
Turun korkeakoulujen

Opoinfo
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Mukana Opoinfossa: Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun AMK, Diak, Humak ja Novia



Ohjelma

• Klo 13–13:30 Rekryt (Juha Sainio/TY, Satu Helmi/TurkuAMK): 
Työllistyminen

• Vastaukset ennakkokysymyksiin
• DIAK: Pauliina Seppä

• Humak: Karri Soppi

• Novia: Ida Borgar

• TurkuAMK: Katja Mäkinen, Ismo Kantola

• TY: Mari Kähkönen

• ÅA: Gurli-Maria Gardberg



Tulevat valintaperustemuutokset 

Yleisesti

• Todistusvalinta / valintakoevalinta - pysyväthän nämä kiintiöt niin kuin opintopolussa ilmoitettu? Ns. paperivalinnan osuuden muutokset? 
• Pysyvät Opintopolussa ilmoitettuina. Vaihtelevat koulutuksittain, paitsi Turun AMK:ssa, jossa yo-40%, ammatillinen pt 20% ja valintakoe 40%. 

• Listaus muutoksista hakukohteittain. Onko muutoksia? Mille aloille? Muutokset AMK-hauissa ja YO-hauissa? Millä aloilla asetetaan
kynnysehtoja yo-arvosanoista ja mitä ne ovat?

• Kk:t vastaavat. 

• ÅA ja TY: ks, seuraavat diat.

• AMK: Arenen valintaperustesuositus pysynyt samana. Se millaisen kannan eri amk:t ottavat suositukseen, saattavat tuoda variaatioita valintaperusteisiin, 
esim. omia valintatapajonoja. Turun AMK: ”haku aikaisemmilla korkeakouluopinnoilla”-valintatapajono poistunut. Kynnysehtoihin: Turun AMK ei käytä 
kynnysehtoja.

• Ajantasaiset valintaperusteet tulee aina tarkistaa Opintopolku.fi:stä!

• Muutokset koskien ammatillisella tutkintotodistuksella haettaessa.
• Ei muutoksia. AMK: 1.8.2015 ja sen jälkeen valmistuneet mukana todistusvalinnassa. Tällä hetkellä keskustellaan OPH:n johdolla, voiko ennen reformia 

suoritettujen tutkintojen arvosanoja korottaa ja ottaa huomioon yhteishaussa

• Onko todistusvalinnan pisteytystaulukkoon tulossa muutoksia lähivuosina? Säilyykö edelleen matemaattisten aineiden ylivalta 
pisteytyksissä kaikille aloille?

• Todistusvalintojen tuloksia seurataan. AMK: Päätetään valtakunnallisesti, ei tietoa muutoksista.

TY

• Helsingin yliopisto on jo ilmoittanut pisteytysmuutoksista eräillä aloilla 2023–2024. Onko Turun yliopistolla suunnitelmia muutoksista vai 
mennäänkö nykyisillä vuoteen 2024?

• Pääsääntöisesti mennään nykyisillä, pl. pienet, hakijan edun mukaiset huojennukset kynnysehtoihin. Biolääketieteessä mahdollisesti yhtenäistäminen 
lääketieteellisten alojen kanssa. 



ÅA:n valintaperustemuutokset

• UUSI! Proviisorin koulutusohjelma

• Ruotsin kielitaitovaatimukset muuttuneet muutamissa
hakukohteissa: https://www.abo.fi/studera-hos-
oss/antagning/sprakkrav-i-svenska/

• Psykologia, logopedia, ruotsin kieli ja saksan kieli myös mukana
ÅA:n yhteisessä valintakoeyhteistyössä (yhteinen koe 14 
hakukohteelle)

• VAKAVA muutokset

https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sprakkrav-i-svenska/
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• DIA-kohteet: Todistusvalinta 70% (2018 60%, ”koronavalinnassa” 80%)

• Tieto- ja viestintätekniikka: Pitkän matematiikan kynnysehto M->C. 

• Geologia: Lisäaloituspaikoista johtuen ensikertalaiskiintiö käyttöön. 

• Biokemia: Valintakoeyhteistyö: samalla kokeella voi hakea myös Helsinkiin, Tampereelle ja Ouluun.

• Biolääketiede: Valintakoeyhteistyö lääk. yhteisvalinnan kanssa (voi hakea molempiin, mutta koepäivänä pitää valita, 
hakeeko biolääketieteeseen vai lääketieteellisille aloille): kokeen kemian ja biologian osiot. Lisäaloituspaikkoja: 30 
(viime vuonna 25).

• Lääketieteelliset alat: Aloituspaikkoja lisää: LL 149 (viime vuonna 145) ja HLL 41 (viime vuonna 40). Ensisijaisuuspiste 
poistuu. Valintakoepaikkakunnan voi valita. Valintakoe perustuu lukion (BI, KE, FY) opetussuunnitelmien ja kokeessa 
jaettavan aineiston lisäksi mahdolliseen ennakkomateriaaliin. Tieto mahdollisesta ennakkomateriaalista ja tarkempi tieto 
sen julkaisuajankohdasta julkistetaan 30.11.2020 mennessä yhteisvalinnan verkkosivuilla. Tasapistesääntöjä lisätty. 

• Oikeustiede: Lisäaloituspaikkoja, avoimen väylään ensikertalaiskiintiö 50 %. Valintakokeen toiseen 
tarkastusvaiheeseen etenevien määrä 3-kertainen (ent. 4-kert.) aloituspaikkoihin nähden.

• Psykologia ja logopedia: Valtakunnallinen valintakoeyhteistyö = yhteinen valintakoe.

• Kauppatieteet: Lisäaloituspaikkoja, tasapistesääntöä muutettu, varasijoja lisätty. 

• Taloustiede: Lisäaloituspaikkoja, todistusvalinnan osuus 53%->54%.
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• Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma: Lisäaloituspaikkoja (ml. avoimen väylään), luovutaan VAKAVA-pisteiden 
skaalauksesta. VAKAVA-kokeen perusteella saatava vähintään 20 % VAKAVA-kokeessa valtakunnallisesti parhaiten 
menestyneen hakijan pistemäärästä.  Todistusvalinnan minimipisteraja (57 p.). Avoimen väylässä lisätään toinen 
jatkokriteeri mahdolliseen tasapistetilanteeseen: hakijan suorittama kokonaisopintopistemäärä. 

• Käsityön aineenopettajan, luokanopettajan (Rauma ja Turku) sekä varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmat:
Todistusvalinnan minimipisteraja 67,5->57. Aito todistusvalinta: yo-tulokset ennen VAKAVA-koetta, joten osa hakijoita 
kutsutaan soveltuvuuskokeeseen todistuspisteillä. VAKAVA-kokeen perusteella hakijan saatava vähintään 20 % 
VAKAVA-kokeessa valtakunnallisesti parhaiten menestyneen hakijan pistemäärästä (v. 2020 30 %). Käsityön 
aineenopettajan tutkinto-ohjelmaan saatava ennakkotehtävästä vähintään 20 p (v. 2020 30 p).

• Kiina: uusi koulutus, 15 aloituspaikkaa.

• Historia ja arkeologia: 5 lisäaloituspaikkaa, koe kaksivaiheiseksi (toinen tehtäväkokonaisuus tarkastetaan 
kolmannekselta (väh. 100) hakijoista. 

• Median, musiikin ja taiteen tutkimus: 5 lisäaloituspaikkaa.

• Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielen tutkimus: 5 lisäaloituspaikkaa.

• Saksa / Ranska: kynnysehtona oleva ko. kielen arvosanavaatimus laskee yhdellä. Saksassa todistusvalinnan 
minimipisteraja 90->70.

• Italia: äidinkielen kynnysehto M->C.

• Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelma: todistusvalinnan minimipisteraja 90->70.



Valintaperusteet yleisesti jostain 
tietystä alasta/hakukohteesta
• Yleinen kuvaus Turun korkeakoulujen hakukohteista.

• Korkeakoulujen verkkosivuilla, hakijan päivän ohjelmassa (ml. tallenteet), 
Opintopolussa

• Miten paljon ammatillisella puolelta tulee teille opiskelijoiksi?
• YO: vaihtelee vuosittain, paikan vast.ottaneista noin 2,5%. TY 2020: hakijoista 

3,7%, paikan vast.ottaneista 1,6%.

• AMK: vaihtelee korkeakouluittain ja aloittain, mutta valtakunnallinen keskiarvo 
v. 2015–2019 on

• ensisijaisista hakijoista ammatillinen perustutkinto, opistoasteen tai ammatillisen 
korkea-asteen tutkinto on n. 46% hakijoilla, ja opiskelupaikan vastaanottaneista n. 39 
%:lla. (Turun AMK ens. hakijat 46%, paikan vo 34%.)

• ammatti- ja erikoisammattitutkinto ens. hakijoista n. 14% ja paikan vastaanottaneista 
n. 9% (Turun AMK ens. hakijat 13%, paikan vo 8 %.)

• Tarkemmat tilastot: vipunen.fi



Todistusvalinta

• Tulosten julkaisupäivä?
• Viimeistään-pvm:t 2021: Kevään I haku 4.6., kevään II haku todistusvalinnat 31.5. ja muut 9.7.

• Haluaisin erityisesti tietoja hakemisesta IB päättötodistuksella hakijoille
• Pisteytykset, AMK: ammattikorkeakouluun.fi ja YO: opintopolku.fi
• Liitteiden toimittamisesta ohje hakulomakkeella. 
• AMK: Hakukautena valmistuvat eivät ole mukaan kevään I haun todistusvalinnassa.

• Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot?
• Turun AMK vastaa

• Olisi kiintoisaa ja hyödyllistä saada kuulla esimerkkejä eri alojen todistusvalinnan 
sisäänpääsyrajoista viime keväältä. 

• Kk:t vastaavat. 
• Pisterajat löytyvät Vipusesta: https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Haku-

%20ja%20valintatiedot%20-%20korkeakoulu%20-%20pisterajat.xlsb
• YO: ”pureskeltu” Vipusen tietojen yhteenveto hiukan kesken, päivittyy valintahankkeen sivuille

lähiaikoina.

http://www.ammattikorkeakouluun.fi/
https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-todistusvalinnat-2020/#yo-ebibrpdia
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Haku-%20ja%20valintatiedot%20-%20korkeakoulu%20-%20pisterajat.xlsb
https://public.tableau.com/profile/university.of.helsinki.institutional.research.and.analysis#!/vizhome/yliopistojen_opiskelijavalintatilastot_2018-2020/Tietojahakijoista
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• S2-vaatimukset: riittääkö hyväksytty tulos YO-kirjoituksissa vai vaaditaanko tietty arvosana osoittamaan suomen kielen 
riittävä taito? Missä mustaa valkoisella, jotta sen voi opiskelijalle näyttää? / S2:n ja äidinkielen merkitys 
ylioppilastutkinnolla hakevilla. Tällä hetkellä pisteytys on epäreilu S2 -kirjoittajille. / Onko opiskelijavalinnoissa 
jonkinlainen S2 liittyvä kynnysehto? / S2:n ja äidinkielen merkitys ylioppilastutkinnolla hakevilla? Tällä hetkellä pisteytys
on epäreilu S2 -kirjoittajille.

• YO: kielitaidon todentamisen vaatimuksia muutettu viime keväästä: aiempi vaatimus S2:n ja R2:n osalta oli M, nyt riittää A.

• Kynnysehtokysymys: Turun AMK: ei valintaperustesuosituksen mukaan.

• Vastaako S2 arvosana äidinkielen arvosanaa? Pisteytetäänkö samalla tavalla/asteikolla?
• Pisteytetään kuten äidinkieli ellei valintaperusteissa muuta sanota. 

• Turun AMK: Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä. Pisteytystaulukko 
löytyy https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/

• Vapautus ruotsin kielen opinnoista? Miten teillä suhtaudutaan nuoriin, joilla on ruotsin kielestä vapautus lukiossa?
• Kk:t vastaavat

• Turun AMK: Jos opiskelijalla on jo vapautus (alla perusteet), tilalle otetaan jotain muita opintoja (jos mahdollista muun kielen opinnot 
tai täysin muut opinnot). 

Opiskelijalla on oikeus hakea vapautusta toisen kotimaisen kielen pakollisista opinnoista, mikäli
• hänen koulusivistyksensä on muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä asetuksen 424/2003 8 §, 1 momentin yksi perusteella tai 
• hänellä ei ole aiempia toisen kotimaisen kielen opintoja (ei ole koskaan opiskellut ko. kieltä) tai 
• opiskelija on erityisten syiden vuoksi vapautettu kielitaitovaatimuksista (erityisiä syitä esim. vaikea lukihäiriö) 

Turun AMK: Aiheeseen liittyen, Turun AMK:ssa on tarjolla maahanmuuttajataustaisille nuorille AMK-opintoihin valmentava 
koulutus 30 op (haku päättyy 16.11.2020, opinnot keväällä 2021), joka sisältää 15 op suomen kielen opintoja. 

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/
https://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutushaku/korkeakouluopintoihin-valmentava-koulutus/
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ÅA, Novia, TY

• Entä ruotsin kielen arvosanarajat ÅA:n eri aloilla?
• https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sprakkrav-i-svenska/

• Kolme eri vaatimustasoa  

• Suomenkielisen hakijan ruotsin taitovaatimukset ÅA tai Noviaan hakiessa? 
Mitä pitäisi tehdä, jos ei ole osallistunut ruotsin yo-kokeeseen?

• YO:t: Hankenin ja Åbo Akademin yhteinen kielikoe 17.4

• Vilka språkkrav gäller för svenskspråkiga sökande till Turun Yliopistos
utbildningar?

• https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/yhteishaku

https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sprakkrav-i-svenska/


Koronakevään valinnat 
(valintaperustemuutokset, valintakoejärjestelyt)

• Miten viime kevään valinnat ovat toimineet? Entä verrattuna 
aiempiin vuosiin?

• YO: valinnat saatiin tehtyä, ei vielä tietoa opintomenestyksestä ym.
• AMK: merkittävin muutos valintakokeen kaksivaiheisuus. Toisen asteen 

oppilaitosten puutteelliset merkinnät aiheuttivat ongelmia.
• Huom! Oikaisuvaatimuksia vähemmän kuin aiempina vuosina.

• Ovatko opiskelijat ottaneet kursseja tänä syksynä vai 
ilmoittautuivatko vain läsnäolevaksi, koska oli pakko?

• AMK: ei ainakaan tiedossa. 
• YO: opintoja suoritettu melko normaalisti, osa jopa normaalia 

enemmän. Seurataan (ml. opiskelijoiden hyvinvointi)!



Valintakoejärjestelyt 2021 

• Onko jo tiedossa, jos tulee erityisjärjestelyjä kevään 2021 kokeissa? Kevät-21 valintakokeet: mitä / miten / missä / 
milloin? Oletteko varautuneet etäkoejärjestelyihin? Onko ensi keväänä kaksiosaisia valintakokeita (ensin sähköinen ja 
toinen kierros yliopistolla/amk:ssa)? / Kuinka nopeasti ja miten tiedotetaan muutoksista hakijoille ja opoille? Olisi hyvä 
tietää ajoissa - olla siis suunnitelmat julkisena, jotta voidaan varautua. 

• AMK: keskustelussa 1- ja 2-osaiset valintakokeet. Ratkaisu ja tiedotus valtakunnallinen, ei amk-kohtaista. Tiedot päivitetään sivulle 
www.ammattikorkeakouluun.fi. Kokeet kesäkuun alkupuolella?

• YO: tavoite valvotut 1-vaiheiset valintakokeet, pääosin kampuksilla tai muissa fyysisissä tiloissa. Mahdolliset valintakoejärjestelyjä 
koskevat muutokset ilmoitetaan 16.3. mennessä. 

• Onko ensi keväälle lisäpaikkoja koronan vuoksi?
• Ei koronan vuoksi, mutta ministeriön kanssa neuvotellun mukaisesti (koulutustason nostotavoite)

• Onko pohdittu sitä, että kevään 2021 valinnoissa otettaisiin sisään enemmän valintakoekiintiössä , koska viime keväänä 
todistusvalinnoilla otettiin enemmän opiskelijoita sisään kuin oli tarkoitus? Näin oikeudenmukaisuus toteutuisi 
hakijoiden osalla paremmin. Valintakoekiintiön pitäisi oikeasti olla mahdollisuus päästä sisään. Nyt monilla aloilla 
todistusvalinnan osuus ylittää yli puolet.

• AMK/TurkuAMK: Viime keväänä kiintiöt olivat korkeakoulujen omassa harkinnassa. Meillä otetaan nyt enemmän 
valintakoekiintiössä verrattuna viime kevääseen, sillä ”haku aikaisemmilla kk-opoinnoilla”-jonon aloituspaikat siirrettiin 
valintakoejonoon.

• YO: Ei. Viime kevään poikkeustilanne vaati poikkeuksellisia ratkaisuja. Ensi kevään osalta pyritään pääsemään 
normaalitilanteeseen.

AMK

• Sosiaali- ja terveysalan pääsykokeet?
• Sama formaatti, eli AMK-valintakoe, uusine kysymyksineen.

http://www.ammattikorkeakouluun.fi/


Korkeakoulujen opetusjärjestelyt 
poikkeusaikana
• Oletteko kysyneet opiskelijoiden palautetta tästä ja jos niin millaista se on ollut? Miten opiskelijat 

ovat kokeneet etäopetuksen?
• Kk:t vastaavat

• Miten lähi- ja etäopetus on organisoitu eri vaiheessa olevilla opiskelijoilla?
• TY: yleisesti yliopisto linjannut ohjeistanut tarjoamaan uusille opiskelijoille lähiopetusta. Luonnontieteissä laboratorio- ja 

kenttäkursseja järjestetty pienemmille ryhmille Lääk: lähiopetusta varsin paljon kaikissa opintojen vaiheissa, muissa 
tiedekunnissa lähiopetusta pienryhmille. Oik: 1. vsk:n opiskelijoiden ensimmäinen opintojakso jaettu pienryhmiin, kaikille 
sama opetus. Kasv: jonkin verran lähiopetusta, harjoittelut harjoittelupaikkojen ohjeistuksen mukaisesti.

• ÅA: Ensimmäisen vuoden opiskelijoille lähiopetusta, muille pääsääntöisesti etäopetusta. Poikkeukset ne opinnot (esim. 
laboratorio kurssit) joita ei voi suorittaa etäänä. Myös lähiopetuksessa pyritään niin sanottuun hybriidiratkaisuun missä 
luennot voi seurata myös etäänä.

• Turun AMK: Linjaus on, että työt tehdään etänä aina, kun se on opetuksen ja muun toiminnan kannalta mahdollista 
toiminnan laadun ja tuloksellisuuden kärsimättä. Koko AMK-tasolla on yhteiset linjaukset, mutta koulutukset ja opettajat 
suunnittelevat toteutuksen. Pääsääntöisesti suositaan etäopetusta, mutta esim. laboratorio-, simulaatio- ym. opetus on 
lähiopetuksena koronasuositusten mukaan. 1. vsk opiskelijoilla on ollut myös muuta opetusta lähiopetuksena 
ryhmäytymisen ja tutustumisen vuoksi. 



Muuta

• Avoimen väylän asema valintaperusteena; onko muutoksia tulossa? Onko tietoa, kuinka 
hankalaa on ollut päästä avoimen yliopiston esim. kauppakorkeakoulun avoimen väylän 
vaatimuksiin kuuluville kursseille? Otetaanko kaikki halukkaat vai vain nopeimmat?

• TurkuAMK: Valintatapoihin voi tulla pieniä muutoksia. Asemaa pyritään vahvistamaan suhteessa 
pääväylään.

• TY: Oikikseen ensikertalaiskiintiö (7/14 paikasta ensikertalaisille). Oikeustieteen opinnoissa kiintiöt 
täyttyvät nopeasti eli vain nopeimmat saavat paikat. Kasvatustieteissä opintoihin on helppo päästä, 
koska opintoja tarjolla useissa eri avoimissa yliopistoissa. Joillekin TuKKK:n avoimen kursseille 
kaikki halukkaat eivät mahdu. Väylässä vaadittujen kurssien osalta kuitenkin normaalisti löytyy 
vaihtoehtoiset kurssit. Kauppatieteiden aloituspaikkoja on lisätty, samoin sosiaalitieteiden. Matlu ja 
tekniikka: mahdollisuus hakea tdk:n useampaan hakukohteeseen priorisoiden.

Kommentit

• Toivottavasti tästä Hakijan päivästä tulee opiskelijoille tallenteita seurattavaksi 
myöhemminkin.

• Tulevat. Osa tallentamattomista live-esittelyistä ”korvataan” nauhoitettavalla powerpoint-esittelyllä 
(diat + ääni).

• Hienoja tulokulmia asiaan!
• Kiitokset ennakkokysymyksiä lähettäneille!


