Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, Jyväskylän yliopiston tietotekniikan
kandidaatti- ja maisteriohjelma sekä Åbo Akademin datavetenskap. Hakijan
valintakoe otetaan huomioon kaikkien niiden valintakoeyhteistyössä mukana
olevien yliopistojen valinnoissa, joihin hän on hakenut. Hakijan tulee mainita hakulomakkeella, missä yliopistossa hän osallistuu valintakokeeseen.
Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta eikä taulukkokirjoja.
Valintamenettely
Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteen hakukohteeseen valitaan yhteensä
40 hakijaa. Ensin hyväksytään todistusvalinnalla kaikki hakijat, jotka saavat
ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon perusteella vähintään 59 pistettä.
Seuraavaksi valitaan opiskelijat lukion suoravalintaväylän kautta ja Datatähtikilpailun perusteella. Jäljellä olevat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen
ylioppilastutkinnosta (tai vastaavasta tutkinnosta) annettavien pisteiden ja
valintakokeesta annettavien yhteispisteiden perusteella (55% jäljellä olevasta
kiintiöstä) ja sen jälkeen valintakokeesta annettavien pisteiden perusteella
(45% jäljellä olevasta kiintiöstä).
Todistuspisteet lasketaan seuraavalla sivulla esitettyjen taulukoiden mukaisesti
(max. 75 p.) Valintakokeesta voi saada enintään 50 p. (25 p./tehtävä), jolloin
suurin mahdollinen yhteispistemäärä on 125 pistettä. Yhteispisteitä laskettaessa
hakijalla on oltava sekä todistus- että valintakoepisteitä. Ollakseen hyväksymiskelpoinen valintakokeen tai yhteispisteiden perusteella hakijan tulee saada
valintakokeesta vähintään 60 % kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden
keskiarvosta.
Suoraan todistuksen perusteella hyväksyttävien kiintiöön ei ole varattu aloituspaikkoja ensikertalaisille hakijoille. Yhteispisteiden ja valintakokeen perusteella
valituksi tulleiden aloituspaikoista 65 % on varattu ensikertalaisille hakijoille.
Mikäli ensikertalaisille varattuihin paikkoihin ei ole riittävästi hyväksyttävissä
olevia ensikertalaishakijoita, paikat täytetään paremmuusjärjestyksessä muilla
hakijoilla. Valinta tapahtuu valintamenettelyn mukaisesti riippumatta siitä onko
hakija ensikertalainen vai ei. Tietoa ensikertalaisuudesta opiskelijavalinnassa
oppaan alkuosassa.

Valintakoe
20.5.2019 klo 10:00 - 14:00 Natura-rakennuksen salit IX ja X sekä Agora XXII,
Yliopistonmäki (Vesilinnantie 3), Turun yliopisto
Tietojenkäsittelytieteen valintakoe järjestetään samanaikaisesti Turussa,
Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Joensuussa ja Kuopiossa.
Paikkakunta, jossa osallistut kokeeseen, on ilmoitettava hakulomakkeessa.
Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Paikalle tulee saapua viimeistään
15 minuuttia ennen koetilaisuuden alkua.
Jos hakija vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun syyn vuoksi tarvitsee erityisjärjestelyitä valintakokeessa, niitä tulee hakea siitä yliopistosta,
jossa osallistuu valintakokeeseen. Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta
Turun yliopiston valintakokeisiin: www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/
valintakoe-erityisjarjestelyt
Valintakokeeseen on vastattava suomeksi. Tietojenkäsittelytieteen valintakokeessa on kolme tehtävää, joista hakijan tulee vastata vain kahteen. Tehtävistä
kaksi perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon ja yksi tehtävä mittaa yleistä
ongelmanratkaisukykyä. Tehtävät arvostellaan kokonaisin pistein ja kustakin
tehtävästä voi saada enintään 25 pistettä. Pisteitä annetaan vain kahdesta
tehtävästä, vaikka olisit vastannut kaikkiin tehtäviin. Tällaisessa tapauksessa
jätetään huomioimatta paras vastaus.
Hakijalla tulee olla valintakokeessa mukana kirjoitusvälineet sekä valokuvallinen henkilöllisyystodistus. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta tai
taulukkokirjaa.
Todistusvalinta
Todistusvalinnassa otetaan huomioon hakijat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai RP/DIA-tutkinnon. Mahdolliset korotetut arvosanat
otetaan huomioon. Opiskelijoiksi hyväksytään suoraan todistuksen perusteella
kaikki hakijat, jotka saavat vähintään 59 pistettä jonkin edellä mainitun tutkinnon perusteella. Todistuspisteiden enimmäismäärä on 75 pistettä.
Ylioppilastutkinnosta tai vastaavasta tutkinnosta annettavat pisteet lasketaan
kolmen kokeen perusteella:
>> matematiikan koe
>> äidinkielen koe
>> mikä tahansa muu koe
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Lukiossa suoritetuista kursseista annetaan pisteitä seuraavasti:

Ylioppilastutkinnon
arvosana

L

E

M

C

B

A

Pitkä matematiikka

33

27

21

15

9

3

Muut kokeet

21

16

11

6

1

-

IB-tutkinnon arvosana

7

6

5

4

3

2

Matematiikka HL

33

27

21

15

9

3

Muut kokeet

21

16

11

6

1

-

EB-tutkinnon arvosana
(kirjalliset kokeet)

109,00

8,958,00

7,957,00

6,956,00

5,955,00

4,954,00

Matematiikka

33

27

21

15

9

3

Muut kokeet

21

16

11

6

1

-

RP/DIA-tutkinnon
arvosana

15-13

12-10

9-8

7

6-5

4

Matematiikka

33

27

21

15

9

3

Muut kokeet

21

16

11

6

1

-

Äidinkielen kokeella tarkoitetaan IB-tutkinnossa A-kielen koetta (suomi tai
ruotsi), RP/DIA-tutkinnossa suomen kielen koetta ja EB-tutkinnossa L1-kielen
koetta (suomi tai ruotsi).
Valinta lukion suoraväylän perusteella
Mikäli hakija on suorittanut lukiossa kurssit Tietotekniikka ja kyberturvallisuus,
Ohjelmoinnin perusteet ja Ohjelmoinnin jatkokurssi vähintään keskiarvolla 8,0,
hän on oikeutettu osallistumaan haastattelumenettelyyn perustuvaan valintaan ilman valintakoetta. Kurssien tulee olla järjestetty lukion ja Turun yliopiston tulevaisuuden teknologioiden laitoksen yhteistyönä. Opiskelijat valitaan
edellä mainittujen kurssien keskiarvon perusteella annettujen pisteiden (0-5
p), haastattelun perusteella annettujen pisteiden (0-5 p) ja matematiikan opintojen perusteella (lukion matematiikan laajan oppimäärän pakollisten kurssien
suorittaminen 2 p). Hakijan tulee saada haastatteluosuudesta vähintään 2/5
pistettä ja yhteensä vähintään 5/12 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi.

Kurssien
arvosanojen
keskiarvo

yli 9.66

9.33-9.66

9.00-9.32 8.50-8.99 8.00-8.49

5

4

3

2

1

Hakukelpoisten hakijoiden tulee saapua Turun yliopistoon Natura-rakennuksen
1.krs aulaan 29.4.2019 klo 9.00 ilman erillistä kutsua. Haastatteluun tulee ottaa
mukaan oikeaksi todistettu lukion opintosuoritusote, josta käy ilmi em. suoritukset. Haastattelun tulokset ilmoitetaan viiden arkipäivän kuluessa. Vaikka
hakija ei tulisi hyväksytyksi suoravalinnan kautta, hän voi tulla valituksi muiden
valintatapojen perusteella.
Valinta kilpailumenestyksen perusteella
MAOL ry:n järjestämässä Datatähti-kilpailussa kymmenen parhaiten menestynyttä voidaan valita tietojenkäsittelytieteen tutkinto-ohjelmaan ilman valintakoetta. Valittavilla tulee lisäksi olla hyväksytysti suoritettu lukion oppimäärä
ja ylioppilastutkinto. MAOL-kilpailun perusteella hakevan on ilmoitettava
kilpailumenestyksestä hakulomakkeessa ja toimitettava hakemuksen liitteenä
oikeaksi todistettu jäljennös sijoittumisesta kymmenen parhaan joukkoon.

TIETOTEKNIIKKA
Katso tiedot täältä.
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Pistemäärä lasketaan seuraavien taulukoiden mukaisesti:

LÄÄKETIETEELLINEN
TIEDEKUNTA

Lääketieteellinen
tiedekunta

1*Jos usealla hakijalla on sama ylioppilastutkintotodistuksesta saatava yhteispistemäärä, tasapistetilanteessa järjestyksen ratkaisee ensiksi biologian ainereaalin arvosana ja toiseksi kemian ainereaalin arvosana. Mikäli sekin on sama,
hyväksytään kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat.

BIOLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA
Valintamenettely ja aloituspaikkamäärät

Pisteytys

Valinta järjestetään biolääketieteen koulutusohjelman yhteisvalintana, jossa
ovat mukana Itä-Suomen yliopisto ja Turun yliopisto. Valinnassa on yhteinen
pistelaskenta ja yhteinen valintakoe. Yhteisvalinnassa on mahdollista hakea
molempiin yliopistoihin. Hakija asettaa yliopistot ensisijaisuusjärjestykseen
hakulomakkeessa.

Pisteytys tapahtuu seuraavan taulukon mukaan:

Biolääketieteen koulutusohjelman päävalinnan aloituspaikkojen määrä on
Turun yliopistossa 25. Turun yliopistossa ensikertalaisille hakijoille varataan 16
aloituspaikkaa euraavassa taulukossa esitetyn mukaisesti. Mikäli valintajonossa
hyväksyttävissä olevissa, valintakokeen pisterajat täyttävissä hakijoissaei ole
riittävästi ensikertalaisia, voidaan loput aloituspaikat täyttää kiintiöönkuulumattomilla. Tietoa ensikertalaisuudesta opiskelijavalinnassa oppaanalkuosassa.
Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on seuraavan taulukon mukainen.
Tullakseen valituksi ylioppilastutkintotodistuksen perusteella hakijalla on
oltava sekä biologiasta että kemiasta vähintään arvosana C. Tullakseen valituksi
valintakoepisteiden perusteella hakijan on saatava biologian osiosta vähintään
60 % ja kemian osiosta vähintään 60 % kaikkien valintakokeessa vastanneiden
hakijoiden ko. valintakoeosion pisteiden keskiarvosta.
Valintajono

Aloituspaikkamäärä Turku

Tasapisteissä
ratkaisee

1. Ylioppilastutkinto10, joista ensikertalaisille
todistuksen perusteella varataan 6 paikkaa

1*

2. Valintakoe-pisteiden
perusteella

2*

15, joista ensikertalaisille
varataan 10 paikkaa

Saatavat pisteet

Maks.

Valintakoe
-biologian osio

45

-kemian osio

45

Ylioppilastutkintotodistus

121

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys
Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä kuudesta kokeesta:
>> Biologian ainereaali
>> Kemian ainereaali
>> Matematiikka
>> Äidinkieli
>> Fysiikan tai terveystiedon tai minkä tahansa muun aineen ainereaali
>> Kieli
Ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan. Huom!
Tullakseen hyväksytyksi ylioppilastutkintotodistuksen perusteella hakijalla on
oltava sekä biologian että kemian ainereaalista vähintään arvosana C.

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

2*Jos usealla hakijalla on sama valintakoepistemäärä, tasapistetilanteessa järjestyksen ratkaisee pienin ero biologian ja kemian valintakoepisteiden välillä.
Mikäli sekin on sama, hyväksytään kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat.
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L

E

M

C

I.
Ainereaali (biologia, kemia)
Matematiikka (pitkä)
Äidinkieli
Kieli (pitkä)

21

18

15

12

II.
Matematiikka (lyhyt)
Ainereaali (fysiikka, terveystieto)

16

13

10

7

Ulkomailla tutkintonsa suorittaneelle (ei IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon)
hakijalle ei anneta tutkintojen erilaisuudesta johtuen pisteitä mahdollisesta
ylioppilastutkintotodistuksesta. Hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen
kuin suomalaiset hakijat. Ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat
valitaan yksinomaan valintakoepisteiden yhteismäärän perusteella. Hakijoilta
edellytetään riittävän hyvää suomen kielen taitoa. Hakija, jonka korkeakoulukelpoisuuden antavat opinnot on suoritettu ulkomailla, osoittaa kielitaitonsa
suomen kielellä tehtävällä valintakokeella.

III.
Kieli (lyhyt tai keskipitkä, suomi/ruotsi toisena kielenä)
Ainereaali (mikä tahansa muu kuin edellä mainitut)

11

9

7

5

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys
IB-, EB- ja Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet rinnastetaan suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneisiin. Hakukeväänä IB- ja EB-tutkinnon suorittaneen
lähtöpisteet lasketaan ehdollista valintapäätöstä varten ennakkoarvioista (predicted grades). Keväällä 2019 tutkintonsa suorittavan hakijan tulee toimittaa
hakemuksensa liitteeksi koulun antama ennakkoarviointi. Todistuspisteet ja
valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen valmistuttua.
International Baccalaureate (IB) -tutkinnon suorittaneiden hakijoiden taustapisteet lasketaan kertomalla tutkinnon yhteispistemäärä (maksimissaan 45)
121:llä ja saatu luku jaetaan 45:llä. European Baccalaureate (EB) -tutkinnon
suorittaneiden hakijoiden taustapisteet lasketaan kertomalla tutkinnon
yhteispistemäärä (maksimissaan 100) 121:llä ja saatu luku jaetaan 100:lla.
Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneiden hakijoiden taustapisteet lasketaan
kertomalla tutkinnon yhteispistemäärä (maksimissaan 300) 121:llä ja saatu luku
jaetaan 300:lla.
Voidakseen tulla hyväksytyksi IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon perusteella
todistuspistevalinnassa hakijalla on oltava todistuksessa arvosana sekä biologiasta että kemiasta.
Mikäli hakija on suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB-, EBtai Reifeprüfung-tutkinnon, pisteytetään paremmin suoritettu tutkinto.
Ne hakijat, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilas-, IB-, EB- tai Reifeprüfung
-tutkintoa, valitaan pelkän valintakokeen perusteella.

Valintakoe
Biolääketieteen koulutusohjelman valintakoe järjestetään 15.5.2019 klo 9.0013.00. Hakija voi osallistua valintakokeeseen joko Kuopiossa tai Turussa. hakija
ilmoittaa koepaikastaan hakulomakkeella. Turussa valintakokeeseen osallistuvien salijako on nähtävillä noin viikkoa ennen valintakoetta http://www.utu.fi/
fi/opiskelijaksi/valintakokeet
Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukana passi, ajokortti tai valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet ja laskin.
Huom! Kartat valintakoepaikoista hae.uef.fi/ tai utu.fi/hae. Valintakokeeseen ei
lähetetä erillistä kutsua.
Valintakoetehtävät voi saada ainoastaan suomenkielisinä, ja tehtäviin on vastattava suomeksi. Menestyäkseen opinnoissa hakijalla on oltava hyvä suomen
kielen taito. Hakija, jonka korkeakoulukelpoisuuden antavat opinnot on suoritettu ulkomailla tai jonka opinnot on suoritettu Suomessa muulla kuin suomen
kielellä, osoittaa kielitaitonsa suomen kielellä tehtävällä valintakokeella.
Valintakoekirjat
Biolääketieteen valintakokeessa on kaksi (2) osiota: biologian ja kemian osiot.
Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian ja kemian pakollisiin kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin
(Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, opetushallituksen määräys
60/011/2015).
Lukion opetussuunnitelmat ovat luettavissa osoitteessa: http://www.oph.fi/
download/172124_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf.
Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 140-145
Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), sivut 157-160
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Kokeet

Ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneet

HAMMASLÄÄKETIEDE JA LÄÄKETIEDE

Valintakokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi
suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja).
Muita laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Valintakokeessa
ei jaeta varalaskimia, joten hakija voi ottaa kokeeseen mukaan toisen, ohjeiden
mukaisen varalaskimen. Lisätietoa sekä esimerkkejä valintakokeessa sallituista
nelilaskimista www-sivuilla: www.laaketieteelliset.fi

Vuoden 2018 opiskelijavalinnasta alkaen on lääketieteellisillä aloilla siirrytty
yhteisvalintaan siten, että lääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa ja
hammaslääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa. Eläinlääketiede on
mukana valintayhteistyössä. Hakija voi hakea vain joko lääketieteen hakukohteisiin tai hammaslääketieteen hakukohteisiin tai eläinlääketieteen hakukohteeseen. Yhteisvalintojen hakukohteet ovat seuraavat:

Hyvän vastauksen piirteet
Valintakokeen jälkeen julkaistaan hyvän vastauksen piirteet, joka on yleinen
kuvaus kunkin koetehtävän osalta arvioinnin perusteena olevista keskeisistä
asiasisällöistä. Yksittäisiä vastauksessa vaadittavia mainintoja tai niiden pistearvoa ei voi päätellä tämän pohjalta. Yksityiskohtaisesti pisteytettyä ”mallivastausta” ei laadita, koska asiasisällön esittämisessä voi tehtävästä riippuen
olla yksilöllisiä vastaustapoja. Myös vastauksen johdonmukaisuus ja selkeys
vaikuttavat pisteytykseen.
Ertityisjärjestelyt valintakokeessa
Jos hakija vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin muun erityisen syyn takia
tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin
muu tekninen apuväline tai muu erityisjärjestely), hänen tulee täyttää valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva lomake tai tehdä vapaamuotoinen kirjallinen
erityisjärjestelyjä koskeva hakemus, johon liitetään lääkärintodistus tai muu
vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. Hakemus valintakokeeseen
liittyvistä erityisjärjestelyistä osoitetaan siihen yliopistoon, jossa valintakoe
suoritetaan.
Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseen lausunto joko
pätevältä erityisopettajalta, asiaan perehtyneeltä psykologilta tai puheterapeutilta. Lausunnot voivat olla korkeintaan viisi vuotta vanhoja (hakuajan
päättymispäivästä laskien). Hakija voi esittää hakemuksen liitteeksi lisäksi
ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen. Lisäaikaa (30 min) voidaan
myöntää vain jos lukihäiriö on vaikea tai keskivaikea.
Hakemus on tehtävä hakuajan päättymiseen mennessä. Hakijalle ilmoitetaan
erityisjärjestelyistä, joihin hakijalle on myönnetty oikeus. Hakuajan päättymisen
jälkeen todettu oleellisesti hakijan toimintakykyä heikentänyt vamma tai
haitta voidaan ottaa huomioon. Kukin tapaus harkitaan erikseen. Lisätietoa
erityisjärjestelyjen hakemisesta Turun yliopiston valintakokeisiin: www.utu.fi/fi/
opiskelijaksi/hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt

Lääketieteen yhteisvalinta
>> Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Päähaku, lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), lääketieteen
lisensiaatti (6v)
>> Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska),
medicine licentiat (6år)
>> Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta
Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti (6v)
>> Tampereen yliopisto lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma, lääketieteen lisensiaatti (6v)
>> Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti (6v)
>> Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Lääketiede, lääketieteen tutkinto-ohjelma, lääketieteen lisensiaatti (6v)
Hammaslääketieteen yhteisvalinta
>> Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Päähaku, hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi),
hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5v)
>> Huvudansökan, utbildningsprogrammet i odontologi (undervisning på
svenska), odontologie licentiat (5,5år)
>> Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta
Hammaslääketiede, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5v)
>> Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Hammaslääketiede, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5v)
>> Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
Hammaslääketiede, hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma,
hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5v)
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Laskimet

Eläinlääketiede
>> Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
Eläinlääketieteen kandidaatti ja eläinlääketieteen lisensiaatti (3v+3v)
Ensisijaisuuspiste

>> Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä (S2)-koe suoritettu vähintään
arvosanalla magna cum laude approbatur (M).
>> Ylioppilastutkinnossa ylimääräinen suomi äidinkielenä -koe suoritettu
vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M).
>> Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kotimaisena kielenä -koe: pitkä
oppimäärä (A-kieli) suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude
approbatur (E), tai keskipitkä oppimäärä (B-kieli) suoritettu vähintään
arvosanalla laudatur (L).
>> IB-tutkinnossa: A-taso suoritettu hyväksytysti.

Kielitaito

>> IB-tutkinnossa: B-taso suoritettu vähintään arvosanalla 5.

Hakijan tulee jo hakuvaiheessa ilmoittaa sitovasti se kieli, jolla hän tulee valintakokeen tekemään. Valintakokeen voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi. Hakijan
on valintakokeen kieltä valitessaan otettava huomioon kielitaitovaatimukset.
Hakulomakkeella ilmoitettua valintakokeen kielivalintaa ei voi muuttaa hakuajan jälkeen.

>> EB-tutkinnossa: L1-kieli suoritettu hyväksytysti tai L2-kieli suoritettu
vähintään arvosanalla 7.

Haettaessa lääketieteen suomenkieliselle tai/ja ruotsinkieliselle opintolinjalle,
ja haettaessa hammaslääketieteen suomenkieliselle opintolinjalle, hakijan
tulee osoittaa kyseisen opintolinjan vaatimusten mukainen kielitaito.

>> Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen
kielestä hyväksytysti suoritettu.

Mikäli hakijalta edellytetään kielitaidon osoittamista, on hakijan toimitettava
todenne kielitaidon osoittamiseksi hakuaikana tai viimeistään 10.4.2019 klo
15.00 siihen lääketieteen tai hammaslääketieteen alan yliopistoon, jonka hakija
on asettanut ylimmäksi hakutoiveekseen. Mikäli hakija hakee Helsingin yliopiston lääketieteen ruotsinkieliselle linjalle, tulee kielitaidon todenne toimittaa
Helsingin yliopistoon.
Suomenkieliseen koulutusohjelmaan/suomenkieliselle opintolinjalle hakevan
kielitaitovaatimukset:
Kun suomenkielisen koulutusohjelman/linjan hakija tekee valintakokeen
ruotsiksi, häneltä vaaditaan suomen kielen taitoa, jonka voi osoittaa jollakin
seuraavista tavoista:
>> Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava
muu tutkinto suomeksi.
>> Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista
opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä
opiskellusta suomen kielestä.
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>> RP-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa / tai vastaava tulos DIAtutkinnosta: suomi äidinkielenä suoritettu hyväksytysti tai suomi toisena
kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.

>> Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suoritettu tasolla 4 kokeen
kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen
ymmärtäminen ja puhuminen).
>> Valtionhallinnon kielikoe suoritettu arvosanalla hyvät taidot kaikista osaalueista (puhuminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen)
>> Helsingin yliopiston tai muun suomalaisen yliopiston vastaava
kielikeskuksen kielipalvelujen kielitesti osa-alueina luetun ymmärtäminen,
kielioppi ja sanasto, kirjoittaminen ja suullinen taito: keskiarvona taitotaso 4
(B2) käytettäessä asteikkoa 1-6.
>> Korkeakoulututkinnolla/-opinnoilla:
- hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on
suomi,
- hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen
lopputyön suomeksi,
- hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
- hakija on suorittanut seuraavat kieliopinnot: korkeakoulutukinto suomen
kieli pääaineena tai suomen kieli 60op/35ov
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Hakijalle annetaan yksi ensisijaisuuspiste, mikäli hakija on asettanut korkeakoulujen yhteishaussa ensimmäiseksi hakutoiveekseen lääketieteen tai
hammaslääketieteen hakukohteen. Ensisijaisuuspiste annetaan vain tähän
ensimmäiseksi hakutoiveeksi asetettuun lääketieteen tai hammaslääketieteen
hakukohteeseen. Ensisijaisuuspiste lisätään hakijan saamiin valintakoepisteisiin
pisteiden skaalauksen jälkeen.

>> Hyväksytty suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen
kielessä).

neet ei-ylioppilaat ja ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat huomioidaan valintakoejonossa.

Helsingin yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelman suomenkieliselle
opintolinjalle hakeva voi osoittaa suomen tai ruotsin kielen taidon vastaamalla
valintakokeessa suomeksi tai ruotsiksi. Hakijan tulee jo hakuvaiheessa ilmoittaa
sitovasti se kieli, jolla hän tulee valintakokeen tekemään.

Hammaslääketieteeseen valittaessa valinta tehdään seuraavassa järjestyksessä:

Jos hakija hakee Helsingin yliopiston hammaslääketieteen suomenkielisen
linjan lisäksi johonkin muuhun hammaslääketieteen hakukohteeseen ja tekee
valintakokeen ruotsiksi, tulee hänen osoittaa suomen kielen taitonsa jollakin
yllä kuvatuista suomen kielitaidon osoittamisen tavoista.
Valintamenettely
Hammaslääketieteen koulutusohjelmaan hyväksytään 40 uutta opiskelijaa suorittamaan hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa. Korkeakoulujen yhteishaussa varataan hammaslääketieteen koulutusohjelman opiskelijavalinnassa
40:stä aloituspaikasta 26 ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville hakijoille.
Ensikertalaisille varattavien aloituspaikkojen jakautuminen valintatapajonoihin
kuvataan alla tarkemmin.
Lääketieteen koulutusohjelmaan hyväksytään 145 uutta opiskelijaa suorittamaan lääketieteen lisensiaatin tutkintoa. Korkeakoulujen yhteishaussa varataan
lääketieteen koulutusohjelman opiskelijavalinnassa 145:stä aloituspaikasta
94 ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville hakijoille. Ensikertalaisille
varattavien aloituspaikkojen jakautuminen valintatapajonoihin kuvataan alla
tarkemmin.
Tietoa ensikertalaisuudesta opiskelijavalinnassa oppaan alkuosassa.
Valintaperusteet
Valinnassa hyväksyttävissä olevan hakijan on osallistuttava valintakokeeseen ja
saavutettava siinä valintakokeen hyväksymisraja. Valintakokeen hyväksymisraja
on määritelty kohdassa ”Valintakoepisteet ja valintakokeen hyväksymisraja”.
Valintatapajonot
Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen uusien opiskelijoiden
valinta tehdään yhteispistejonossa sekä valintakoejonossa. Hakijan ei tarvitse
ilmoittaa, hakeeko hän yhteispistejonossa tai valintakoejonossa. Hakija otetaan
huomioon oman hakukohteensa kummankin jonon valinnassa, mikäli se hakijan koulutustausta huomioon ottaen on mahdollista. Vähintään kolmivuotisen
ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot suoritta-

1. Yhteispistejonossa valitaan 24 hakijaa yhteispisteiden (suomalaisesta
ylioppilastutkintotodistuksesta tai sitä vastaavasta IB-, EB- tai Reifeprüfungtutkinnon todistuksesta laskettavien pisteiden ja valintakoepisteiden
yhteismäärän) perusteella. Aloituspaikoista vähintään 16 on kiintiöity ensikertalaisille hakijoille. Mikäli aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä
täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät yhteispistejonossa muille
hakijoille.
2. Valintakoejonossa valitaan tämän jälkeen kaikkien kokeeseen osallistuneiden joukosta vähintään 16 hakijaa valintakoepisteiden perusteella.
Aloituspaikoista vähintään 10 on kiintiöity ensikertalaisille hakijoille. Mikäli
aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt
paikat siirtyvät valintakoejonossa muille hakijoille.
Lääketieteeseen valittaessa valinta tehdään seuraavassa järjestyksessä:
1. Yhteispistejonossa valitaan 87 hakijaa yhteispisteiden (suomalaisesta
ylioppilastutkintotodistuksesta tai sitä vastaavasta IB-, EB- tai Reifeprüfungtutkinnon todistuksesta laskettavien pisteiden ja valintakoepisteiden
yhteismäärän) perusteella. Aloituspaikoista vähintään 56 on kiintiöity ensikertalaisille hakijoille. Mikäli aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä
täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät yhteispistejonossa muille
hakijoille.
2. Valintakoejonossa valitaan tämän jälkeen kaikkien kokeeseen osallistuneiden joukosta vähintään 58 hakijaa valintakoepisteiden perusteella.
Aloituspaikoista vähintään 38 on kiintiöity ensikertalaisille hakijoille. Mikäli
aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt
paikat siirtyvät valintakoejonossa muille hakijoille.
Mikäli opiskelijavalinnassa hyväksytty hakija ei ota vastaan opiskelupaikkaa,
täytetään opiskelupaikka valintatuloksen mukaisessa järjestyksessä siten, että
ensikertalaisen hakijan paikan vapautuessa tilalle valitaan seuraavaksi parhaan
pistemäärän saavuttanut ensikertalainen hakija. Muun kuin ensikertalaisen
hakijan paikan vapautuessa tilalle valitaan kaikista hakijoista seuraavaksi parhaan pistemäärän saavuttanut henkilö.
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Helsingin yliopiston hammaslääketieteen suomenkieliselle opintolinjalle hakevan kielitaitovaatimukset

Tasapistetilanteessa määrittävä sääntö

Mikäli usealla hakijalla on lääketieteen tai hammaslääketieteen valinnassa
valintakoejonossa sama valintakoepistemäärä, niin tasapistetilanteessa järjestyksen ratkaisee valintakokeen tehtävän yksi (1) kokonaispistemäärä. Mikäli
tämäkin on sama, ratkaisee järjestyksen tehtävän 2 pistemäärä. Mikäli nämäkin
ovat samat, järjestyksen ratkaisee todistuspisteiden yhteismäärä.
Tasapistesääntöä noudatetaan myös mahdollisissa oikaisupyyntöihin liittyvissä
tilanteissa.
Todistuspisteet
Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneille annetaan todistuspisteitä seuraavista ylioppilastutkinnon kokeista:
1. äidinkieli (suomi, ruotsi tai saame)/korvaava koe
2. vieras kieli (pitkä oppimäärä) tai toinen kotimainen kieli (pitkä tai keskipitkä oppimäärä) (parempi näistä)
3. ainereaali (biologia, fysiikka tai kemia) (parhain näistä)
4. parhain seuraavista:
matematiikka (pitkä tai lyhyt oppimäärä), tai mikä tahansa ainereaalikoe,
jota ei ole käytetty ainereaalikokeena edellä kohdassa 3, tai ennen vuotta
2006 suoritettu reaalikoe (vanhamuotoinen reaali)
Ylioppilastutkinnosta saatavat todistuspisteet lasketaan seuraavasti (yhteensä
neljä ylioppilastutkinnon koetta):

TASO A

TASO B

äidinkieli/korvaava koe

Muut kokeet:

pitkä kieli

keskipitkä (kielet)

pitkä matematiikka

lyhyt matematiikka

ainereaali (kaikki)/reaali
laudatur

9

6

eximia

7

4

magna cum laude

5

2

cum laude approbatur

3

0

lubenter approbatur

1

0

approbatur

0

0

Myös suomi tai ruotsi toisena kielenä pisteytetään äidinkielen tapaan niiden
hakijoiden osalta, jotka eivät ole ylioppilastutkinnossa suorittaneet äidinkieltä,
vaan ovat suorittaneet tämän sijasta suomen tai ruotsin toisena kielenä.
Korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina. Mikäli
hakija on korottanut ennen vuotta 2006 suoritetun ylioppilastutkinnon reaalikokeen arvosanaa ainereaalikokeella, otetaan korotettu arvosana huomioon
ylioppilastutkinnon pisteytyksessä.
Kansainvälinen ylioppilastutkinto
Hakijalle annetaan todistuspisteitä IB-, EB-, ja Reifeprüfung-tutkinnosta/
Deutsches Internationales Abitur (DIA) - tukinnosta. Hakukeväänä IB- ja
EB-tutkinnon suorittaneen todistuspisteet lasketaan ehdollista valintapäätöstä varten ennakkoarvioista (predicted grades). Keväällä 2019 tutkintonsa
suorittavan hakijan tulee toimittaa hakemuksensa liitteeksi koulun antama
ennakkoarviointi, josta käy ilmi tutkinnon yhteispistemäärä. Todistuspisteet ja
valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen valmistuttua.
Mikäli hakija on suorittanut sekä suomalaisen ylioppilastutkinnon että IB-, EB-,
Reifeprüfung/DIA-tutkinnon, hänelle annetaan todistuspisteitä paremmin suoritetun tutkinnon mukaan.
Kansainvälisten ylioppilastutkintojen (IB, EB, Reifeprüfung/DIA) pisteytyksessä
käytetään skaalausta: hakijan ylioppilastutkinnosta saamat pisteet jaetaan ao.
tutkinnon maksimipistemäärällä ja kerrotaan hakukohteen todistuspisteiden
maksimipistemäärällä.
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Mikäli usealla hakijalla on lääketieteen tai hammaslääketieteen valinnassa
yhteispistejonossa sama todistuspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä, niin tasapistetilanteessa järjestyksen ratkaisee valintakoepisteiden
määrä. Mikäli tämäkin on sama, ratkaisee järjestyksen valintakokeen tehtävän
yksi (1) kokonaispistemäärä. Mikäli nämäkin ovat samat, ratkaisee tehtävän 2
pistemäärä. Mikäli nämäkin ovat samat, hyväksytään kaikki tämän saman pistemäärän saaneet hakijat.

ARVOSANA
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IB-tutkinto
International baccalaureate (IB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 45.
Todistuspisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä
45:llä ja kertomalla saatu luku hakukohteen todistuspisteiden maksimipistemäärällä (36).

European Baccalaureate (EB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 100.
Todistuspisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä
100:lla ja kertomalla saatu luku hakukohteen todistuspisteiden maksimipistemäärällä (36).
Reifeprüfung/Deutsches Internationales Abitur-tutkinto
Helsingin saksalaisen koulun lukiossa suoritetun Reifeprüfung (RP)/
Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon maksimipistemäärä on 300.
Todistuspisteet lasketaan jakamalla hakijan saama tutkinnon yhteispistemäärä
300:lla ja kertomalla saatu luku hakukohteen todistuspisteiden maksimipistemäärällä (36).
Cambridge Advanced International Certificate of Education –tutkinnon (AICE)
suorittaneiden mahdollinen valinta tapahtuu valintakoemenestyksen perusteella, sillä hakijat eivät saa todistuspisteitä AICE-tutkinnon todistuksestaan.
Myös ulkomailla suoritetusta IB- tai EB-tutkinnosta voi saada todistuspisteet.
Muulla tutkinnolla ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttanut hakija voi
pyrkiä lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen tutkinto-ohjelmiin osallistumalla samaan, kaikille pakolliseen suomen- tai ruotsinkieliseen
valintakokeeseen kuin Suomessa tutkintonsa suorittaneet. Mahdollinen valinta
tapahtuu valintakoemenestyksen perusteella, sillä hakijat eivät saa pisteitä
ylioppilastutkintotodistusta vastaavasta todistuksestaan.
Valintakoepisteet ja valintakokeen hyväksymisraja
Kaikille hakijoille pakollinen, viisi tuntia kestävä valintakoe sisältää integroituja
tehtäviä, jotka perustuvat valintakoemateriaaliin ja kokeessa jaettavaan tehtävämonisteeseen. Tullakseen huomioiduksi valinnassa täytyy valintakoe suorittaa hyväksytysti. Valintakoetehtävistä saatavat raakapisteet lasketaan yhteen ja
muunnetaan valintakoepisteiksi välille 0-72. Skaalatut valintakoepisteet ilmoitetaan kolmen desimaalin tarkkuudella. Korkeimmaksi valintakoepistemääräksi
(72) tulee se raakapistemäärä, jonka 1 % kaikkien saman alan yhteisvalintaan
kuuluvien yliopistojen valintakokeeseen parhaiten vastanneista on saavuttanut.
Valintakokeen hyväksymisraja on puolet tästä raakapistemäärästä.

Maksimipistemäärä
Hakijoiden korkein mahdollinen todistuspistemäärä on 36. Valintakokeesta
saatava maksimipistemäärä on 72. Hakijalle annetaan yksi ensisijaisuuspiste,
mikäli hakija on asettanut korkeakoulujen yhteishaussa ensimmäiseksi hakutoiveekseen lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteen. Ensisijaisuuspiste
annetaan vain tähän ensimmäiseksi hakutoiveeksi asetettuun lääketieteen tai
hammaslääketieteen hakukohteeseen. Ensisijaisuuspiste lisätään hakijan saamiin valintakoepisteisiin pisteiden skaalauksen jälkeen.
Yhteispistejonon (todistuspisteet, valintakoepisteet ja ensisijaisuuspiste
yhteensä) maksimipistemäärä on 109. Valintakoejonon (valintakoepisteet ja
ensisijaisuuspiste yhteensä) maksimipistemäärä on 73.
Varasijat
Lääketieteellisten alojen hakukohteissa varasijojen määrä on rajattu 10 varasijaan valintatapajonoittain.
Oikaisumenettely
Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää kirjallisesti oikaisua koetulokseensa 14 päivän kuluessa tulosten ilmoittamisesta. Oikaisun hakemisesta
ohjeistetaan erikseen Lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla
http://www.laaketieteelliset.fi/ ja yliopistojen verkkosivuilla.
Oikaisupyynnössä on yksilöidysti esitettävä mihin hakija hakee oikaisua, missä
kohdin on tapahtunut pistelaskuvirhe tai missä kohdin arvostelu ei ole perustunut valintakoemateriaalin tietoihin ja / tai valintakokeen tehtävämonisteessa
annettuihin lisätietoihin. Hakijan on tästä syystä oleellisen tärkeää tutustua
huolellisesti omaan vastaukseensa ja verrata sitä tehtävän hyvän vastauksen
piirteisiin. Oikaisupyynnössä on oltava mukana ne mahdolliset liitteet, joihin
oikaisupyyntöä hakeva vetoaa. Yksilöimättömiä oikaisupyyntöjä ei käsitellä.
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EB-tutkinto

Valintakokeen jälkeen julkaistaan Hyvän vastauksen piirteet, joka on yleinen
kuvaus kunkin koetehtävän osalta arvioinnin perusteena olevista keskeisistä
asiasisällöistä. Yksittäisiä vastauksessa vaadittavia mainintoja tai niiden pistearvoa ei voi päätellä tämän pohjalta. Yksityiskohtaisesti pisteytettyä “mallivastausta“ ei laadita, koska asiasisällön esittämisessä voi tehtävästä riippuen
olla yksilöllisiä vastaustapoja. Myös vastauksen johdonmukaisuus ja selkeys
vaikuttavat pisteytykseen. Valintakoemateriaalia laajemmat tiedot eivät oikeuta
lisähyvitykseen koevastauksia arvioitaessa.

Oikaisupyynnössä hakija ilmoittaa kirjallisesti
>> nimensä ja kotikuntansa

>> mitä päätöstä hän pyytää oikaistavaksi,
>> mitä kohtaa päätöksestä hän pyytää oikaistavaksi tai
>> miten päätöstä tulisi hänen mukaansa oikaista ja
>> millä perusteilla päätöstä tulisi oikaista hänen pyytämällään tavalla.
Oikaisupyynnön jättäneen koetuloksen mahdollinen muutos ei muuta valintaa
kenenkään jo hyväksytyksi tulleen vahingoksi.
Valintakoe
15.5.2019 klo 09:00 - 14:00 Turun yliopiston kampusalue
Turun yliopistossa hammaslääketieteen tai lääketieteen valintakokeen suorittavien hakijoiden jako luentosaleihin on nähtävillä noin viikkoa ennen valintakoetta osoitteessa www.utu.fi/opiskelijaksi/valintakokeet.
Valintakoetilaisuudessa on jokaisen esitettävä valokuvallinen henkilöllisyystodistus, passi tai ajokortti.
Valintakoepaikkakunta
Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen yliopistossa, jonka hän on asettanut
ylimmäksi hakukohteeksi lääketieteen tai hammaslääketieteen yhteisvalinnassa. Valintakokeeseen ei voi osallistua muiden lääketieteellisten koulutusyksiköiden valintakokeiden yhteydessä. Muualla tehtyä koetta ei arvioida.
Eläinlääketieteen valintakoe tulee suorittaa Helsingin yliopiston ohjeistamalla
tavalla.
Tullakseen huomioiduksi valinnassa tulee hakijoiden osallistua valintakokeeseen. Valintakokeisiin ei lähetetä erikseen kutsua. Valintakokeisiin voivat
osallistua vain ne hakijat, jotka ovat tallentaneet sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä.
Yhteisvalintaa koskevia, kaikille hakijoille yhteisiä ohjeita koskien valintakokeeseen osallistumista julkaistaan lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan sivulla
http://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/ohjeita-valintakokeeseen. Tarkista
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Valintakokeessa havaittu vilppi tai koeajan ylitys johtaa valintakokeen
hylkäykseen.
Valintakoemateriaali
Suomenkieliseen valintakokeeseen vastaaville:
Lääketieteen alan valintakoe vuoden 2019 opiskelijavalinnassa perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian
pakollisiin kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015, opetushallituksen määräys 60/011/2015) sekä
valintakokeessa jaettavaan aineistoon.
Lukion opetussuunnitelmat ovat luettavissa osoitteessa: http://www.oph.fi/
download/172124_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf
Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 140-145
Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-7), opetussuunnitelman sivut 152-156
Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 157-160
Ruotsinkieliseen valintakokeeseen vastaaville:
Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2019 baserar sig
på de obligatoriska kurserna och nationella fördjupade kurserna i biologi, fysik
och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets
läroplan 2015, Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015) samt på material
som delas ut vid urvalsprovet.
Gymnasiets läroplan kan läsas på adressen: http://www.oph.fi/download/174853_grunderna_for_gymnasiets_laroplan_2015.pdf
Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1-5), s. 145-150 i läroplanen
Kapitel 5.9. Fysik (kurserna 1-7), s. 157-161 i läroplanen
Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1-5), s. 162-165 i läroplanen
Hakijan tulee ilmoittaa sähköisellä hakulomakkeella (www.opintopolku.fi)
sitovasti hakuajan päättymiseen 3.4.2019 klo 15.00 mennessä, haluaako hän
valintakokeessa koekysymykset suomen vai ruotsin kielellä. Koekysymykset voi
saada joko suomenkielisinä, jolloin on vastattava suomeksi (suomenkielinen
valintakoemateriaali) tai ruotsinkielisinä, jolloin on vastattava ruotsiksi (ruotsin-
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>> postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua
pyytävälle voidaan toimittaa. Oikaisupyynnössä voi ilmoittaa myös
sähköpostiosoitteen mainittua tarkoitusta varten.

aina hakukohdekohtaiset ohjeet sen yliopiston verkkosivuilta, missä sinun
tulee tehdä valintakokeesi.

kielinen valintakoemateriaali). Koekysymykset ja tehtävämonisteen voi saada
vain yhdellä kielellä.
Valintakokeessa sallitut laskimet

Valintakokeen erityisjärjestelyt
Vamman tai sairauden vuoksi erityisjärjestelyjä tarvitsevan hakijan tulee jättää
hakemus erityisjärjestelyistä hakuajan päättymiseen 3.4.2019 klo 15.00 mennessä. Lääketieteellisten alojen yhteisvalintaa koskeva hakemus erityisjärjestelyihin toimitetaan siihen lääketieteellisten alojen yliopistoon, minkä hakija
on asettanut ylimmäksi hakutoiveeksi eli missä hakija tekee valintakokeen.
Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan ainoastaan käytännön järjestelyitä valintakoetilanteessa esim. liikuntaesteiden poistamista, laajempaa kirjoitustilaa tai apuvälineiden käyttämistä. Hakemukseen tulee liittää erityisjärjestelyhakemukseen
syynä olevan vamman/sairauden/haitan alaa vastaavan erikoislääkärin lausunto,
josta ilmenee vamman tai sairauden laatu sekä sen vaikutus valintakoetilanteessa. Kukin tapaus harkitaan erikseen.
Vaikean tai keskivaikean lukihäiriön vuoksi lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen hakevan tulee jättää hakemus hakuajan päättymiseen 3.4.2019 klo 15.00
mennessä. Hakemukseen tulee liittää erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin tai puheterapeutin lausunto. Lisäaikaa anovien asiantuntijalausunnot
voivat olla korkeintaan viisi vuotta vanhoja. Kukin tapaus harkitaan erikseen.
Lisäaikaa voi saada enintään 30 minuuttia.
Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta Turun yliopiston valintakokeisiin:
www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt
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Hoitotieteen pääaineeseen valitaan valintakokeen perusteella vähintään 40
opiskelijaa suorittamaan terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon.
Suuntautumisvaihtoehdot ovat 1) hoitotieteen asiantuntijuus ja johtaminen
ja 2) hoitotieteen pedagoginen asiantuntijuus (terveystieteiden opettaja).
Suuntautumisvaihtoehdon valinta tapahtuu ensimmäisen lukuvuoden aikana.
Ks. tarkemmin valintaperustetekstin lopussa.
Hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut tai suorittaa hakukeväänä
soveltuvan terveysalan tai soveltuvan sosiaali- ja terveysalan tutkinnon: joko
opistoasteella 2,5-vuotisen koulutuksen ja sen lisäksi vähintään 9 kk:n erikoistumiskoulutuksen tai opistoasteella tai ammattikorkeakoulutuksessa vähintään
3,5-vuotisen koulutuksen.
Ulkomailla pohjakoulutuksensa suorittaneet hakevat osallistumisoikeutta valintakokeeseen tiedekunnalta. Tiedekunta myöntää heille harkintansa mukaan
osallistumisoikeuden valintakokeisiin tutkintojen verrattavuuden perusteella.
Suomenkielisen valintakokeen hyväksytty suoritus katsotaan riittäväksi osoitukseksi suomen kielen taidosta. Kokeessa voi vastata suomen tai ruotsin kielellä,
mutta ei englannin kielellä.
Valintamenettely
Opiskelijavalinta tapahtuu valintakokeessa saadun kokonaispistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli kokonaispistemäärä usealla hakijalla
on sama, valinnan ratkaisee koetilaisuudessa jaettuun aineistoon perustuvasta
soveltavasta tehtävästä/soveltavista tehtävistä saatu pistemäärä. Jos sekin on
sama, valitaan kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat.
Valinta suuntautumisvaihtoehtoon ja asiantuntijuusalueille
Valinta suuntautumisvaihtoehtoon tapahtuu opintojen alussa.
Suuntautumisvaihtoehtoja ovat: 1) hoitotieteen asiantuntijuus ja johtaminen, 2)
hoitotieteen pedagoginen asiantuntijuus (terveystieteiden opettajankoulutus)
Opiskelijoiden valinnan perusteina suuntautumisvaihtoehtoihin ovat opiskelijan hakutoive (hakutoivejärjestys) ja terveystieteiden kandidaatin/maisterin tutkinnon opiskelijavalinnassa 2019 saavutettu valintakokeen kokonaispistemäärän osoittama paremmuusjärjestys. Mikäli valintakokeen kokonaispistemäärä
usealla hakijalla on sama, valinnan suuntautumisvaihtoehtoon ratkaisee valintakoetilaisuudessa jaettuun aineistoon perustuvasta soveltavasta tehtävästä/
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Valintakokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi
suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja).
Muita laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Tiedekunta
ei jaa kokeessa varalaskimia, joten hakija voi ottaa kokeeseen mukaan toisen,
ohjeiden mukaisen varalaskimen. Lisätietoa sekä esimerkkejä valintakokeessa
sallituista nelilaskimista lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla: www.laaketieteelliset.fi (http://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/
valintakokeessa-sallittavat-laskimet)

TERVEYSTIETEET

soveltuvista tehtävistä saatu yhteispistemäärä. Jos sekin on sama, valitaan kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat toivomaansa suuntautumisvaihtoehtoon.
Suuntautumisvaihtoehtoon hoitotieteen asiantuntijuus ja johtaminen valitaan
30-35 opiskelijaa ja suuntautumisvaihtoehtoon hoitotieteen pedagoginen
asiantuntijuus (terveystieteiden opettajankoulutus) 10-15 opiskelijaa.

Opiskelijoiden valinnan perusteina asiantuntijuusalueille on opiskelijan hakutoive (hakutoivejärjestys) sekä terveystieteiden kandidaatin/maisterin tutkinnon opiskelijavalinnassa 2019 saavutettu valintakokeen kokonaispistemäärän
osoittama paremmuusjärjestys. Mikäli valintakokeen kokonaispistemäärä on
usealla hakijalla sama, valinnan asiantuntijuusalueelle ratkaisee valintakoetilaisuudessa jaettuun aineistoon perustuvasta soveltavasta tehtävästä/soveltuvista
tehtävistä saatu yhteispistemäärä. Jos sekin on sama, valitaan kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat. Kullekkin asiantuntijuusalueelle valitaan vähintään 8
opiskelijaa.
Valintakoe
Valintakoe järjestetään 14.5.2019 klo 12.00-16.00. Hakijoiden jako luentosaleihin on nähtävillä noin viikkoa ennen valintakoetta osoitteessa: http://www.utu.
fi/fi/opiskelijaksi/valintakokeet.
Valintakokeeseen ei lähetetä erikseen kutsua. Ulkomailla pohjakoulutuksensa
saaneille hakijoille lähetetään valintakokeeseen hyväksymisestä kirjallinen
ilmoitus.
Huom! Turun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan pyrkivien on osallistuttava valintakokeeseen Turussa.
Valintakoetehtävät voi saada ainoastaan suomenkielisinä. Vastauksissa hakija
saa käyttää joko suomen tai ruotsin kieltä.
Valintakokeessa on jokaisen esitettävä valokuvallinen henkilöllisyystodistus,
passi tai ajokortti.
Valintakokeessa havaittu vilppi tai valintakoeajan ylitys johtaa kokeen
hylkäämiseen.
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Valintakokeessa hakija voi saada pisteitä yhteensä korkeintaan 40. Hyväksytyn
suorituksen alaraja on 10 pistettä.
Valintakoemateriaali
Koetehtävät perustuvat koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon ja seuraaviin
valintakoekirjoihin:
Eriksson Katie, Isola Arja, Kyngäs Helvi, Leino-Kilpi Helena, Lindström Unni Å.,
Paavilainen Eija, Pietilä Anna-Maija, Salanterä Sanna, Vehviläinen-Julkunen
Katri & Åstedt-Kurki Päivi: Hoitotiede. 4. uudistettu painos. Sanoma Pro Oy,
2012 tai 4.–5. painos. Sanoma Pro Oy, 2013 tai 6. painos. Sanoma Pro Oy, 2016.
tai 7.painos. Sanoma Pro Oy, 2018. ISBN 978-952-63-0143-3.
Leino-Kilpi Helena & Välimäki Maritta: Etiikka hoitotyössä. 8. uudistettu painos
tai 8.–9. painos. Luvut 1–2, 4–7. Sanoma Pro Oy, 2014 tai 10. painos. Luvut 1–2,
4–7. Sanoma Pro Oy, 2015. ISBN 978-952-63-2932-1.
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Valinta asiantuntijuusalueelle tapahtuu myöhemmin syksyllä 2019.
Hoitotieteen asiantuntijuus ja johtaminen -suuntautumisvaihtoehdon asiantuntijuusalueet ovat: 1) gerontologinen hoitotiede, 2) kliininen hoitotiede ja 3)
mielenterveyteen suuntautuva hoitotiede.

Valintakoepisteet

OIKEUSTIETEELLINEN
TIEDEKUNTA

Oikeustieteellinen
tiedekunta
Tämä hakukohde on osa oikeustieteellisen alan yhteisvalintaa.
Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita otetaan yliopistolain
tarkoittamalla tavalla suorittamaan sekä alempaa että ylempää oikeustieteen
korkeakoulututkintoa (oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri) seuraaviin
yliopistoihin: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto ja Turun
yliopisto. Yliopistot käyttävät valinnassa yhteistä valintakoetta ja yhteisiä
valintaperusteita.
Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa on mukana viisi suomenkielistä
hakukohdetta. Hakukohteisiin ei liity yhteisvalinnan kohteiden välillä muuta
rajausta. Kullakin yliopistolla voi olla yksi tai useampi hakukohde. Hakija
asettaa hakemansa hakukohteet hakulomakkeella mieleiseensä järjestykseen.
Hakija voi valita, missä seuraavista paikkakunnista osallistuu valintakokeeseen:
Helsinki, Joensuu, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku ja Vaasa.

Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa hakeeko hän todistusvalinnassa tai koepistevalinnassa. Hakija otetaan aina huomioon molemmissa näissä valintajonoissa,
mikäli hakija täyttää jonon valintakriteerit. Todistusvalinnassa huomioidaan
ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Ensin katsotaan, tuleeko hakija hyväksytyksi
todistusvalinnassa. Jos ei tule hyväksytyksi, tarkistetaan, sijoittuuko hän koepistevalinnan pisteiden perusteella hyväksyttävissä olevien joukkoon. Valinta
etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti. Tulokset julkistetaan
valtakunnallisen yhteishaun aikataulun ja käytäntöjen mukaisesti.
Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan valitaan tämän hakukohteen
kautta uusia opiskelijoita 130.
Jono

1. Todistusvalintajono

Aloituspaikat
yhteensä 130

Ensikertalaisia Tasapisteissä ratkaisee oppiaineen arvosana taulukossa
yhteensä 98
ilmoitetussa järjestyksessä

30

30

2. matematiikka (pitkä tai
lyhyt)

Yhteisvalinnan valintamenettely
Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa valinta perustuu kaikille yhteisvalinnan
piirissä oleville hakukohteille yhteisiin valintaperusteisiin. Valittavista 75 % valitaan yliopistolain 36 §:n tarkoittamalla tavalla hakijoista, 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. Todistusvalinnassa huomioidaan ainoastaan ensikertalaiset hakijat.
Jos kelpoisia ensikertalaishakijoita ei ole tarpeeksi siirretään paikat koepistevalintaan. Mahdollisesti siirretyt paikat huomioidaan koepistevalintapaikkojen
kokonaismäärässä siten, että ensikertalaisille ilmoitettu kiintiö toteutuu ilmoitetusti. Ensikertalaisia voi tulla valituksi enemmänkin kuin kiintiön kooksi on
määritelty, jos hakijan valintamenestys siihen riittää.
Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita valitaan ensin todistusvalinnassa ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella.
Todistusvalinnassa voi tulla hyväksytyksi mihin tahansa hakemaansa oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen. Todistusvalinnassa voi tulla

1. äidinkieli tai suomi/ruotsi
toisena kielenä

3. kieli, pitkä oppimäärä
4. muu parhaat pisteet antava
kieli
5. parhaat pisteet antava ainereaali tai reaali
2. Koepiste- 100
jono

68

1. Valintakokeen tehtävä 1,
2. Valintakokeen tehtävä 2,
3. Valintakokeen tehtävä 3,
4. Valintakokeen tehtävä 4,
5. Valintakokeen tehtävä 5, ja
tässä järjestyksessä enemmän
pisteitä saanut
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valituksi, vaikkei olisi osallistunut valintakokeeseen. Hakukevään IB-, EB-,
Suomessa suoritetun Rp- tai DIA-ylioppilastutkinnon suorittaneiden todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on
tarkastettu lopullisesta todistuksesta. Hakija voi tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa myös valintakokeen suorittamisen jälkeen.

1. Ensin valitaan 30 hakijaa ylioppilastutkinnon pisteiden perusteella.
Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat.

Tietoa ensikertalaisuudesta opiskelijavalinnassa oppaan alkuosassa.
Pisteytys
Todistusvalintajono: 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 (2), täten maksimipistemäärä todistusvalinnassa on 47,5 pistettä. Jos
hakija on kirjoittanut enemmän kuin kaksi pitkää ainetta, voidaan muut ottaa
huomioon pistetaulukon B-kohdassa (keskipitkän pisteytyksen mukaisesti).
Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat.
Mikäli hakijoita on edellä esitetyn taulukon mukaisten 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.
Koepistejono: Valintapisteet muodostuvat valintakokeesta saatavien pisteiden summasta. Valintajärjestys määräytyy koepisteiden perusteella.
Tasapistetilanteessa etusijalle asetetaan ensin valintakokeen tehtävässä 1
enemmän pisteitä saanut ja tämän jälkeen tehtävistä 2, 3, 4 ja 5 tässä järjestyksessä, enemmän pisteitä saanut.
Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen edelleen tasapistetilanteessa, otetaan
heidät kaikki huomioon ao. hakukohteen valinnassa.

Ylioppilastutkintojen pisteytys
Suomalainen yo-tutkinto:
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 (2), täten maksimipistemäärä todistusvalinnassa on 47,5 pistettä. Jos hakija on kirjoittanut enemmän kuin kaksi pitkää ainetta, voidaan muut ottaa huomioon pistetaulukon
B-kohdassa (keskipitkän pisteytyksen mukaisesti).

L

Äidinkieli/suomi tai ruotsi toisena
A. kielenä koe

E

M

C

B

A

10,5 9

7,5

6

4,5

3

8

5

3,5

2

0,5

Pitkän oppimäärän mukaiset kokeet
Ainereaalit ja reaali

6,5

B. Keskipitkän ja lyhyen oppimäärän
mukaiset kokeet
		
Kansainväliset ylioppilastutkinnot (IB, EB, Rp/DIA):
Hakijan saama ylioppilastutkinnon yhteispistemäärä suhteutetaan suomalaisesta ylioppilastutkinnosta saatavaan maksimipistemäärään. Pisteet lasketaan
kahden desimaalin tarkkuudella.
International Baccalaureate (IB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 45. Hakijan
pisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 45:llä ja kertomalla
saatu luku 47,5:lla.
European Baccalaureate (EB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 100. Hakijan
pisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 100:lla ja kertomalla
saatu luku 47,5:lla.
Helsingin saksalaisen koulun lukiossa suoritetun Reifeprüfung (Rp) tai
Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon maksimipistemäärä on 300.
Hakijan pisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 300:lla ja kertomalla saatu luku 47,5:lla.
Varasijamenettely
Hakijat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyksi, asetetaan varasijalle valintapisteiden mukaisessa järjestyksessä. Jos todistusvalintajonossa tai koepistejonossa
hyväksytty ei ota saamaansa paikkaa vastaan, valitaan hänen tilalleen ko. jonossa seuraavalla varasijalla oleva hakija.
Yhteisvalinnan varasijoja rajataan valtakunnallisen sopimuksen mukaisesti.
Varasijojen rajaamisessa on huomioitu sekä ensikertalaiskiintiön vaikutus että
ns. jonosta toiseen siirtyminen, joiden vuoksi varasijoja on asetettava enemmän
kuin paikkoja oletetaan peruttavan. Kevään 2019 varasijat rajataan kaikissa
oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteissa seuraavasti:
>> Todistusvalintajono

20 hakijaa

>> Koepistejono

20 hakijaa
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2. Sen jälkeen valitaan 100 hakijaa valintakoepisteiden perusteella.
Ensikertalaisia hakijoita valitaan 68 ja sen jälkeen valintakoepisteiden paremmuusjärjestyksessä 32 hakijaa.

Kokeet
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Kielitaidon osoittaminen

Jos hakija ei ole suorittanut perusopetusta, toisen asteen tutkintoa tai muuta
korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa suomeksi, voidaan hakijalta
vaatia kotimaisen kielen taidon osoittamista. Hakijan on osoitettava suomen
kielen taito hakuaikana tai viimeistään opiskelupaikkaa vastaanottaessaan.
Voidakseen tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa hakijan tulee esittää suomen
kielen taito. Lue lisätietoa suomen kielen taidon osoittamisesta täältä:
https://www.oikeustieteet.fi/kielitaidon-osoittaminen/
Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe
Valintakoe pidetään tiistaina 14.5.2019 klo 10.00–15.00. Kokeen pituus on viisi
tuntia ja koe suoritetaan yhtäjaksoisesti. Valintakokeeseen on vastattava suomen kielellä.
Valintakoe perustuu ennakkoon ilmoitettuun kirjallisuuteen ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Valintakoe arvostellaan samalla tavalla kaikkien
hakukohteiden valintoja varten. Tarkemmat tiedot valintakoekirjallisuuden
julkaisupäivästä ilmoitetaan vuoden loppuun mennessä osoitteessa www.oikeustieteet.fi.
Valintakokeiden tarkistus on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa kaikilta
kokeeseen osallistuneilta tarkastetaan monivalintatehtävät ja hakijat asetetaan
niiden perusteella 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*. Mikäli toiseen tarkastusvaiheeseen valittaessa samalla alimmalla
pistemäärällä on useita hakijoita, kaikki saman alimman pistemäärän saaneet
hakijat etenevät toiseen tarkastusvaiheeseen.
* Kolminkertainen määrä: kaikkien yhteisvalinnan hakukohteiden aloituspaikkojen summa x 3 eli 523 x 3 = 1569. Toiseen tarkastusvaiheeseen valittavien
määrä: kaikki yhteisvalinnan valintakokeeseen osallistuneet asetetaan monivalintatehtäväpisteiden perusteella paremmuusjärjestykseen. Näistä vähintään
1569 eniten pisteitä saanutta hakijaa etenee toiseen tarkastusvaiheeseen.

Hakija voi valita, missä seuraavista paikkakunnista osallistuu valintakokeeseen:
Helsinki, Joensuu, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku ja Vaasa. Kuvauksessa ilmoitetaan valintakokeen järjestävä yliopisto sekä lisätietoja valintakoesaleista.

Paikka

Kuvaus

HELSINKI,
Helsingin yliopisto

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto
Valintakoesalit ilmoitetaan keväällä 2019 osoitteessa:
www.helsinki.fi/fi/opiskelu/valintakokeiden-paikat

JOENSUU, I
tä-Suomen yliopisto

Carelia, C1, Yliopistokatu 4
Järjestävä yliopisto: Itä-Suomen yliopisto

KUOPIO,
Snellmania, SN100, Yliopistonranta 1 E
Itä-Suomen yliopisto Järjestävä yliopisto: Itä-Suomen yliopisto
OULU,
Oulun yliopisto

Järjestävä yliopisto: Lapin yliopisto
Valintakoesalit ilmoitetaan keväällä 2019 osoitteessa: www.ulapland.fi/FI/Hae-opiskelijaksi/
Valintakokeet-ja-valintojen-tulokset/
Tervetuloa-valintakokeisiin

ROVANIEMI,
Lapin yliopisto

Järjestävä yliopisto: Lapin yliopisto
Valintakoesalit ilmoitetaan keväällä 2019 osoitteessa: www.ulapland.fi/FI/Hae-opiskelijaksi/
Valintakokeet-ja-valintojen-tulokset/
Tervetuloa-valintakokeisiin

TURKU,
Turun yliopisto

Järjestävä yliopisto: Turun yliopisto Valintakoesalit
ilmoitetaan keväällä 2019 Turun yliopiston
www-sivuilla

VAASA,
Vaasan yliopisto

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto
Valintakoesalit ilmoitetaan keväällä 2019 osoitteessa:
www.helsinki.fi/fi/opiskelu/valintakokeiden-paikat
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Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on osoitettava vaadittava suomen kielen
taito. Jos hakija on suorittanut perusopetuksen, toisen asteen tutkinnon tai
muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon suomeksi, hän on kielellisesti kelpoinen. Hakijalta voidaan vaatia suomen kielen taidon osoittamista
vain, mikäli hänen aikaisempi koulutustausta on toisella kielellä kuin suomen
kielellä suoritettu.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Hakemuksensa määräaikaan mennessä jättänyt hakija voi osallistua kokeeseen.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto vamman tai
sairauden laadusta sekä asiantuntijan suosittelemista erityisjärjestelyistä. Myös
ylioppilastutkintolautakunnan antama päätös kelpaa todistukseksi. Hakemus
tulee toimittaa suoraan siihen yliopistoon, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen on ilmoittanut osallistuvansa. Hakemus on toimitettava hakuajan
päättymiseen 3.4.2019 klo 15:00 mennessä. Edellä mainitun päivän jälkeen
toimitetut hakemukset huomioidaan vain siinä tapauksessa, että erityisjärjestelyiden syy on ilmennyt ko. päivän jälkeen.
Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta Turun yliopiston valintakokeisiin:
www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Valintakokeeseen osallistuva voi saada hakemuksesta vammansa, sairautensa
tai vastaavan erityisen syyn perusteella tarvitsemansa erityisjärjestelyt valintakokeeseen. Esimerkiksi hakijat, joilla on keskivaikea tai vaikea lukivaikeus,
voivat saada lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen. Mikäli hakija ei pysty täyttämään kokeessa käytettävää optisesti luettavaa lomaketta käsin, tulee hakijan
hakea vapautusta optisen lomakkeen käytöstä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi,
mitä erityisjärjestelyjä hakija hakee ja millä perusteella.
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Turun
kauppakorkeakoulu
Nämä Turun yliopiston hakukohteet ovat osa kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. Valinta perustuu kaikille kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan
piirissä oleville hakukohteille yhteiseen valintakokeeseen ja valintaperusteisiin.
Osoitteesta www.kauppatieteet.fi löydät lisätietoa hakukohteista ja yliopistoista. Lisäksi sivuilta löytyy aikaisempien vuosien valintakoekysymyksiä sekä tietoa
ja kertomuksia työelämästä opintojen jälkeen. Tutustu kauppatieteiden hakukohteiden koulutussisältöihin opintopolun koulutuskuvauksien ja yliopistojen
nettisivujen kautta.
Valittavista 70 % valitaan yliopistolain 36§:n tarkoittamalla tavalla hakijoista,
jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon
johtavaa opiskelupaikkaa. Ns. ensikertalaiskiintiön määrä (70 %) huomioidaan
kunkin hakukohteen valintatapajonojen aloituspaikkamäärissä, kuitenkin niin,
että todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat.
Ensikertalaisia voi tulla valituksi enemmänkin kuin kiintiön kooksi on määritelty, jos hakijan/hakijoiden valintamenestys siihen riittää.
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita valitaan ensin todistusvalinnassa ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella. Hakija otetaan
huomioon kaikissa hakemissaan hakukohteissa, mikäli se on hakijan koulutustausta huomioon ottaen mahdollista. Todistusvalinnassa voi tulla hyväksytyksi
mihin tahansa hakemaansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen. Hakukohteisiin, joiden valinnassa käytetään haastattelua, ei valita ylioppilastodistusten perusteella. Jos hakija tulee hyväksytyksi todistusvalinnassa
ensimmäiseen kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseensa, ei
hän voi osallistua valintakokeeseen. Poikkeuksena hakukeväänä IB-, EB- Rptai DIA-tutkinnon suorittaneet, joiden todistusvalinta on ehdollinen, kunnes
hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Hakijat, jotka eivät tule valituksi todistusvalinnassa ylimmäksi
asettamaansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen, voivat
osallistua valintakokeeseen, jonka perusteella valitaan koepistein. Joidenkin
hakukohteiden valinnassa osa hakijoista haastatellaan.
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Valittavien määrät hakukohteessa kauppatieteet, Turku:
Jono

Aloituspaikat
180/
hakukohde

Ensikertalaisia 126/
hakukohde

Tasapisteissä ratkaisee

1. Todistusvalintajono

108

108

1. matematiikan arvosana
2. äidinkielen arvosana
3. pitkän kielen arvosana
4. seuraavaksi parhaan
pistemäärän antava koe

1.
Koepistejono
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18

1. valintakoepistemäärä
2. valintakokeessa enemmän oikeita vastauksia
3. valintakokeessa vähemmän vääriä vastauksia

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

KAUPPATIETEET, TURKU
KAUPPATIETEET, PORI

Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa, hakeeko hän todistusvalinnassa tai vain
koepistevalinnassa. Hakija otetaan aina huomioon kaikissa näissä valinnoissa,
mikäli se on hakijan tausta huomioon ottaen mahdollista. Ensin tarkistetaan,
tuleeko hakija hyväksytyksi todistusvalinnassa. Jos ei tule hyväksytyksi, tarkistetaan, sijoittuuko hän koepistevalinnan pisteiden perusteella hyväksyttävissä
olevien joukkoon.

Valittavien määrät hakukohteessa kauppatieteet, Pori:
Jono

Aloituspaikat
60/hakukohde

Ensikertalaisia 42/
hakukohde

Tasapisteissä ratkaisee

1. Todistusvalintajono

36

36

1. matematiikan arvosana
2. äidinkielen arvosana

4. seuraavaksi parhaan
pistemäärän antava koe
1.
Koepistejono

24

6

1. valintakoepistemäärä
2. valintakokeessa enemmän oikeita vastauksia
3. valintakokeessa vähemmän vääriä vastauksia

Todistusvalintajonossa pisteet annetaan ylioppilastutkinnon arvosanojen
perusteella. Voidakseen tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa hakijan on saatava
vähintään 20 todistusvalintapistettä. Voidakseen tulla hyväksytyksi koepistevalinnassa hakijan on osallistuttava valintakokeeseen ja saatava valintakokeesta pisteitä vähintään 60 % valintakokeesta positiivisia pisteitä saaneiden
keskiarvosta.
Pisteytys
Todistusvalintajono: Todistusvalinnassa pisteet annetaan ylioppilastutkinnon
arvosanojen perusteella (todistuspisteet). Ylioppilastutkinnoista annetaan
niiden arvosanojen perusteella pisteitä kohdassa Ylioppilastutkinnot todetulla
tavalla.
Koepistejono: Koepistevalinnan valintapisteet muodostuvat valintakokeesta
saatavien pisteiden summasta (koepisteet).
Todistusvalinta
Kunkin hakukohteen aloituspaikoista täytetään 60 % ylioppilastutkinnon
arvosanojen perusteella annettavien pisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä (todistusvalinta). Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan
ensikertalaiset hakijat.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2019 kirjoittavat
ylioppilaat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 25.5.2019. Lukioiden
on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän
suorittamisesta 25.5.2019 mennessä. Valintaorganisaatio ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä.
IB-, EB- ja Rp/DIA-tutkinnon keväällä 2019 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan hakijan toimittamien ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades -arvosanat yhteispisteineen). Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes
hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu hakijan toimittaman
lopullisen tutkintotodistuksen perusteella. Jos hakijan arvosanat muuttuvat
ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta
valittavien joukkoon, voidaan hakija valita opiskelijaksi asetetun opiskelijavalintakiintiön ulkopuolelta. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan
valituksi, peruutetaan opiskelupaikka. Liitteet on toimitettava valtakunnallisen
aikataulun mukaisesti.
Todistusvalinnassa pisteet annetaan ylioppilastutkinnon arvosanojen
perusteella (todistuspisteet) kohdassa Ylioppilastutkinnot todetulla tavalla.
Tasapistetilanteessa valitaan ensin matematiikan arvosanan perusteella
enemmän pisteitä saanut, sitten äidinkielen arvosanan perusteella enemmän
pisteitä saanut, sitten pitkän oppimäärän kielen arvosanan perusteella enemmän pisteitä saanut, sitten seuraavaksi parhaan pistemäärän antaneen kokeen
perusteella enemmän pisteitä saanut. Jos tasapistesäännön/-sääntöjen jälkeen
aloituspaikat ylittyisivät, ketään viimeisen tasapistesäännön mukaisella sijalla
olevista ei hyväksytä.
Voidakseen tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa hakijan on saatava vähintään
20 todistuspistettä.
Tiedot todistusvalinnassa hyväksytyistä eli aloituspaikkojen määrän
perusteella hyväksyttävissä olevista julkaistaan viimeistään ke 29.5.2019.
Todistusvalinnassa hyväksyttyjä tiedotetaan asiasta sähköpostitse. Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti.
Mikäli todistusvalinnassa hyväksyttävissä olevia on alle aloituspaikkojen määrän, siirretään täyttämättä jäävät aloituspaikat koepistejonoon hakukohteen
ensikertalaisuuskiintiön määrä huomioon ottaen.

74

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

3. pitkän kielen arvosana

Hakija otetaan huomioon kaikissa hakemissaan hakukohteissa, mikäli se on
hakijan koulutustausta huomioon ottaen mahdollista. Todistusvalinnassa voi
tulla hyväksytyksi mihin tahansa hakemaansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen. Hakukohteisiin, joiden valinnassa käytetään haastattelua, ei valita ylioppilastodistusten perusteella.
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Koepistevalinta
Todistusvalinnassa täytettävien aloituspaikkojen jälkeen jäljellä olevat aloituspaikat (40 %) täytetään koepistejonosta.
Valintajärjestys määräytyy koepisteiden perusteella. Tasapistetilanteissa etusijalle asetetaan ensin valintakokeessa enemmän oikeita vastauksia antanut
ja sen jälkeen valintakokeessa vähemmän vääriä vastauksia antanut. Mikäli
hakijoita on tämänkin jälkeen edelleen tasapisteissä, otetaan heidät kaikki
huomioon ao. hakukohteen valinnassa.

Voidakseen tulla hyväksytyksi koepistevalinnassa hakijan on osallistuttava
valintakokeeseen ja saatava valintakokeesta pisteitä vähintään 60 % valintakokeesta positiivisia pisteitä saaneiden keskiarvosta (kaikkien valintakokeeseen
osallistuneiden keskiarvosta, ei hakukohdekohtainen).
Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti. Tulokset julkistetaan valtakunnallisen yhteishaun aikataulun ja käytäntöjen mukaisesti.
Varasijamenettely
Hakijat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyksi, asetetaan varasijalle valintapisteiden mukaisessa järjestyksessä. Jos todistusvalintajonossa tai koepistejonossa
opiskelijaksi hyväksytty ei ota saamaansa paikkaa vastaan, valitaan hänen
tilalleen ko. jonossa seuraavalla varasijalla oleva hakija. Haastattelua käyttävän
hakukohteen kohdalla uusi opiskelija valitaan kuitenkin haastattelupistevalintapistein muodostuvasta haastatteluvalintajonosta.
Yhteisvalinnan varasijoja rajataan valtakunnallisen sopimuksen mukaisesti.
Varasijojen rajaamisessa on huomioitu sekä ensikertalaiskiintiöiden vaikutus
että ns. jonosta toiseen siirtyminen, joiden vuoksi varasijoja on asetettava
enemmän kuin paikkoja oletetaan peruttavan. Kevään 2019 varasijat rajataan
kaikissa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteissa seuraavasti:

>> Koepistejono 75 hakijaa

Kielitaidon osoittaminen
Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on osoitettava vaadittava kotimaisen
kielen taito.
Jos hakija on suorittanut perusopetuksen, toisen asteen tutkinnon tai muun
korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon suomeksi tai ruotsiksi, ja hakee
saman kieliseen koulutusohjelmaan, hän on kielellisesti kelpoinen. Hakijalta
voidaan vaatia toisen kotimaisen kielen taidon osoittamista vain, mikäli hänen
aikaisempi koulutustaustansa on suoritettu toisella kielellä kuin hakukohteen
opetuskieli.
Jos hakija ei ole suorittanut perusopetusta, toisen asteen tutkintoa tai muuta
korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa suomeksi tai ruotsiksi, voidaan
hakijalta vaatia kotimaisen kielen taidon osoittamista. Hakijan on osoitettava kotimaisen kielen taito hakuaikana tai viimeistään opiskelupaikkaa
vastaanottaessaan.
Tarkemmat kielitaitovaatimukset löytyvät kauppatieteet.fi-sivustolta: http://
www.kauppatieteet.fi/hakeminen/valintamenettely/kielitaidon-osoittaminen/
Ylioppilastutkinnot
Todistusvalintaa varten sekä haastatteluihin perustuviin valintoihin hakijoita
kutsuttaessa annetaan enintään 40 pistettä ylioppilastutkintojen arvosanojen
perusteella alla olevan mukaisesti. Huomioon otetaan vain samaa tutkintoa
varten tehdyt kokeet.
Suomalainen yo-tutkinto
Huomioon otetaan äidinkielen, enemmän pisteitä antava matematiikan ja
kielen (pitkä oppimäärä) koe sekä kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta.
Äidinkielen kokeen sijasta tehty suomi tai ruotsi toisena kielenä -koe katsotaan
äidinkielen kokeeksi. Mikäli hakija on suorittanut useamman kuin yhden kielen
(pitkä oppimäärä) mukaisen kokeen, otetaan tässä huomioon parhaat pisteet
antava suoritus.

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

Koepistevalinnassa valituksi voi tulla hakija, joka on saavuttanut yliopistoasetuksessa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Keväällä 2019 IB-,
EB- tai Rp/DIA-tutkinnon suorittaneen hakijan on toimitettava ennakkoarvio
(predicted grades -arvosanat yhteispisteineen) hakukelpoisuuden todentamiseksi. Keväällä 2019 suomalaiseen ammatilliseen perustutkintoon, ammatti- tai
erikoisammattitutkintoon tai ammattikorkeakoulututkintoon valmistuvan on
toimitettava oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta.
Hakukeväänä valmistuvan opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan hakukelpoisuus on tarkastettu hakijan toimittaman lopullisen tutkintotodistuksen
perusteella. Liitteet on toimitettava valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

>> Todistusvalintajono 75 hakijaa

Suomalainen yo-tutkinto

L

E

M

C

Äidinkieli

10

9

7

5

Matematiikka, pitkä oppimäärä

10

9

7

5

Matematiikka, muu oppimäärä

8

6

4

2

Kieli, pitkä oppimäärä

8

6

4

2

Kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta

6

4

2

0

Samasta oppiaineesta voi saada pisteet vain yhden kerran. Esimerkiksi, jos
hakija on suorittanut sekä lyhyen että pitkän matematiikan, vain toinen näistä
huomioidaan matematiikasta annettavissa pisteissä eikä toisesta enää saa pisteitä kohdassa “kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta”.
Kansainväliset ylioppilastutkinnot (IB, EB, Rp, DIA)
Hakijan saama ylioppilastutkinnon yhteispistemäärä suhteutetaan suomalaisesta ylioppilastutkinnosta saatavaan maksimipistemäärään. Pisteet lasketaan
kahden desimaalin tarkkuudella.
International Baccalaureate (IB) –tutkinnon maksimipistemäärä on 45.
Todistuspisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 45:llä ja kertomalla saatu luku 40:llä.
European Baccalaureate (EB) –tutkinnon maksimipistemäärä on 100.
Todistuspisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 100:lla ja kertomalla saatu luku 40:llä.
Helsingin saksalaisen koulun lukiossa suoritetun Reifeprüfung (Rp) tai
Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon maksimipistemäärä on 300.
Todistuspisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 300:lla ja kertomalla saatu luku 40:llä.
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe
5.6.2019 klo 12:00–15:00 Turun yliopiston kampusalue
5.6.2019 klo 12:00–15:00 Porin yliopistokeskus
Koesaleja on useassa eri rakennuksessa. Kokeen pituus on kolme tuntia ja koe
suoritetaan yhtäjaksoisesti. Tiedot koesaleista julkaistaan osoitteessa www.utu.
fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakokeet noin viikko ennen valintakoetta.

Teet kokeen Porin yliopistokeskuksessa vain, jos hakemistasi kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteista Turun yliopiston Kauppatieteet, Pori,
kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan
yhteisvalinta) -hakukohde on ylimmällä prioriteetilla.
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakija voi hakea samalla kokeella seuraaviin yliopistoihin: Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto,
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto,
Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto sekä Svenska Handelshögskolan ja Åbo
Akademi.
Mikäli hakija pyrkii valintakokeen avulla useampaan kuin yhteen hakukohteeseen, tekee hän valintakokeen ensimmäiselle sijalle asettamansa hakukohteen
yliopiston järjestämässä valintakoetilaisuudessa. Pois lukien ruotsinkielisissä
hakukohteissa (Hanken Svenska handelshögskolan ja Åbo akademi) yliopistot
järjestävät koetilaisuuden usealla paikkakunnalla, ja täten hakija ilmoittaa
koepaikkansa hakulomakkeella. Koetilaisuuteen ei lähetetä erillistä kutsua
vaan jokainen hakemuksensa määräaikaan mennessä toimittanut saa osallistua
valintakokeeseen, mikäli ei ole tullut hyväksytyksi todistusvalinnalla ensimmäiseen kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseensa. Valintakoe tehdään sillä kielellä, joka on ko. yliopiston opetus- ja tutkimuskieli (Yliopistolaki
558/2009, 11 §).
Valintakokeen avulla pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon
omaksumiskykyä ja taitoa soveltaa sitä. Valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin (opetushallituksen määräys
60/011/2015):
>> Taloustieto (YH2)
>> Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1)
>> Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) tai Todennäköisyys ja tilastot (MAA10),
valintakokeeseen riittää jompikumpi matematiikan oppimäärä
>> sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.
Valintakokeessa esitetään monivalinta- ja/tai oikein/väärin -kysymyksiä.
Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vähennetään pisteitä.
Vastaamatta jättämistä ei ole rajoitettu eikä vastaamatta jättämisestä vähennetä pisteitä.
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Jos hakija on suorittanut kaksi kieltä (pitkä oppimäärä), parempi näistä otetaan
huomioon kohdassa ”kieli, pitkä oppimäärä” ja toinen otetaan huomioon
kohdassa ”kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta” (ko. kohdan ehto
täytyttävä).

Teet kokeen Turun yliopistossa (Turun yliopiston kampusalueella) vain, jos
hakemistasi kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteista Turun
yliopiston Kauppatieteet, Turku, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri
(3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) -hakukohde on ylimmällä
prioriteetilla.

Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen on valintakokeessa jaettu
vastausohje huomioon ottaenkin useampi kuin yksi oikea vastausvaihtoehto,
arvostellaan koe hyväksymällä ko. kysymykseen yhtäaikaisesti kaikki oikeat vastausvaihtoehdot. Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen ei valintakokeessa jaettu vastausohje huomioon ottaenkaan ole oikeaa vastausvaihtoehtoa, arvostellaan koe jättämällä ko. kysymys huomioon ottamatta. Valintakoe
arvostellaan samalla tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten.

TALOUSGURU - KILPAILUMENESTYKSEN PERUSTEELLA
HAKEMINEN
Hakukohteet: kauppatieteet, Turku tai kauppatieteet, Pori.

Valittavista 70 % valitaan yliopistolain 36§:n tarkoittamalla tavalla hakijoista,
jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon
johtavaa opiskelupaikkaa. Ns. ensikertalaiskiintiön määrä (70 %) huomioidaan
kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kunkin hakukohteen valintatapajonojen
aloituspaikkamäärissä, kuitenkin niin että todistusvalinnassa otetaan huomioon
ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Huom! Todistusvalinta ei ole käytössä tässä
kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelman hakukohteessa.
Ensikertalaisia voi tulla valituksi enemmänkin kuin kiintiön kooksi on määritelty, jos hakijan/hakijoiden valintamenestys siihen riittää.
Valintamenettely

HYOL ry:n järjestämässä Talousguru-kilpailussa vuonna 2019 yhdelle (1) palkintosijoille sijoittuneelle voidaan myöntää ilman valintakoetta opiskeluoikeus
KTK/KTM-tutkintoon sinä vuonna, jolloin hakija on suorittanut ylioppilastutkinnon. Valintakiintiö on Turun ja Porin yksiköiden yhteinen.

Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelman hakukohteen
valintakiintiö on 60, ja tästä kiintiöstä 42 aloituspaikkaa on varattu ensikertalaisille. Tähän hakukohteeseen voivat hakea ainoastaan ylioppilastutkinnon
suorittaneet tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet. Hakukohteeseen
ei valita pelkällä todistusvalinnalla.

Talousguru-kilpailussa menestymisen perusteella hakeminen tapahtuu korkeakoulujen yhteisvalinnassa, jossa kilpailumenestyksen perusteella hakeville on
oma hakukohde sekä Turun että Porin hakukohteisiin nimeltään Talousgurukilpailumenestyksen perusteella haku, kauppatieteet, kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden maisteri (3 v + 2 v). Hakea voi samanaikaisesti vain
joko Turun tai Porin hakukohteeseen.

Haastatteluvalintaa varten lopulliset valintapisteet (haastatteluvalintapisteet)
muodostuvat koepisteiden ja haastattelupisteiden summasta. Valinta tehdään
siis haastattelujen (max. 40 pistettä) ja valintakokeen (skaalattuna max. 40
pistettä) yhteispistemäärän perusteella. Haastatteluista voi saada enintään 40
pistettä. Valintakokeen pistemäärä skaalataan 40 pisteeseen. Tullakseen hyväksytyksi tutkinto-ohjelmaan hakijan tulee saada:

Hakijan tulee liittä hakemukseensa jäljennös sijoittumistodistuksesta
Talousguru-kilpailussa. Todistus liitetään hakemukselle tiedostona. Mikäli et
pysty liittämään todistuksia hakemuksellesi, ne voi lähettää 10.4.2019 klo 15.00
mennessä sähköpostilla osoitteeseen hakemusliitteet@utu.fi.

>> haastattelujen sisällöllinen valmius -osiosta vähintään 15 pistettä ja

Lisätietoa Talousguru-kilpailusta: http://www.finanssiala.fi/talousguru

KAUPPATIETEET, KANSAINVÄLISEN JOHTAMISEN JA
YRITTÄJYYDEN TUTKINTO - OHJELMA
Tämä hakukohde on osa kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. Valinta
perustuu kaikille kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan piirissä oleville haku-

>> kielihaastatteluosiosta vähintään 5 pistettä sekä
>> valintakokeesta pisteitä vähintään 60 % positiivisia pisteitä saaneiden
keskiarvosta (kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden keskiarvosta, ei
hakukohdekohtainen)
Haastatteluihin valinta ja haastattelut
Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelman haastatteluihin
valitaan noin 240 hakijaa ylioppilastutkintojen arvosanapisteytyksen perusteella ja yo-tutkintotodistuspisteiden mukaisessa järjestyksessä sellaisten Turun
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Valintakokeeseen osallistuva voi hakea vammansa, sairautensa tai vastaavan
erityisen syyn perusteella tarvitsemansa erityisjärjestelyt koepäivää varten.
Hakemus tulee toimittaa suoraan siihen yliopistoon, jossa valintakokeen tekee,
viimeistään 10.4.2019 klo 15:00. Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta
Turun yliopiston valintakokeisiin: www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/
valintakoe-erityisjarjestelyt

kohteille yhteiseen valintakokeeseen ja valintaperusteisiin. Osoitteesta www.
kauppatieteet.fi löydät lisätietoa hakukohteista ja yliopistoista. Lisäksi sivuilta
löytyy aikaisempien vuosien valintakoekysymyksiä sekä tietoa ja kertomuksia
työelämästä opintojen jälkeen. Tutustu kauppatieteiden hakukohteiden koulutussisältöihin opintopolun koulutuskuvauksien ja yliopistojen nettisivujen
kautta.

kauppakorkeakoulun hakijoiden joukosta, jotka asettavat hakukohteen kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelma ensisijaiseksi TuKKK:n
hakukohteista. Pisteet annetaan kohdassa Ylioppilastutkinnot todetulla tavalla.
Keväällä 2019 IB-, EB- ja Rp/DIA-tutkinnon suorittaneet hakijat kutsutaan
haastatteluihin ennakkotietojen perusteella, elleivät lopulliset tutkintokokeiden arvosanat ole tiedossa. Tasapisteissä olevat hakijat kutsutaan kaikki
haastatteluihin.

Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti. Tulokset julkistetaan valtakunnallisen yhteishaun aikataulun ja käytäntöjen mukaisesti.
Ylioppilastutkinnot
Haastatteluihin valintaa varten annetaan enintään 40 pistettä ylioppilastutkintojen arvosanojen perusteella alla olevan mukaisesti. Huomioon otetaan vain
samaa tutkintoa varten tehdyt kokeet.
Suomalainen yo-tutkinto
Huomioon otetaan äidinkielen, enemmän pisteitä antava matematiikan ja
kielen (pitkä oppimäärä) koe sekä kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta.
Äidinkielen kokeen sijasta tehty suomi tai ruotsi toisena kielenä -koe katsotaan
äidinkielen kokeeksi. Mikäli hakija on suorittanut useamman kuin yhden kielen
(pitkä oppimäärä) mukaisen kokeen, otetaan tässä huomioon parhaat pisteet
antava suoritus.
Suomalainen yo-tutkinto

L

E

M

C

Äidinkieli

10

9

7

5

Matematiikka, pitkä oppimäärä

10

9

7

5

Matematiikka, muu oppimäärä

8

6

4

2

Kieli, pitkä oppimäärä

8

6

4

2

Kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta

6

4

2

0

Jos hakija on suorittanut kaksi kieltä (pitkä oppimäärä), parempi näistä otetaan
huomioon kohdassa ”kieli, pitkä oppimäärä” ja toinen otetaan huomioon
kohdassa ”kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta” (ko. kohdan ehto
täytyttävä).
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Kansainväliset ylioppilastutkinnot (IB, EB, Rp/DIA)
Hakijan saama ylioppilastutkinnon yhteispistemäärä suhteutetaan suomalaisesta ylioppilastutkinnosta saatavaan maksimipistemäärään. Pisteet lasketaan
kahden desimaalin tarkkuudella.
International Baccalaureate (IB) –tutkinnon maksimipistemäärä on 45.
Todistuspisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 45:llä ja kertomalla saatu luku 40:llä.
European Baccalaureate (EB) –tutkinnon maksimipistemäärä on 100.
Todistuspisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 100:lla ja kertomalla saatu luku 40:llä.
Helsingin saksalaisen koulun lukiossa suoritetun Reifeprüfung (Rp) tai
Deutsches Internationales Abitur (DIA) –tutkinnon maksimipistemäärä on 300.
Todistuspisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 300:lla ja kertomalla saatu luku 40:llä.
Ulkomailla kouluopintonsa suorittaneiden valinta
Ylioppilastutkintoa vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneiden hakijoiden osalta opiskelijavalintatoimikunnalla on oikeus ratkaista, vastaako muu
ulkomainen tutkinto suomalaista ylioppilastutkintoa ja vastaavatko ulkomailla
pohjakoulutuksensa suorittaneen hakijan arvosanat tasoltaan haastatteluihin
kutsuttujen suomalaisen yo-tutkinnon suorittaneiden hakijoiden arvosanoja.
Tätä arviointia varten esimerkiksi Pohjois-Amerikassa lukion suorittaneilta
vaaditaan SAT-testin suorittamista. SAT-testistä on otettu käyttöön uusi versio
keväällä 2016. Ns. vanhan SAT-testin suorittaneelta edellytetään seuraavaa testitulosta: Mathematics ja Critical reading -osioista yhteensä vähintään 1050 pistettä ja Writing-osiosta vähintään 500 pistettä. Uuden SAT-testin suorittaneelta
edellytetään seuraavaa testitulosta: Mathematics ja Evidence-based Reading
and Writing -osioista yhteensä vähintään 1050 pistettä.
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Hakukeväänä 2019 kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB, EB, Rp/DIA) suorittaneiden hakijoiden opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan hakukelpoisuus on tarkastettu hakijan toimittaman lopullisen tutkintotodistuksen
perusteella. Liitteet on toimitettava valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Samasta oppiaineesta voi saada pisteet vain yhden kerran. Esimerkiksi, jos
hakija on suorittanut sekä lyhyen että pitkän matematiikan, vain toinen näistä
huomioidaan matematiikasta annettavissa pisteissä eikä toisesta enää saa pisteitä kohdassa “kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta”.

Haastattelut

Valintakokeeseen osallistuminen

Haastattelu on kaksiosainen, joista toisessa mitataan hakijan kansainvälisen
johtamisen ja yrittäjyyden sisällöllisiä valmiuksia ja toisessa kielitaitoa.

Voidakseen tulla hyväksytyksi haastatteluvalinnassa Kansainvälisen johtamisen
ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelmaan hakijan on osallistuttava kauppatieteellisen
alan yhteisvalinnan valintakokeeseen ja saatava valintakokeesta pisteitä vähintään 60 % valintakokeesta positiivisia pisteitä saaneiden keskiarvosta (kaikkien
valintakokeeseen osallistuneiden keskiarvosta, ei hakukohdekohtainen).

Kielihaastattelun kielet, joista hakija voi valita, ovat englanti, espanja, ranska,
ruotsi, saksa ja venäjä. Rajoituksena kielivalinnassa on, että ruotsinkielisestä
lukiosta Suomessa valmistunut ylioppilas ei voi valita ruotsin kieltä haastattelukieleksi. Hakija saa haastatteluihin valittaessa yhden (1) lisäpisteen valitessaan
haastattelukieleksi espanjan, ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän kielen.

>> Ylioppilastutkinnosta 40
>> Kielen lisäpiste 1
>> Yhteensä 41
Haastatteluun valituille lähetetään sähköpostitse viimeistään 28.5.2019 erillinen kutsu, joka sisältää myös haastatteluaiheet. Haastattelut järjestetään
Turussa Turun yliopiston kampusalueella.
Ma

3.6.2019

Englanti, espanja, saksa

Ti

4.6.2019

Englanti, ranska, ruotsi, venäjä

Haastattelujen arviointi
Sisällöllinen valmius (max. 30 pistettä) perustuu hakijan kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden valmiuksiin (kiinnostus kansainväliseen yrittäjyyteen ja
johtamiseen sekä kommunikaatiokyky ja -halukkuus) ja ryhmäkeskusteluun,
joka käydään suomeksi.
Kielihaastattelu toteutetaan vieraalla kielellä parihaastatteluna toisen hakijan
kanssa (max. 10 pistettä). Kielitaidon osalta arvioidaan:
>> asiasisällön ja sanaston laajuutta
>> oikeakielisyyttä ja rakenteita
>> sujuvuutta ja ääntämistä.
Haastattelujen sisällöllinen valmius -osiosta tulee saada vähintään 15 pistettä
ja kielihaastatteluosiosta vähintään 5 pistettä, jotta voi tulla hyväksytyksi
tutkinto-ohjelmaan.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe
5.6.2019 klo 12:00–15:00, Turun yliopiston kampusalue
Koesaleja on useassa eri rakennuksessa. Kokeen pituus on kolme tuntia ja koe
suoritetaan yhtäjaksoisesti. Tiedot koesaleista julkaistaan osoitteessa www.utu.
fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakokeet noin viikko ennen valintakoetta.
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakija voi hakea samalla kokeella seuraaviin yliopistoihin: Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto,
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto,
Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto sekä Svenska Handelshögskolan ja Åbo
Akademi.
Mikäli hakija pyrkii valintakokeen avulla useampaan kuin yhteen hakukohteeseen, tekee hän valintakokeen ensimmäiselle sijalle asettamansa hakukohteen
yliopiston järjestämässä valintakoetilaisuudessa. Pois lukien ruotsinkielisissä
hakukohteissa (Hanken Svenska handelshögskolan ja Åbo akademi) yliopistot
järjestävät koetilaisuuden usealla paikkakunnalla, ja täten hakija ilmoittaa
koepaikkansa hakulomakkeella. Koetilaisuuteen ei lähetetä erillistä kutsua
vaan jokainen hakemuksensa määräaikaan mennessä toimittanut saa osallistua
valintakokeeseen, mikäli ei ole tullut hyväksytyksi todistusvalinnalla ensimmäiseen kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseensa. Valintakoe tehdään sillä kielellä, joka on ko. yliopiston opetus- ja tutkimuskieli (Yliopistolaki
558/2009, 11 §).
Valintakokeen avulla pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon
omaksumiskykyä ja taitoa soveltaa sitä. Valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin (opetushallituksen määräys
60/011/2015):
>> Taloustieto (YH2)
>> Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1)
>> Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) tai Todennäköisyys ja tilastot (MAA10),
valintakokeeseen riittää jompikumpi matematiikan oppimäärä
>> sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

Enimmäispistemäärä haastatteluun valittaessa:
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Valintakokeessa esitetään monivalinta- ja/tai oikein/väärin -kysymyksiä.
Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vähennetään pisteitä.
Vastaamatta jättämistä ei ole rajoitettu eikä vastaamatta jättämisestä vähennetä pisteitä.

Valintakokeeseen osallistuva voi hakea vammansa, sairautensa tai vastaavan
erityisen syyn perusteella tarvitsemansa erityisjärjestelyt koepäivää varten.
Hakemus tulee toimittaa suoraan siihen yliopistoon, jossa valintakokeen tekee,
viimeistään 10.4.2019 klo 15.00. Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta
Turun yliopiston valintakokeisiin: www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/
valintakoe-erityisjarjestelyt
Varasijamenettely
Yhteisvalinnan varasijoja rajataan valtakunnallisen sopimuksen mukaisesti.
Varasijojen rajaamisessa on huomioitu sekä ensikertalaiskiintiöiden vaikutus
että ns. jonosta toiseen siirtyminen, joiden vuoksi varasijoja on asetettava
enemmän kuin paikkoja oletetaan peruttavan.
Hakijat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyksi, asetetaan varasijalle valintapisteiden mukaisessa järjestyksessä. Haastattelua käyttävän hakukohteen kohdalla
uusi opiskelija valitaan haastattelupistevalintapistein muodostuvasta haastatteluvalintajonosta. Varasijoille asetetaan haastattelupistejonossa 30 hakijaa.
Kielitaidon osoittaminen
Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on osoitettava vaadittava kotimaisen
kielen taito.
Jos hakija on suorittanut perusopetuksen, toisen asteen tutkinnon tai muun
korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon suomeksi tai ruotsiksi, ja hakee
saman kieliseen koulutusohjelmaan, hän on kielellisesti kelpoinen. Hakijalta
voidaan vaatia toisen kotimaisen kielen taidon osoittamista vain, mikäli hänen
aikaisempi koulutustaustansa on suoritettu toisella kielellä kuin hakukohteen
opetuskieli.
Jos hakija ei ole suorittanut perusopetusta, toisen asteen tutkintoa tai muuta
korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa suomeksi tai ruotsiksi, voidaan
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Tarkemmat kielitaitovaatimukset löytyvät kauppatieteet.fi-sivustolta: http://
www.kauppatieteet.fi/hakeminen/valintamenettely/kielitaidon-osoittaminen/

TALOUSTIEDE
Taloustieteen pääaineen 30 henkilön sisäänottokiintiöstä täytetään puolet
ylioppilastodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella ja puolet
pelkän valintakoepistemäärän perusteella. Sisäänottokiintiöstä 21 paikkaa on
varattu ensikertalaisille siten, että hakukohteeseen valitaan yhteispisteiden
määräämässä järjestyksessä vähintään 11 ensikertalaista ja valintakoepisteiden
määräämässä järjestyksessä vähintään 10 ensikertalaista. Yhteispistekiintiössä
ylioppilastutkintotodistuksen painoarvo on puolet kokonaispistemäärästä,
eli ylioppilastutkintotodistuksesta saa enintään 60 pistettä ja valintakokeesta
samoin enintään 60 pistettä.
Valintaprosessi etenee seuraavalla tavalla. Ensin valitaan 15 parasta yhteispisteiden perusteella. Loput 15 paikkaa täytetään valintakoemenestyksen
perusteella.
Tasapisteissä olevat hakijat järjestetään yhteispistekiintiössä koepisteiden
mukaiseen järjestykseen. Koepistekiintiön tasapistetilanteessa hakijat järjestetään siten, että etusijalla on hakija, joka on saanut korkeimmat pisteet valintakokeensa vähiten pisteitä tuottaneesta tehtävästä.
Mikäli ensikertalaisille hakijoille varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat täytetään muilla hakijoilla.
Ulkomailla pohjakoulutuksen saanut hakija voi tulla hyväksytyksi vain valintakoepisteiden perusteella otettavien kiintiössä.
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Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen on valintakokeessa jaettu
vastausohje huomioon ottaenkin useampi kuin yksi oikea vastausvaihtoehto,
arvostellaan koe hyväksymällä ko. kysymykseen yhtäaikaisesti kaikki oikeat vastausvaihtoehdot. Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen ei valintakokeessa jaettu vastausohje huomioon ottaenkaan ole oikeaa vastausvaihtoehtoa, arvostellaan koe jättämällä ko. kysymys huomioon ottamatta. Valintakoe
arvostellaan samalla tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten.

hakijalta vaatia kotimaisen kielen taidon osoittamista. Hakijan on osoitettava kotimaisen kielen taito hakuaikana tai viimeistään opiskelupaikkaa
vastaanottaessaan.

Valintapisteytys
Suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteytys
Ylioppilastutkintotodistuksesta saa pisteitä enintään 60. Pisteitä annetaan
ylioppilastutkintotodistuksesta seuraavasti:
>> matematiikka

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu hakijan toimittaman lopullisen tutkintotodistuksen perusteella. Jos hakijan arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija
nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, valitaan hakija
opiskelijaksi asetetun opiskelijavalintakiintiön ulkopuolelta. Jos arvosanat
muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, peruutetaan opiskelupaikka.
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Muu ulkomainen ylioppilastutkinto

>> äidinkieli
>> yksi muu hakijalle parhaat pisteet tuottava koe (voi olla myös muu
reaaliaineen koe)
Äidinkieli, reaali,
ainereaalikokeet,
pitkä oppimäärä

Lyhyt tai keskipitkä
oppimäärä

Laudatur

15

12

Eximia cum laude approbatur

12

9

Magna cum laude approbatur

9

6

Cum laude approbatur

6

3

Lubenter approbatur

3

1

Approbatur

1

–

Muu ulkomailla suoritettu ylioppilastutkinto antaa hakijalle yleisen korkeakoulukelpoisuuden hakea koulutukseen, mutta tällaisen ylioppilastutkinnon
arvosanoja ei kuitenkaan pisteytetä.
Valintakoe
29.5.2019 klo 10–14 Turun kauppakorkeakoulun luentosalit
(Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku).
Valintakoekirja: Pohjola, Matti: Taloustieteen oppikirja, 11.-13. painos, Sanoma
Pro Oy, Helsinki, 2015. ISBN: 978-952-63-2949-9.
Valintakoe on kaikille pakollinen. Valintakokeessa on esseemuotoisia ja soveltavia kysymyksiä. Osa kysymyksistä sisältää laskutehtäviä, jotka edellyttävät
vähintään lukion lyhyen matematiikan hyvää hallintaa.
Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua (poikkeuksena ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet hakijat).

Kansainväliset ylioppilastutkinnot (IB, EB, Suomessa suoritettu Rp/DIA) pisteytetään seuraavan laskentamallin mukaisesti:

Kokeesta saatava enimmäispistemäärä on 60 pistettä. Hyväksytyksi voi tulla
vain hakija, joka on saanut valintakokeesta vähintään 15 pistettä.

hakijan kansainvälisestä ylioppilastutkinnosta saamat pisteet jaetaan ao.
tutkinnon maksimipistemäärällä ja kerrotaan hakukohteen todistuspisteiden
maksimipistemäärällä (60).

Turun kauppakorkeakoulu voi perustellusta syystä jättää jonkun tehtävän
kokonaan tai osittain arvioinnin ulkopuolelle, mikäli tämän katsotaan olevan
tarpeellista tasapuolisen kohtelun vuoksi.

International Baccalaureate (IB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 45.

Varasijamenettely

European Baccalaureate (EB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 100.

Mikäli yhteispistekiintiöstä valittu opiskelija ei ota paikkaa vastaan, valitaan
siihen yhteispisteiden osoittamassa järjestyksessä seuraava hakija. Vastaavasti
opiskelupaikan vapautuessa valintakoepistekiintiöstä valitaan siihen valintakoepisteiden osoittamassa järjestyksessä seuraava hakija.

Suomessa suoritetun Reifeprüfung (Rp) / Deutsche Internationale
Abiturprüfung (DIA) -tutkinnon maksimipistemäärä on 300.
Hakukeväänä IB- tai EB-tutkinnon suorittaneen pisteet lasketaan ehdollista
valintapäätöstä varten ennakkoarvioista (predicted grades). Todistuspisteet ja
valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen valmistuttua.

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

>> reaali tai jonkin reaaliaineen koe

YHTEISKUNTA TIETEELLINEN
TIEDEKUNTA

International Baccalaureate (IB) -tutkinnon, Suomessa suoritetun
Reifeprüfung-tutkinnon ja Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) arvosanat
rinnastetaan ylioppilastutkintoon seuraavasti:
Ylioppilastutkinto

IB-tutkinto

EB-tutkinto

Reifeprüfung/
DIA-tutkinto

Laudatur

7 Excellent

10.00-9.00

15-13

6 Very good

8.95-8.00

12-10

Valintamenettely

Eximia cum laude
approbatur

Filosofian kiintiöstä (12) täytetään puolet ylioppilastodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella ja puolet pelkän valintakoetuloksen
perusteella.

Magna cum laude
approbatur

5 Good

7.95-7.00

9-8

Cum laude
approbatur

4 Satisfactory

6.95-6.00

7

Lubenter approbatur

3 Mediocre

5.95-5.00

6-5

Approbatur

2 Poor

4.95-4.00

4

FILOSOFIA

Ensin valitaan yhteispisteiltään parhaat hakijat. Saman pistemäärän saaneiden
järjestyksen ratkaisevat valintakoepisteet. Sen jälkeen valitaan jäljellä olevista
hakijoista valintakoepisteiltään parhaat hakijat. Saman pistemäärän saaneiden järjestyksen ratkaisee kokonaispistemäärä. Varasijoilta kutsutaan hakukohteisiin yhteispistekiintiöstä ja pelkän valintakokeen perusteella valittavien
kiintiöstä, pisteiden oikeuttamassa järjestyksessä.
Ylioppilastutkinnon pisteytys
Ylioppilastutkinnon painoarvo on 50 % ja siitä voi saada enintään 60 pistettä.
Pisteitä annetaan seuraavasti:
1. äidinkieli, suomi tai ruotsi toisena kielenä
2. reaali tai jonkin reaaliaineen koe
3. kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta
(voivat olla myös muita reaaliaineiden kokeita)

Laudatur

Äidinkieli, reaali,
ainereaalikokeet, pitkä
oppimäärä

Lyhyt tai keskipitkä oppimäärä

15

12

Eximia cum laude approbatur 12

9

Magna cum laude approbatur 9

6

Cum laude approbatur

6

3

Lubenter approbatur

3

1

Approbatur

1

-

IB-tutkinnossa HL-tason kokeet pisteytetään kuten äidinkieli, reaali ja pitkän
oppimäärän kokeet. SL-tason kokeet pisteytetään lyhyen tai keskipitkän
oppimäärän tasoisina.
Tutkinnon tulee olla suoritettuna 31.5.2019 mennessä lukuun ottamatta
vuonna 2019 suoritettavia IB- tai EB -tutkintoja, joissa huomioidaan aluksi
ennakkoarviot.
Valintakoe
Valintakoe keskiviikkona 22.5.2019 klo 10–15 Publicumin ja Educariumin
luentosaleissa.
Valintakoe on kaikille pakollinen. Koetehtävät ovat pääosin esseemuotoisia,
ja niihin sisältyy myös soveltamistehtäviä. Osa tehtävistä voi olla monivalintakysymyksiä tai perustua kokeessa jaettavaan, valintakoekirjan teemoihin
perustuvaan aineistoon.
Kokeesta saatava enimmäispistemäärä on 60 pistettä. Hyväksytyksi voi tulla
vain hakija, joka on saanut valintakokeesta vähintään 10 pistettä.

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Yhteiskuntatieteellinen
tiedekunta
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Valintakoemateriaali

Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta Turun yliopiston valintakokeisiin:
www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt

LOGOPEDIA
Logopedian valintakoe on sama Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa ja se pidetään samana ajankohtana. Hakija voi näin ollen osallistua
vain yhden edellä mainitun yliopiston logopedian koulutuksen valintamenettelyyn. Kokeen voi suorittaa vain siinä yliopistossa, johon on hakenut, eikä
koesuoritusta huomioida muissa yliopistoissa. Mahdollista opiskeluoikeutta ei
voi siirtää toiseen yliopistoon. Opiskelijaksi valitun tulee pystyä suorittamaan
koulutus kokonaisuudessaan myös kliiniset opinnot saadakseen puheterapeutin pätevyyden.
Valintakiintiöt
Valintakokeessa 28 parhaiten menestynyttä valitaan. Näistä 17 valitaan ensikertalaiskiintiöön kuuluvista hakijoista ja loput 11 muiden hakijoiden joukosta.
Mikäli aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiöstä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät muille hakijoille. Muiden hakijoiden kiintiöstä voidaan
valita sekä ensikertalaisia että muita hakijoita, valintamenestyksestä riippuen.
17 paikkaa täytetään ensikertalaisiin hakijoihin kuuluvista niin, että puolet
täytetään ylioppilastodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella ja puolet pelkän valintakoetuloksen perusteella. 11 paikkaa täytetään
muista hakijoista niin, että 6 paikkaa täytetään ylioppilastodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella ja 5 paikkaa pelkän valintakoetuloksen perusteella. Lisätietoa ensikertalaisuudesta.
Ensin valitaan yhteispisteiltään parhaat hakijat. Saman pistemäärän saaneiden
järjestyksen ratkaisevat valintakoepisteet. Sen jälkeen valitaan jäljellä olevista
hakijoista valintakoepisteiltään parhaat hakijat. Saman pistemäärän saaneiden järjestyksen ratkaisee kokonaispistemäärä.
Varasijat: Varasijoilta kutsutaan hakukohteisiin yhteispistekiintiöstä ja pelkän
valintakokeen perusteella valittavien kiintiöstä, pisteiden oikeuttamassa

Ylioppilastutkinnon pisteytys
Pisteitä voi saada kolmesta (3) arvosanasta. Nämä ovat äidinkielen (myös
suomi toisena kielenä) arvosana sekä kaksi parasta seuraavista: pitkä vieras
kieli, reaali (paras reaali) ja matematiikka. Eniten pisteiden laskumallissa painottuvat äidinkieli ja pitkä matematiikka (laudatur=34p). Maksimipistemäärä
on 100 pistettä.
Arvosana

Äidinkieli
(tai
suomi
toisena
kielenä)

Vieras
kieli,
pitkään
oppimäärään
perustuva koe

Reaali

Matematiikka,
pitkään
oppimäärään
perustuva
koe

Matematiikka,
lyhyeen
oppimäärään perustuva
koe

1996 tai sen
jälkeen saatu
LAUDATUR

34

32

32

34

27

EXIMIA ja
1995 tai aiemmin saatu
LAUDATUR

30

29

29

30

21

MAGNA CUM
LAUDE

20

19

19

20

15

CUM LAUDE

12

11

11

12

9

LUBENTER

0

0

0

0

0

APPROBATUR

0

0

0

0

0

Pitkä vieras kieli ei voi olla ruotsi tai suomi. Ylioppilastutkinnon uusimuotoisesta reaalikokeesta otetaan huomioon paras arvosana. Keväällä 2017 korotetut ylioppilastutkinnon arvosanat otetaan huomioon korotettuina.
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Julkaistaan 18.4.2019 osoitteessa www.opintopolku.fi ja tiedekunnan
internet-sivuilla.

järjestyksessä. Logopedian hakukohteessa varasijojen määrä on rajattu 15
varasijaan valintatapajonoittain.

Ylioppilastutkinto

IB-tutkinto

EB-tutkinto

Reifeprüfung/
DIA-tutkinto

Laudatur

7 Excellent

10.00-9.00

15-13

Eximia cum laude
approbatur

6 Very good

8.95-8.00

12-10

Magna cum laude
approbatur

5 Good

7.95-7.00

9-8

Cum laude
approbatur

4 Satisfactory

6.95-6.00

7

Lubenter approbatur

3 Mediocre

5.95-5.00

6-5

Approbatur

2 Poor

4.95-4.00

4

Valintakoe
Valintakoe 9.5.2019 klo 9.00 – 12.00 Turun yliopiston saleissa
(Assistentinkatu 7)
Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä valintakoekutsua. Kokeen täsmällinen
paikka (salijako) ilmoitetaan noin viikkoa ennen valintakoetta osoitteessa:
ww.utu.fi/opiskelijaksi/valintakokeet.
Valintakoe on suomenkielinen. Hakija vastaa monivalintakysymyksiin valintakokeessa jaettavan aineiston pohjalta. Aineistokokeesta voi saada 0-40
pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä on 15.
Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta Turun yliopiston valintakokeisiin:
www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt

85

POLIITTINEN HISTORIA JA VALTIO - OPPI
Poliittisen historian ja valtio-opin kiintiöstä (44) 31 paikkaa täytetään ensikertalaisiin hakijoihin kuuluvista niin, että 16 täytetään ylioppilastodistuksen ja
valintakokeen yhteispistemäärän perusteella ja 15 pelkän valintakoetuloksen
perusteella. 13 paikkaa täytetään muista hakijoista niin, että 7 paikkaa täytetään ylioppilastodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella
ja 6 paikkaa pelkän valintakoetuloksen perusteella. Lisätietoa ensikertalaisuudesta oppaan alkuosassa.
Ensin valitaan yhteispisteiltään parhaat hakijat. Saman pistemäärän saaneiden
järjestyksen ratkaisevat valintakoepisteet. Sen jälkeen valitaan jäljellä olevista
hakijoista valintakoepisteiltään parhaat hakijat. Saman pistemäärän saaneiden järjestyksen ratkaisee kokonaispistemäärä.
Varasijoilta kutsutaan hakukohteisiin yhteispistekiintiöstä ja pelkän valintakokeen perusteella valittavien kiintiöstä, pisteiden oikeuttamassa järjestyksessä.
Ylioppilastutkinnon pisteytys
Ylioppilastutkinnon painoarvo on 50 % ja siitä voi saada enintään 60 pistettä.
Pisteitä annetaan seuraavasti:
1. äidinkieli, suomi tai ruotsi toisena kielenä
2. reaali tai jonkin reaaliaineen koe
3. kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta
(voivat olla myös muita reaaliaineiden kokeita)
Äidinkieli, reaali,
ainereaalikokeet,
pitkä oppimäärä

Lyhyt tai keskipitkä oppimäärä

Laudatur

15

12

Eximia cum laude approbatur

12

9

Magna cum laude approbatur

9

6

Cum laude approbatur

6

3

Lubenter approbatur

3

1

Approbatur

1

-

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

IB-, EB- ja suomalainen Reifeprüfung–tutkinto rinnastetaan suomalaiseen
ylioppilastutkintoon seuraavasti:

PSYKOLOGIA

International Baccalaureate (IB) -tutkinnon, Suomessa suoritetun
Reifeprüfung-tutkinnon ja Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) arvosanat
rinnastetaan ylioppilastutkintoon seuraavasti:

Psykologian valintakoeyhteistyössä ovat vuonna 2019 mukana Helsingin,
Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot. Helsingin yliopistosta
ovat mukana kandidaattiohjelman ja maisteriohjelman hakukohteet, muista
yliopistoista hakukohteet, joissa hyväksytty hakija valitaan päähaun hakukohteessa suorittamaan sekä psykologian kandidaatin että maisterin tutkinnot.
Lisäksi Jyväskylän yliopistosta on mukana avoimen väylä, psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma (psykologian kandidaatti ja filosofian maisteri).
Kaikkiin mainittuihin psykologian koulutuksiin on yksi yhteinen kirjallinen
valintakoe.

Ylioppilastutkinto

IB-tutkinto

EB-tutkinto

Reifeprüfung/
DIA-tutkinto

Laudatur

7 Excellent

10.00-9.00

15-13

Eximia cum laude
approbatur

6 Very good

8.95-8.00

12-10

Magna cum laude
approbatur

5 Good

7.95-7.00

9-8

Cum laude
approbatur

4 Satisfactory

6.95-6.00

7

Lubenter approbatur

3 Mediocre

5.95-5.00

6-5

Approbatur

2 Poor

4.95-4.00

4

IB-tutkinnossa HL-tason kokeet pisteytetään kuten äidinkieli, reaali ja pitkän
oppimäärän kokeet. SL-tason kokeet pisteytetään lyhyen tai keskipitkän
oppimäärän tasoisina.
Tutkinnon tulee olla suoritettuna 31.5.2019 mennessä lukuun ottamatta
vuonna 2019 suoritettavia IB- tai EB -tutkintoja, joissa huomioidaan aluksi
ennakkoarviot.
Valintakoe
Tiistaina 14.5.2019 klo 10–15 Publicumin ja Educariumin luentosaleissa.
Valintakoe on kaikille pakollinen. Valintakoemateriaali julkaistaan 12.4.2019
osoitteessa www.opintopolku.fi ja tiedekunnan internet-sivulla.
Koetehtävät ovat pääosin esseemuotoisia, ja niihin sisältyy myös soveltamistehtäviä. Osa tehtävistä voi olla monivalintakysymyksiä tai perustua kokeessa
jaettavaan, valintakoekirjan teemoihin perustuvaan aineistoon. Koe kestää
viisi tuntia.
Kokeesta saatava enimmäispistemäärä on 60 pistettä. Hyväksytyksi voi tulla
vain hakija, joka on saanut valintakokeesta vähintään 10 pistettä.
Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta Turun yliopiston valintakokeisiin:
www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt

Yhteishaussa psykologian koulutukseen päähaun hakukohteeseen hakevan
hakijan tulee osallistua valintakokeeseen yliopistossa, jonka hän on asettanut
ylimmäksi hakukohteeksi korkeakoulujen yhteishaussa psykologian valintakoeyhteistyössä mukana olevien hakukohteiden joukossa (kandidaattiohjelmat). Valintakokeeseen ei voi osallistua muiden psykologian koulutusyksiköiden valintakokeiden yhteydessä. Muualla tehtyä koetta ei arvioida.
Ylioppilastutkinnon pisteytys ja ylioppilastutkintoon rinnastettavien tutkintojen (EB, IB, Suomessa suoritettu DIA/RP) pisteytys
Psykologian koulutusohjelman päähaussa ylioppilaat voivat saada ylioppilastutkinnostaan pisteitä. Ylioppilaat voivat tulla hyväksytyksi joko yhteispisteiden perusteella (ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet ja valintakoepisteet)
tai pelkkien valintakoepisteiden perusteella. Jos hakija on korottanut ylioppilastutkinnon arvosanoja tai suorittanut uusia kokeita, otetaan ne huomioon
ylioppilastutkinnosta saatavien pisteiden laskennassa.
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AINE

L

E

M

C

B

Ennen vuotta 2006 ylioppilastutkinnon suorittaneet saavat pisteitä ylioppilastutkintotodistuksestaan seuraavasti:

A

AINE

L

E

M

C

B

A

Äidinkieli huomioidaan kaikilta (äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame,
suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena
kielenä)

31

27

16

7

0

0

Kaikilta huomioidaan:
Äidinkieli*

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

Ainereaalina tehty psykologia

34,0

28,3

22,7

17,0

11,3

5,7

Ainekorit: kustakin korista valitaan yksi parhaat pisteet antava aine
Kori 1:
Pitkä matematiikka

36,1

30,0

24,0

18,0

12,0

6,0

Lyhyt matematiikka

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Kori 2:
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

Uskonto/ET

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

Biologia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

Kemia

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

Maantiede

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

Yhteiskuntaoppi

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

Terveystieto

17,3

14,4

11,5

8,7

5,8

2,9

Kori 3:

sekä seuraavat aineet niin, että kustakin ryhmästä (1-3) vain paras arvosana
/ pisteyhdistelmä huomioidaan
1. vieras kieli (pitkä, ei ruotsi tai suomi)

25

17

8

2

0

0

2. matematiikka, pitkä

30

28

21

15

0

0

2. matematiikka, lyhyt

24

16

9

0

0

0

3. vanhamuotoinen reaali

23

18

7

0

0

0

Yhteensä enintään 109 pistettä

Suomessa suoritetun DIA/Reifeprüfung-tutkinnon, IB-tutkinnon ja
EB-tutkinnon rinnastus suomalaiseen ylioppilastutkintoon tehdään
seuraavasti:
TUTKINTO TASO/AINE
YO

L

E

M

B

A

EB

10-9

8,99-8

7,99-7 6,99-6

C

5,99-5

4,994

6

5

Pitkä kieli

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Keskipitkä kieli

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

IB

7

4

3

2

3,8

RP/DIA

15-13 12-10 9-8

7

6-5

4

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

34,0

28,3

22,7

17,0

11,3

5,7

Lyhyt kieli

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

* Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja
ruotsi toisena kielenä

Kaikilta huomioidaan:
YO

Äidinkieli: Suomi,
ruotsi, saame, suomi/
ruotsi toisena kielenä

EB

L1-kieli

IB

A-kieli

RP/DIA

Äidinkieli suomi tai
saksa

YO, EB, IB,
RP/DIA

Psykologia
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Vuonna 2006 tai sen jälkeen ylioppilastutkinnon suorittaneet saavat pisteitä
ylioppilastutkintotodistuksestaan seuraavasti, enintään 157,90 pistettä:

Ainekorit: kustakin korista valitaan yksi parhaat pisteet antava aine
YO

L

E

M

10-9

8,99-8

IB

7

6

RP/DIA

15-13 12-10 9-8

EB

C

Pitkä matematiikka

EB

Pitkä matematiikka
(5h)

IB

Further Mathematics,

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

YO, EB, IB

Psykologia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

Muut reaaliaineet*

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

A

7,99-7 6,99-6

5,99-5

4,994

EB, IB, RP/
DIA

5

4

3

2

Filosofia

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

7

6-5

4

YO, EB, IB,
DIA
YO, EB, IB,
DIA

Maantiede

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

YO

Yhteiskuntaoppi

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

YO

Terveystieto

17,3

14,4

11,5

8,7

5,8

2,9

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

Kori 3:

mathematics HL,
Teoreettinen matematikka HL,

22,4

B

Kori 1:
YO

Kemia

36,1

30,0

24,0

18,0

12,0

6,0

Soveltava matematiikka HL,

YO

Pitkä kieli

EB

L2-kieli

IB

A-kieli (ei sama kuin
äidik.), B-englanti

RP/DIA

suomi tai saksa (ei
sama kuin äidink.)
englanti

YO

Keskipitkä kieli

EB

L3-kieli, ONL**

IB

muut B-kielet

RP/DIA

B1-kieli

YO

Lyhyt kieli

EB

L4-, L5-kieli

IB

AB-kieli

RP/DIA

B2-kieli tai B3-kieli

mathematics SL,
Teoreettinen matematikka SL
RP/DIA

Matematiikka

YO

Lyhyt matematiikka

EB

Lyhyt matematiikka
(3h)

IB

Soveltava mat. SL,

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Mathematical Studies
RP/DIA

Matematiikka vastaavuustodistuksesta

*Muut tutkintoon sisältyvät aineet, esim. tietojenkäsittely, liiketalous,
taloustieto jne.

Kori 2:
YO, EB, IB,
RP/DIA

Fysiikka

26,5

22,0

17,6

13,2

8,8

4,4

YO, EB, IB,
RP/DIA

Historia

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

YO, DIA

Uskonto/ET

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

YO, EB, IB,
RP/DIA

Biologia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

** Other National Language
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TUTKINTO TASO/AINE

YO, EB, IB,
RP/DIA
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Valinta

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen psykologian koulutuksen päähaussa on käytössä samat tasapistesäännöt, jotka
ovat seuraavat. Jos usealla hakijalla on sama pistemäärä, tasapistetilanteessa
keskinäisen järjestyksen ratkaisee ensisijaisesti valintakokeen kokonaispistemäärä. Jos valintakokeen kokonaispistemäärä on sama, ratkaisee keskinäisen
järjestyksen tehtävän numero yksi kokonaispistemäärä ja jos sekin on sama,
niin valintakokeen tehtävän numero kaksi kokonaispistemäärä. Jos näiden
kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on sama
pistemäärä, valitaan kaikki tasapisteissä olevat.
Mikäli yhteispisteiden 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 yhteispisteiden
perusteella hyväksyttävillä hakijoilla.
Mikäli ensikertalaisille hakijoille varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat
voidaan täyttää muilla hakijoilla. Mikäli ensikertalainen hakija menestyy valinnassa muuta hakijaa paremmin, hän asettuu valintaesityksessä tämän edelle.
Varasijat: Psykologian hakukohteessa varasijojen määrä on rajattu 15 varasijaan
valintatapajonoittain.
Valintakoe
Kirjallinen valintakoe järjestetään Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän,
Tampereen ja Turun yliopistoissa tiistaina 7.5.2019 klo 9.00–13.
Valintakoe on yksiosainen ja kestää neljä tuntia. Valintakokeessa voi olla sekä
monivalintatehtäviä että muun tyyppisiä tehtäviä.
Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimuksena olevan materiaalin ja kokeessa
jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan ja tilastollisten menetelmien perusteiden ymmärtämistä, aineistojen tul-

Hakijoiden käyttöön annetaan perustaskulaskin (ns. nelilaskin) kokeen ajaksi.
Laskimessa on neliöjuuri- ja muistitoiminnot. Omia taskulaskimia ei saa käyttää kokeessa. Kokeessa voidaan antaa myös taulukoita, kuvia ja kaavoja.
Valintakoetehtävien ja koevastausten kieli: Valintakoetehtävät on mahdollista
saada suomen tai ruotsin kielellä ja valintakoetehtäviin voi vastata tehtävien
kielen mukaan suomen tai ruotsin kielellä. Hakijan tulee ilmoittaa hakemuksen yhteydessä viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä, tekeekö
hän valintakokeen suomeksi vai ruotsiksi. Hakija ei voi muuttaa ilmoitustaan
hakuajan päättymisen jälkeen. Tehtäviä ei ole mahdollista saada molemmilla
kielillä.
Valintakoevaatimukset:
Materiaali, joka ilmoitetaan tiistaina 9.4.2019 klo 12.00 Helsingin, Itä-Suomen,
Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen www-sivuilla. Materiaali on
pääosin suomenkielinen, mutta voi sisältää myös englanninkielisiä tekstejä.
Englanninkielisten tekstien yhteydessä on sanasto, jossa selitetään materiaalissa käytetyt englanninkieliset termit ja käsitteet.
Valintakokeen pisteytys: Psykologian kandiohjelmaan haettaessa valintakoetehtävistä saatava yhteenlaskettu raakapistemäärä muutetaan valintakoepisteiksi välille 0,000 – 120,000. Kaikista psykologian alan valintakoeyhteistyönä
järjestettävään valintakokeeseen osallistuneista hakijoista ne hakijat, jotka
kuuluvat 1 % parhaiten vastanneiden joukkoon, saavat lopulliseksi valintakoepistemääräkseen 120,000 pistettä. Muiden valintakokeeseen osallistuneiden hakijoiden pisteet skaalataan asteikolle 0,000 – 120,000 siten, että
pistemäärää 120,000 vastaa se raakapistemäärä, jonka viimeinen parhaiten
vastanneista 1%:sta on saavuttanut. Tullakseen huomioiduksi valinnassa täytyy
valintakoe suorittaa hyväksytysti. Minimipisteraja (valintakokeesta edellytetty
vähimmäispistemäärä) on puolet skaalatuista pisteistä (= 60 pistettä).
Erityisjärjestelyjä haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemus erityisjärjestelyistä
toimitetaan siihen yliopistoon, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen
hakija on ilmoittanut osallistuvansa. Huomaathan, että Helsingin yliopistoon
tulee jättää hakemus jo 3.4.2018 mennessä. Lisätietoa erityisjärjestelyjen
hakemisesta Turun yliopiston valintakokeisiin: www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/
hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt

89

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Turun yliopiston psykologian hakukohteessa valitaan enintään 31 opiskelijaa. Hakukohteeseen varataan 22 paikkaa ensikertalaisille hakijoille.
Hakukohteessa valitaan yhteispisteiden määräämässä järjestyksessä vähintään
13 ensikertalaista hakijaa ja valintakoepisteiden määräämässä järjestyksessä
vähintään 9 ensikertalaista hakijaa. Loput 9 paikkaa täytetään siten, että 5
hakijaa valitaan yhteispisteiden määräämässä järjestyksessä ja 4 hakijaa valintakoepisteiden määräämässä järjestyksessä. Yhteispisteet koostuvat valintakokeesta ja ylioppilastutkinnosta saaduista pisteistä.

kintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä. Valintakokeessa voi olla myös laskemista vaativia tehtäviä. Valintakoevaatimuksena oleva materiaali, joka julkaistaan
kuukautta ennen valintakoetta, ei ole käytettävissä valintakokeessa.
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Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys

Sosiaalitieteiden kiintiöstä (45) 32 paikkaa täytetään ensikertalaisiin hakijoihin
kuuluvista niin, että puolet täytetään ylioppilastodistuksen ja valintakokeen
yhteispistemäärän perusteella ja puolet pelkän valintakoetuloksen perusteella. 13 paikkaa täytetään muista hakijoista niin, että 7 paikkaa täytetään ylioppilastodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella ja 6 paikkaa
pelkän valintakoetuloksen perusteella.

International Baccalaureate (IB) -tutkinnon, Suomessa suoritetun
Reifeprüfung-tutkinnon ja Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) arvosanat
rinnastetaan ylioppilastutkintoon seuraavasti:

Ensin valitaan yhteispisteiltään parhaat hakijat. Saman pistemäärän saaneiden
järjestyksen ratkaisevat valintakoepisteet. Sen jälkeen valitaan jäljellä olevista
hakijoista valintakoepisteiltään parhaat hakijat. Saman pistemäärän saaneiden järjestyksen ratkaisee kokonaispistemäärä.
Varasijoilta kutsutaan hakukohteisiin yhteispistekiintiöstä ja pelkän valintakokeen perusteella valittavien kiintiöstä, pisteiden oikeuttamassa järjestyksessä.
Ylioppilastutkinnon pisteytys
Ylioppilastutkinnon painoarvo on 50 % ja siitä voi saada enintään 60 pistettä.
Pisteitä annetaan seuraavasti:
1. äidinkieli, suomi tai ruotsi toisena kielenä
2. reaali tai jonkin reaaliaineen koe tai matematiikka
3. kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta
(voivat olla myös muita reaaliaineiden kokeita)
Äidinkieli, reaali,
ainereaalikokeet,
pitkä oppimäärä

Lyhyt tai keskipitkä oppimäärä

Laudatur

15

12

Eximia cum laude approbatur

12

9

Magna cum laude approbatur

9

6

Cum laude approbatur

6

3

Lubenter approbatur

3

1

Approbatur

1

-

Ylioppilastutkinto

IB-tutkinto

EB-tutkinto

Reifeprüfung/
DIA-tutkinto

Laudatur

7 Excellent

10.00-9.00

15-13

Eximia cum laude
approbatur

6 Very good

8.95-8.00

12-10

Magna cum laude
approbatur

5 Good

7.95-7.00

9-8

Cum laude
approbatur

4 Satisfactory

6.95-6.00

7

Lubenter approbatur

3 Mediocre

5.95-5.00

6-5

Approbatur

2 Poor

4.95-4.00

4

IB-tutkinnossa HL-tason kokeet pisteytetään kuten äidinkieli, reaali ja pitkän
oppimäärän kokeet. SL-tason kokeet pisteytetään lyhyen tai keskipitkän
oppimäärän tasoisina.
Tutkinnon tulee olla suoritettuna 31.5.2019 mennessä lukuun ottamatta
vuonna 2019 suoritettavia IB- tai EB -tutkintoja, joissa huomioidaan aluksi
ennakkoarviot.

Valintakoe
Keskiviikkona 15.5.2019 klo 10–15 Publicumin ja Educariumin luentosaleissa.
Valintakoemateriaali Julkaistaan 15.4.2019 osoitteessa www.opintopolku.fi ja
tiedekunnan internet-sivuilla. Valintakoe on kaikille pakollinen. Koe kestää
viisi tuntia.
Koetehtävät ovat pääosin esseemuotoisia, ja niihin sisältyy myös soveltamistehtäviä. Osa tehtävistä voi olla monivalintakysymyksiä tai perustua kokeessa
jaettavaan, valintakoekirjan teemoihin perustuvaan aineistoon.
Sosiaalitieteiden valintakoe muodostuu kirjallisuuskokeesta ja aineistokokeesta. Kirjallisuuskokeen vastaukset arvostellaan kaikilta kokeeseen
osallistuneilta. Aineistokoe arvostellaan vain kirjallisuuskokeessa parhaiten
suoriutuneelta kolmannekselta (1/3), kuitenkin vähintään 90 hakijalta.
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SOSIAALITIETEET

Kokeesta saatava enimmäispistemäärä on 60 pistettä. Hyväksytyksi voi tulla
vain hakija, joka on saanut valintakokeesta vähintään 10 pistettä.
Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta Turun yliopiston valintakokeisiin:
www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt

SOSIAALITYÖ
Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2019 hakea 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
Hakijat valitaan kahdesta valintajonosta
>> 1. ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet
hakijat todistuspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän
perusteella
>> 2. pelkän valintakoemenestyksen perusteella valittavat
Turun yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelmaan valitaan yhteensä 28 hakijaa
seuraavasti: valintajonossa yksi 17 hakijaa (joista 12 ensikertalaista) ja valintajonossa kaksi 11 hakijaa (joista 7 ensikertalaista). Ensin valitaan todistuspisteiden
ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella valittavat ja sen jälkeen
loput paikat täytetään pelkän valintakokeen perusteella valittavilla.
Saamenkieliset hakijat
Edellä esitetyn lisäksi Lapin yliopistoon voidaan hyväksyä yksi sellainen saamen kieltä taitava opiskelija, jonka saavuttama pistemäärä on alhaisempi kuin
viimeisenä hyväksytyllä, mutta jonka katsotaan menestyneen valintakokeissa
riittävän hyvin. Tällä perusteella valitun tulee osoittaa saamen kielen taitonsa
kielikokeella. Sellaista saamen kieltä taitavaa hakijaa, joka tulee muutoinkin
hyväksytyksi yliopistoon, ei lueta saamen kielen taitoisten kiintiöön. Huom!
Saamenkielisten kiintiö koskee ainoastaan Lapin yliopistoa.
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Valintamenettely
Kunkin hakukohteen aloituspaikoista täytetään ensin valintajonon 1 kiintiö
ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneilla hakijoilla todistuspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän mukaisessa
paremmuusjärjestyksessä. Loput aloituspaikat täytetään valintajonossa 2
pelkän valintakokeen pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.
Tasapistetilanteessa hakijoiden välisen järjestyksen ratkaisee ensisijaisesti
valintakokeen kokonaispistemäärä ja toissijaisesti valintakokeen aineistokokeen pistemäärä. Mikäli nämäkin ovat samat, asetetaan hakijat paremmuusjärjestyksessä samalle sijalle.
Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset
Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi
opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta (ns. SORAlainsäädäntö, https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/opiskelijaksi-ottamisen-rajoitukset-korkeakouluissa/).
Rajoitukset koskevat sosiaalityön hakukohteita.
Pisteytys
Ylioppilastutkintotodistuksen painoarvo valintaryhmässä 1 on 50 % eli ylioppilastutkintotodistuksesta ja valintakokeesta saa molemmista yhtä paljon pisteitä (60+60). Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä seuraavasti:
1. äidinkieli, suomi tai ruotsi toisena kielenä
2. reaali tai jonkin reaaliaineen koe
3. kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta
(voivat olla myös muita reaaliaineiden kokeita)
Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta annettavat pisteet:
Äidinkieli, reaali,
ainereaalikokeet,
pitkä oppimäärä

Lyhyt tai keskipitkä oppimäärä

Laudatur

15

12

Eximia cum laude approbatur

12

9

Magna cum laude approbatur

9

6

Cum laude approbatur

6

3

Lubenter approbatur

3

1

Approbatur

1

-
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Valintakokeen lopullinen pistemäärä on kirjallisuuskokeen ja aineistokokeen
yhteenlaskettu pistemäärä.

International Baccalaureate (IB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 45.
European Baccalaureate (EB) -tutkinnon maksimipistemäärä on 100.
Reifeprüfung (Rp) -tutkinnon maksimipistemäärä on 300.
Siten esimerkiksi IB-tutkinnossa lähtöpisteet lasketaan jakamalla tutkinnon
yhteispistemäärä 45:llä ja kertomalla saatu luku hakukohteen todistuspisteiden maksimimäärällä (60). Esimerkiksi jos hakija on saanut IB-tutkinnosta 40
pistettä, saa hän todistuksestaan 40/45*60= pistettä 53.33 pistettä.
Hakijalta huomioidaan äidinkielen osalta suomen tai ruotsin kielen koe.
Mikäli näistä kumpaakaan ei ole suoritettu, huomioidaan A-kielen koe.
Taideaineista ei anneta todistuspisteitä. Keväällä 2019 IB-tutkinnon suorittaneet huomioidaan valintajonossa 2 (pelkän valintakoemenestyksen perusteella valittavat).
Varasijat
Jos sosiaalityön valinnassa opiskelijaksi hyväksytty hakija ei ota saamaansa
paikkaa vastaan, valitaan hänen tilalleen uusi opiskelija korkeakoulujen
yhteishaun sijoittelukäytäntöjen mukaisesti yhteispisteiden tai koepisteiden
perusteella muodostuvasta valintajonosta ensikertalaisille varatut paikat
huomioiden.
Valintakoe
Sosiaalityön valintakoe järjestetään tiistaina 21. toukokuuta klo 10.00–14.00.
Koe järjestetään samanaikaisesti jokaisessa yhteisvalintaan osallistuvassa yliopistossa, ja hakija voi osallistua valintakokeeseen haluamallaan paikkakunnalla. Osallistumispaikka ilmoitetaan sähköisellä hakulomakkeella. Ilmoitus
koepaikasta on sitova.
Koepaikat
>> Itä-Suomen yliopisto, Kuopio: Snellmania, Yliopistonranta 1 E
>> Jyväskylän yliopisto: Agora-rakennus, Mattilanniemi
>> Lapin yliopisto: Yliopistonkatu 8
>> Tampereen yliopisto: Kalevantie 4
>> Turun yliopisto: Publicum, Assistentinkatu 7

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Paikalle tulee saapua ajoissa,
viimeistään 15 minuuttia ennen koetilaisuuden alkua. Valintakokeeseen on
otettava mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai henkilötodistus) ja kirjoitusvälineet. Kokeeseen saa ottaa mukaan juotavaa ja
välipalaa läpinäkyviin pakkauksiin pakattuna.
Valintakoevaatimukset
Valintakoe kostuu kirjallisuuskokeesta ja aineistokokeesta. Valintakokeen
ennakkomateriaalina on artikkelikokoelma, joka julkaistaan 23.4. klo 12.00
Opintopolussa. Aineistokokeessa edellytetään artikkelikokoelman tietojen
soveltamista valintakokeessa jaettavaan materiaaliin.
Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 60 pistettä: kirjallisuuskokeesta
30 pistettä ja aineistokokeesta 30 pistettä. Aineistokokeessa edellytetään
artikkelikokoelman tietojen soveltamista valintakokeessa jaettavaan
materiaaliin.
Ensin kaikilta kokeessa olleilta hakijoilta arvostellaan kirjallisuuskoe.
Aineistokoe tarkastetaan vain niiltä hakijoilta, joiden kirjallisuuskokeesta
saama pistemäärä on vähintään 60 % kaikkien kokeeseen osallistuneiden
keskiarvosta. Voidakseen tulla valituksi sosiaalityön yhteisvalinnassa, hakijan
tulee saada aineistokokeesta vähintään 7 pistettä. Lopullisessa valinnassa
huomioidaan kirjallisuuskokeen ja aineistokokeen yhteispisteet.
Erityisjärjestelyjä valintakokeeseen haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemus
erityisjärjestelyistä toimitetaan siihen yliopistoon, jonka järjestämään
valintakoetilaisuuteen hakija on ilmoittanut osallistuvansa. Lisätietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta Turun yliopiston valintakokeisiin: www.utu.fi/fi/
opiskelijaksi/hakeminen/valintakoe-erityisjarjestelyt
Oikaisumenettely
Kirjallinen oikaisupyyntö sosiaalityön opiskelijavalinnassa mahdollisesti
tapahtuneesta virheestä osoitetaan sen yliopiston tiedekunnalle, jonka valintaan haetaan oikaisua. Oikaisupyynnössä on selvästi yksilöitävä, mitä oikaisupyyntö koskee. Oikaisupyyntö käsitellään kaikissa niissä yliopistoissa, joiden
sosiaalityön hakukohteisiin hakija on hakenut. Oikaisupyyntö toimitetaan 14
päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta osoitteella Hakijapalvelut,
33014 Tampereen yliopisto.
Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus tutustua valintakoepapereihinsa 14 päivän aikana tulosten julkistamispäivästä lukien välisenä aikana
siinä yliopistossa, jossa hän on osallistunut valintakokeeseen. Tarkemmat
aikataulut, yhteystiedot ja yliopistokohtaiset menettelyohjeet julkaistaan
myöhemmin Tampereen yliopiston verkkosivuilla.
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Kansainvälisten ylioppilastutkintojen todistuspisteytyksessä käytetään
skaalausta. Hakijan ylioppilastutkinnosta saamat pisteet jaetaan ao. tutkinnon maksimipistemäärällä ja kerrotaan hakukohteen lähtöpisteiden
maksimipistemäärällä.
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