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Mihin haen?
Kandidaattiohjelmat (3 v)

• Kauppatieteiden 

kandidaattiohjelma (suomeksi)

• Johtaminen

• Laskentatoimi

• Markkinointi

• Rahoitus

• Taloustiede

• Tieto- ja palvelujohtaminen

• Yritysjuridiikka

• International Business -

kandidaattiohjelma (englanniksi)

• Economics-kandidaattiohjelma 

(englanniksi)

Maisteriohjelmat (2 v)

• Accounting

• Creative Sustainability

• Economics

• Finance

• Global Management

• Information and Service Management

• International Design Business Management

• Management and International Business

• Marketing

• Yritysjuridiikka



Kauppatieteiden

kandidaattiohjelma

(Otaniemi)



Miten haen Kauppatieteiden ohjelmaan?

Hakuaika

17.-31.3.

Todistus-
valinnan 
tulokset 

31.5.

Valintakoe 
8.6.

SAT-
tulosten
toimitus 

15.6.

Tulokset

9.7.

Opiskelu-
paikan 

vastaanotto 
16.7.

Haku Opintopolku.fi-palvelussa

• Voit hakea 6 hakukohteeseen, jotka asetat hakulomakkeella 

ensisijaisuusjärjestykseen.

• Sinulle tarjotaan yhtä opiskelupaikkaa eli sitä, jonka olet 

hakulomakkeella asettanut ylimmäksi ja johon pisteesi riittävät.



Minkä perusteella haen?

Kaikissa valintaryhmissä 

(paitsi avoimen väylä) 

edellytetään yleinen 

korkeakoulukelpoisuus!

Kauppatieteiden kandidaattiohjelma 

• Yhteisvalinta
• Ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella

• Valintakokeen perusteella

• SAT-testin perusteella

• Erityisten saavutusten perusteella
• Talousguru- tai MAOL-kilpailuiden 

perusteella (Datatähti & MAOL Lukion 

matematiikka)

• Avoimessa yliopistossa suoritettujen 
opintojen ja niistä saatujen 
arvosanojen perusteella

+ siirtohaku



Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

Minkä perusteella ja mihin voin hakea?

Voit hakea
• yo-arvosanojen perusteella (60 %)
• valintakokeen perusteella (40 %)
• Yhteisvalinnassa: Aalto-yliopisto, 

Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto ja 
Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, 
Tampereen yliopisto, Vaasan yliopisto,  
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 
Hanken Svenska Handelshögskolan ja Åbo 
Akademi. 

www. kauppatieteet.fi



Todistusvalinta
L E M C B A

Äidinkieli 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5

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

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

Psykologia 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

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

Lyhyt kieli 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

YO L E M C B A

EB (ennen 2021) 10-9 8,99-8 7,99-7 6,99-6 5,99-5 4,99-4

EB (2021 ->) 10-9 8,99-8 7,99-7 6,99-6 5,99-5,5 5,49-5

IB 7 6 5 4 3 2

RP/DIA 15-13 12-10 9-8 7 6-5 4

Pisteitä 5 aineesta:

• Äidinkieli

• Matematiikka

• Paras kieli

• 2 parasta ainetta

Kynnysehto:

Matematiikka

suoritettu (pitkä tai 

lyhyt)



Valintakoe ti 8.6.2021 klo 12-15 

• Kokeen voi tehdä missä tahansa yhteisvalinnan yliopistoista. Hakija

ilmoittaa valitsemansa koepaikan sitovasti hakulomakkeella.

• Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin
• Taloustieto (YH2, yhteiskuntaopin kurssi)

• Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, historian kurssi)

• Tilastot ja todennäköisyys (MAB5, lyhyt matematiikka) tai Todennäköisyys ja 

tilastot (MAA10). Valintakokeeseen riittää jompikumpi matematiikan oppimäärä.

• sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.

➢ Monivalintakysymyksiä ja oikein/väärinkysymyksiä

Valintakoevaatimukset: www.kauppatieteet.fi

http://www.kauppatieteet.fi/


Englanninkieliset

kandidaattiohjelmat



Miten haen Economics- ja IB-ohjelmiin?

Hakuaika

7.-20.1. 

SAT-tulosten toimitus 
20.4.

Tulokset

4.6.

Opiskelu-paikan 
vastaanotto 16.7.

Haku Opintopolku.fi-palvelussa

Tarkemmat hakuohjeet julkaistaan syksyn 2020 aikana.



Minkä perusteella haen?

Kaikissa valintaryhmissä 

(paitsi avoimen väylän) 

edellytetään yleinen 

korkeakoulukelpoisuus!

International Business -
kandidaattiohjelma

• Ylioppilastutkinnon 
arvosanojen perusteella

• SAT-testin perusteella

• Avoimessa yliopistossa 
suoritettujen opintojen ja 
niistä saatujen arvosanojen 
perusteella

+ siirtohaku

Economics-kandidaattiohjelma
• Ylioppilastutkinnon arvosanojen 

perusteella
• SAT-testin perusteella
• Talousguru- tai MAOL-kilpailuiden 

perusteella (MAOL Datatähti ja MAOL 

Lukion matematiikka)

+ siirtohaku



Economics (Otaniemi)

Valintaryhmä I: 
YO-arvosanojen perusteella 
(YO/IB/EB/suomessa suoritettu RP/DIA)

Pisteitä 4 aineesta:
• Äidinkieli

• Matematiikka

• Paras kieli

• Paras muu aine (ei mikään

edellisistä)

Kynnysehto:
Pitkä matematiikka M

Lyhyt matematiikka E

Valintaryhmä II: 
SAT-testin perusteella 

(kynnysehto väh. 1200 pistettä)

Kilpailumenestyksen 
perusteella: 
Talousguru, MAOL Lukion 

matematiikka, MAOL Datatähti

Siirtohaku



International Business (Mikkeli)

Valintaryhmä I: 
YO-arvosanojen perusteella 
(YO/IB/EB/suomessa suoritettu RP/DIA)

Pisteitä 5 aineesta:
• Äidinkieli

• Matematiikka

• Paras kieli

• 2 parasta muuta ainetta

Kynnysehto:
Matematiikka suoritettu (pitkä tai lyhyt)

Valintaryhmä II: 
SAT-testin perusteella 

Kynnysehto väh. 1200 pistettä

(YO-/IB-/EB-/DIA-/RP-tutkinto edellytetään)

Valintaryhmä III: 
SAT-testin perusteella 

Kynnysehto väh. 1200 pistettä

(ei YO-/IB-/EB-/DIA-/RP-tutkintoa)

Avoimen yliopiston väylä

Siirtohaku



Lisätietoa valinnoista



SAT-testi 
(Kauppatieteiden, International Business & Economics -ohjelmat)

• Valinta perustuu SAT-testin 

Evidence-Based Reading 
and Writing sekä 

Mathematics -osioista 

saatuun yhteispistemäärään

• Jotta voidaan huomioida 

valinnassa, 

yhteispistemäärän on oltava 

vähintään 1200 pistettä

• SAT-testi 1/2019-3/2021 (IB ja Economics)

• SAT-testi 1/2019-5/2021 (Kauppatieteet)



Erityisen saavutuksen perusteella
hakevat
(Kauppatieteiden kandidaattiohjelma)

• Erityinen saavutus tulee olla 
suoritettuna hakukelpoisuuden 
antavan tutkinnon aikana. 

• Erityisen saavutuksen tulee 
olla erittäin merkittävä 
verrattuna saman ikäisten 
keskimääräiseen tasoon.

• Hakijat valitaan erityisen
saavutuksen ja yo-tutkinnon
perusteella

• Jotta voidaan huomioida
valinnassa, tulee yo-tutkinnon
arvosanoista saada vähintään
80 % edellisvuoden
todistusvalinnan pisterajasta ja 
täyttää yhteisvalinnan
todistusvalinnan kynnysehto
(matematiikka suoritettu
hyväksytysti)



Talousguru- & MAOL-kilpailujen 
perusteella hakevien valinta
(Kauppatieteiden ja Economics-kandidaattiohjelmat)

• Opiskelupaikka myönnetään 
sinä vuonna, kun hakija 
valmistuu ylioppilaaksi
(kuitenkin viimeistään v. 2023)

• Vuonna 2021 viidelle
Talousguru-kilpailussa 
parhaiten sijoittuneelle 
voidaan myöntää 
opiskelupaikka

• Vuonna 2021 kymmenelle
MAOL-kilpailuissa (MAOL 
Datatähti ja MAOL Lukion
matematiikka) parhaiten
sijoittuneelle voidaan myöntää
opiskelupaikka



Avoimessa yliopistossa suoritettujen 
opintojen perusteella hakevien valinta 
(Kauppatieteiden & International Business -kandidaattiohjelmat)

• Ensimmäisen vuoden opinnot (60 op) 

Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa 

→ painotetun keskiarvon 

perusteella voi tulla hyväksytyksi 

tutkinto-opiskelijaksi

• Myös hakijoille, joilla on jo kk-tutkinto 

tai opiskelupaikka korkeakoulussa

Myös siirtohaku olemassa 

toisessa korkeakoulussa 

opiskeleville



Kuinka moni haki kauppakorkeakouluun 2020?

Hakeneet
Hakeneet 

(hakukelpoiset)
Hyväksytyt

Kauppatieteiden kandidaattiohjelma

Kauppatieteellisen alan 

yhteisvalinta
5697 3525* 354

SAT-valinta 62 27 12

Erityiset saavutukset 42 33 12

Avoimen väylä 58 43 33

International Business** 1188 754 87

Economics** 934 845 43

*Ensisijaisesti Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun hakeneita.

** Kaikki valintatavat yhteensä

Tilastot: https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/tilastoja-hakemisesta



aalto.fi

Lisätietoa:

opintopolku.fi 

kauppatieteet.fi

https://www.aalto.fi/study-at-aalto

hakijapalvelut@aalto.fi

@aaltobiz

http://biz.aalto.fi/
https://www.facebook.com/aaltobiz/
https://www.instagram.com/aaltouniversity/
https://twitter.com/AaltoBIZ
https://www.youtube.com/user/aaltouniversity
http://www.aalto.fi/snapchat/
https://www.aalto.fi/study-at-aalto
mailto:hakijapalvelut@aalto.fi


Haku taiteiden alan hakukohteisiin

Henriikka Huunan-Seppälä, suunnittelija

Aalto-yliopiston hakijapalvelut

30.10.2020



Hakukohteet / ARTS
Taiteiden ala (suomi/ruotsi)

• Dokumentaarinen elokuva

• Elokuva- ja tv-käsikirjoitus

• Elokuva- ja tv-tuotanto

• Elokuvaleikkaus

• Elokuvaohjaus

• Elokuvaus

• Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu

• Elokuva- ja tv-lavastus

• Kuvataidekasvatus

• Muoti

• Muotoilu

• Sisustusarkkitehtuuri

• Visuaalisen viestinnän muotoilu

Arkkitehtuurin hakukohteet

• Arkkitehtuuri

• Maisema-arkkitehtuuri

Englanninkielinen hakukohde

• Bachelor's Programme in Design



Suomen/ruotsinkieliset

hakukohteet



Suomen/ruotsinkieliset hakukohteet 
Taiteiden ala 

• Haku 
kevään 2021 2. yhteishaku

17.–31.3.2021
• Lisätietoa / hakukohteet listattuna

aalto.fi 
> Hae Aaltoon
> Haku suomen- ja ruotsinkielisiin 
kandidaattiohjelmiin
> Hakuohjeet suomen- ja ruotsinkielisiin 
opintoihin => www.aalto.fi/fi/node/54541

• Hakuohjeet

Opintopolku.fi
(hakukohteen sivulla Hakeminen-välilehti)

Arkkitehtuuri (tekniikan ala)

• Haku
DIA / kevään 2021 2. yhteishaku

17.–31.3.2021
• Hakuohjeet

dia.fi
opintopolku.fi



Näin haet
Taiteiden ala (suomi/ruotsi)

Opintopolun

hakulomakkeen

täyttö

17.–31.3.2021

HAKUAIKA

Ennakkotehtävien
tekeminen ja 
palautus

15.2.–31.3.2021

Tieto jatkoon

pääsystä / kutsu

valintakokeeseen

18.5.2021

Valintakokeet

(3–5 pv.)

7.–16.6.2021

(elokuvan ja lavastuksen 

valintakokeet: 7.-11.6. +

elokuvan haastattelut: 1.-2.6.)

Tulosten julkaisu

9.7.2021

1 2 3 54



Arviointiperusteet
Taiteiden ala

Yleiset arviointiperusteet

• soveltuvuus ja lahjakkuus hakukohteen alalle

• koulutettavuus

• käsitteellistämiskyky

• luova ajattelu

• motivaatio (hakukohteen alalle ja oppimiseen)

• näkemyksellisyys

• vuorovaikutustaidot



Pisteytys
Taiteiden ala

Ennakkotehtävien ja valintakokeiden merkitys suurin

• Ennakkotehtävät: asteikko hyväksytty-hylätty

• Valintakokeiden enimmäispistemäärä 100 p. (valintakoevalinta):

• Valintakoetehtävät, max 80 / 90 pistettä

• Kokonaisarviointi, max 10 / 20 pistettä

• Valintakoetehtävät: asteikko 0-10 / tehtävä. Tehtävien lukumäärä vaihtelee 
hakukohteittain. 

YO-arvosanoilla merkitystä muotoilussa ja kuvataidekasvatuksessa

• Muotoilu: ylioppilastutkinnosta max 20 p.

• Kuvataidekasvatus: ylioppilastutkinnosta max 16 p. ja kuvataiteen tai median 
lukiodiplomista max 4 p. = max 20 p.

• Enimmäispistemäärä 120 p. (yhteispistevalinta) TAI 100 p. (valintakoevalinta)

Ks. aalto.fi: ‘Aiempien vuosien 

ennakko- ja valintakoetehtäviä’



Englanninkielinen hakukohde:

Bachelor’s Programme in 

Design



Englanninkielinen hakukohde
Bachelor’s Programme in Design

• Hakuaika
kevään 2021 1. yhteishaku

7.–20.1.2021
• Lisätietoa hakemisesta & hakuohjeet

aalto.fi 
> Hae Aaltoon
> Haku englanninkielisiin kandidaattiohjelmiin
> Hakuohjeet Bachelor’s Programme in Design -kandidattiohjelmaan
=> www.aalto.fi/fi/node/54586

• Lisätietoa hakukohteesta
www.aalto.fi/fi/node/54651



Näin haet
Bachelor’s Programme in Design

HAKUAIKA

Opintopolun

hakulomakkeen

täyttö

7.–20.1.2021

I) ENNAKKO-
TEHTÄVÄT

Ennakkotehtävien
tekeminen ja 
palautus

17.12.2020–
27.1.2021

Tulokset: 
18.3.2021

II) VALINTAKOE-

TEHTÄVÄT

Valintakoetehtävien

tekeminen ja 

palautus

18.3.2021–

1.4.2021

Tulokset: 

3.5.2021

III) HAASTATTELUT

Zoom-haastattelu

10.–14.5.2021 

TULOSTEN 

JULKAISU

4.6.2021

1 2 3 54



Arviointiperusteet
Bachelor’s Programme in Design

Yleiset arviointiperusteet
• Samat kuin suomen/ruotsinkielisissä hakukohteissa

Hakukohdekohtaiset arviointiperusteet
• Englannin kielen taito

• Aiemmat opinnot ja työkokemus

• Analyyttisen ja kriittisen ajattelun taidot

• Ongelmanratkaisukyky

• Yhteistyö- ja ryhmätyötaidot

• Kyky välittää ideoita (kirjallisesti, suullisesti sekä visuaalisesti)

• Kyky muunnella analogista ja digitaalista materiaalia, rakenteita ja yhteyksiä

• Kyky saattaa ongelmia ja ratkaisuja kontekstiin



Kielitaitovaatimukset
Bachelor’s Programme in Design

• Suomalainen ylioppilastutkinto

• Pitkän oppimäärän (A-kieli) englannin koe suoritettu vähintään arvosanalla M

• IB-tutkinto

• Tutkinto suoritettu englanniksi TAI A-tason englannin koe suoritettu 
hyväksytysti TAI B-tason englannin koe suoritettu vähintään arvosanalla 5

• EB-tutkinto

• Englanti L1-kielenä suoritettu hyväksytysti TAI Englanti L2- tai L3-kielenä 
suoritettu vähintään arvosanalla 7

• DIA/RP-tutkinto Suomessa

• Englanti A-kielenä suoritettu kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla TAI suullisesti 
vähintään arvosanalla 8

• Viralliset kielitestit: TOEFL, IELTS, PTE, Cambridge C1/C2

➔ Lisätietoa: www.aalto.fi/fi/node/54586



Pisteytys
Bachelor’s Programme in Design

• Lopullinen valinta perustuu hakijan 
ennakkotehtävistä, valintakoetehtävistä ja 
haastatteluista saamaan yhteispistemäärään. 
Korkein mahdollinen pistemäärä on 100 p.

• Ennakkotehtävät: hyväksytty/hylätty / 0–30 

• Valintakoetehtävät: 0–30

• Haastattelu: 0–40

Ks. aalto.fi: ‘Aiempien vuosien 

ennakko- ja valintakoetehtäviä’

Ks. aalto.fi: ‘Tilastoja 

hakemisesta’



Tekniikan alan valinnat 2021

Asiantuntija Hanne Christensen
Hakijapalvelut

30.10.2020



Diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteet
Todistusvalinta

Todistusvalinnassa otetaan huomioon seuraavat aineet: 

Hakijalla tulee olla pitkä matematiikka hyväksytysti suoritettu yo-tutkinnossa

IB-tutkinto 2020 tai aiemmin:

further mathematics, mathematical methods, mathematics HL tai SL

IB-tutkinto 2021:

analysis and approaches HL tai SL, applications and interpretation HL

EB-tutkinto: pitkä matematiikka (5 h/vko)

DIA-/RP-tutkinto: matematiikka suoritettu osana tutkintoa) 

Aine L E M C B A

Äidinkieli 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5

Matematiikka, 

pitkä

39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6

Fysiikka tai 

kemia

32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4



Todistusvalinnan kynnysehdot

(DIA-yhteisvalinnan hakukohteet)  

Hakukohde Pitkä MAT FYS KEM

Automaatio- ja informaatioteknologia E

Bioinformaatioteknologia E L L

Elektroniikka ja sähkötekniikka M E

Energia- ja ympäristötekniikka M E

Kemian tekniikka M M M

Kone- ja rakennustekniikka M E

Rakennettu ympäristö M E

Teknillinen fysiikka ja matematiikka L L

Tietotekniikka E

Tuotantotalous L



Todistusvalinta

• Maksimipistemäärä todistusvalinnassa 105,0

• Todistusvalinnassa voi tulla hyväksytyksi mihin tahansa DIA-

yhteisvalinnan diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteeseen

• Tasapistesääntö: Pitkän kielen arvosana (mikä tahansa kieli); mikäli 

tämän jälkeen hakijoita on edelleen tasatilanteessa eivätkä kaikki 

mahdu valittavien kiintiöön, Opintopolku arpoo hyväksyttävät hakijat 

tasatilanteessa olevien joukosta.

• Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään pe 28.5.2021

Todistusvalinnassa täytetään 70 % hakukohteen aloituspaikoista

HUOM! DIA-yhteisvalinnassa IB-tutkinnon B-kielet rinnastetaan pitkään vieraaseen kielen (ero

valtakunnalliseen pisteytystaulukkoon) 



VALINTAKOKEET 2021 

Valintakokeiden tarkempi toteutustapa valitaan 

vallitseva pandemiatilanne huomioiden. 

Valintakokeiden tarkemmasta toteutustavasta 

ilmoitetaan myöhemmin, viimeistään 

16.3.2021.



Valintakoevalinta

• DI-valintakokeet tiistai 1.6.2021 klo 10.00 – 14.00

• Valintakoe koostuu kahdesta osiosta:

→ pakollisesta matematiikan osiosta 

→ vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa 

ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä sisältävästä osiosta

• Maksimi koepistemäärä 36

• Hakijan on saatava matematiikan osiosta 6/18 pistettä voidakseen

tulla huomioiduksi valintakoevalinnassa

• Koe perustuu lukion oppimäärään ja kokeessa mahdollisesti

jaettavaan materiaaliin



Informaatioverkostot

TODISTUSVALINTA

Voidakseen tulla huomioiduksi todistusvalinnassa, tulee hakijalla olla ylioppilastutkinnossa

suoritettuna pitkä matematiikka arvosanalla L ja äidinkieli vähintään arvosanalla E. 

• Todistusvalinnan valintapisteitä (max.165) saa ylioppilastutkinnon viiden aineen 

arvosanoista seuraavasti:

Äidinkieli (max.33,0)

Matematiikka (pitkä) (max.39,7)

Pitkä kieli (max.32,3)

• Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta (max.60)

Enintään yksi matemaattinen ainereaali (fysiikka tai kemia) 

Enintään yksi ainereaali

Enintään yksi kieli

Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan 

huomioon todistusvalinnassa, mikäli kynnysehdot täyttyvät. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran.

Todistusvalinnassa täytetään 51 % hakukohteen aloituspaikoista



VALINTAKOEVALINTA (valintaperusteet vahvistetaan myöhemmin) 

• Valintakoe koostuu kolmesta osiosta: 

→ pakollisesta matematiikan osiosta (3 tehtävää, 6 

koepistettä/tehtävä)

→ pakollisesta ongelmanratkaisukykyä mittaavasta osiosta 

(kaksi tehtävää, 6 koepistettä/tehtävä) 

→ pakollisesta soveltuvuuskokeesta

• Voidakseen tulla huomioiduksi valinnassa, tulee hakijan

→ saada matematiikan osiosta väh. 6/18 pistettä 

→ saada ongelmanratkaisuosiosta väh. 4/12 pistettä 



Muut valinnat

• MAOL-/Datatähti –kilpailumenestyksen perusteella

• 10 kunkin kilpailun parasta voidaan hyväksyä suoraan todistuksen

perusteella

• Hakukohdekohtaisia rajauksia, mitkä kilpailut otetaan huomioon

(tuotantotalouteen ei hyväksytä Datatähti –kilpailua) 

• Avoimen yliopiston väylä (tekniikan alalle) 

• Tavoitteena 10 % aloituspaikoista 2022 

• 2020 alkaen haku 2 x vuodessa (kevään 2. yhteishaku ja 
syksyn yhteishaku)



Arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri

• Ennakkotehtävät julkaistaan ma 15.2.2021 

→ palautettava hakuajan loppuun mennessä 31.3. klo 15.00 

• Tieto jatkoon pääsystä viimeistään 30.4.2021

• Ei enää ennalta karsivaa matematiikan koetta

→ kaikki ennakkotehtävistä jatkoon päässeet osallistuvat piirustus-
ja suunnittelukokeisiin

• Piirustus- ja suunnittelukokeet 7. – 8.6.2021

→ kuusi tehtävää, tehtäväkohtainen pistemäärä 24 - 60 pistettä

→ kaikki tehtävät otetaan huomioon, hakijan saatava 96/216 

pistettä voidakseen tulla huomioiduksi valinnassa



Matematiikka ja luonnontiede

• Matematiikan kynnysehto: 

• Pitkä matematiikka yo-todistuksessa C

• Lyhyt matematiikka yo-todistuksessa E 

→ hakijan ei tarvitse osallistua matematiikan kokeeseen
Muuten osallistuttava matematiikan kokeeseen ja saatava 6/24 pistettä

• Luonnontieteen kynnysehto: 

• Maantiede yo-todistuksessa M

→ hakijan ei tarvitse osallistua luonnontieteen kokeeseen
Muuten osallistuttava luonnontieteen kokeeseen ja saatava 12/24 pistettä

Vain kynnysehtoja, ei anneta pisteitä itse valinnassa eivätkä

arvosanat tai koepisteet vaikuta valintaan.



Valinta

Valinta alku- ja koepisteiden perusteella

YO-todistuksesta ja piirustus- ja suunnittelukokeesta saatavat pisteet

• 75 % hakukohteen aloituspaikoista

Valinta koepisteiden perusteella

Piirustus- ja suunnittelukokeesta saatavat pisteet

• 25 % hakukohteen aloituspaikoista

→ tasapistesääntö: Tilanteessa, jossa hakijoilla on sama pistemäärä, ratkaisee 

suurin hakijan yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä. Jos tämä  

tasapistesääntö ei riitä, tarkastellaan seuraavaksi eniten tuottavan tehtävän   

pistemääriä.



Muutoksen kielitaitovaatimuksiin
• Yliopistojen valintaperustesuosituksia päivitetty

kielitaitovaatimusten osalta

→ perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu  

korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen 

kielellä (aiemmin: arvosana suomesta/ruotsista äidinkielenä)

→ suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi/ruotsi toisena kielenä

–koe suoritettu vähintään arvosanalla (A) (aiemmin: arvosana M)



Kysymyksiä? 

Kiitos ☺

https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa

https://dia.fi

hakijapalvelut@aalto.fi

https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa
https://dia.fi/
mailto:hakijapalvelut@aalto.fi


Haku englanninkielisiin tekniikan

alan hakukohteisiin:

Aalto Bachelor’s Programme in 

Science and Technology

Marika Saif, suunnittelija

Aalto-yliopiston hakijapalvelut



Hakukohteet 2021

Aalto Bachelor’s Programme in Science and Technology -

kandidaattiohjelmassa on keväällä 2021 tarjolla viisi hakukohdetta:

Lisätietoa hakukohteista: https://www.aalto.fi/fi/koulutustarjonta#/

• Chemical Engineering

• Computational Engineering 

• Data Science

• Digital Systems and Design

• Quantum Technology

https://www.aalto.fi/fi/koulutustarjonta#/


• Hakuaika: 7.-20.1.2021

• Hakemus lähetetään
Opintopolussa

• Kaksi valintaryhmää, joissa
eri kriteerit

• Tulosten julkaisu viim. 4.6.

• Opiskelupaikan 

vastaanotto viim. 16.7.

• Opinnot alkavat syksyllä 

2021

Miten haen?



Miten haen: Valintaryhmä I

• Hakijoille, jotka

• ovat suorittaneet tai suorittavat keväällä 2021 jonkin seuraavista 
tutkinnoista: suomalainen ylioppilastutkinto, IB-tutkinto, EB-tutkinto 
tai DIA/RP-tutkinto Suomessa, ja

• ovat suorittaneet hyväksytysti pitkän matematiikan 
ylioppilaskokeen (tai vastaava IB, EB, DIA/RP)

• Valinta perustuu ylioppilastutkinnon arvosanoihin (suomalainen 

ylioppilastutkinto, IB-, EB- tai DIA/RP-tutkinto)

• Hakijoiden tulee myös täyttää hakukohdekohtaiset kynnysehdot



Miten haen: Valintaryhmä I

• Hakukohdekohtaiset kynnysehdot

*Quantum Technology -hakukohteessa kynnysehdon tulee 

täyttyä joko matematiikan tai fysiikan osalta.

Hakukohde Pitkä matematiikka
Fysiikka

Chemical Engineering E -

Computational Engineering E -

Data Science E -

Digital Systems and Design E -

Quantum Technology* L E



Miten haen: Valintaryhmä I
• Todistuspisteiden laskeminen

• Tietoa IB-, EB- ja DIA/RP -tutkintojen arvosanojen muuntamisesta: 

https://www.aalto.fi/fi/node/17081

Ylioppilastutkinnon arvosana L E M C B A

Äidinkieli (myös suomi tai ruotsi 

toisena kielenä)
33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5

Matematiikka, pitkä 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6

Fysiikka
TAI
Kemia

32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4

https://www.aalto.fi/fi/node/17081


Miten haen: Valintaryhmä II

• Hakijoille, jotka ovat suorittaneet tai suorittavat keväällä 2021 

tutkinnon, joka antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin

• Valinta perustuu SAT-testituloksiin

• Kaikkien hakijoiden tulee suorittaa seuraavat testit:

• SAT-testi (Evidence Based Reading and Writing- ja 
Mathematics -osiot), kynnysehto 1200 pistettä

• SAT subject test matematiikassa (Mathematics level 1 tai level 2), 
kynnysehto 650 pistettä

• Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen SAT-testin tuloksen

perusteella (Evidence Based Reading and Writing- ja 

Mathematics-osioiden yhteenlaskettu pistemäärä)



Miten haen: Valintaryhmä II

• Vaaditut SAT-testit tulee olla suoritettu viimeistään 13.3.20201

• SAT-testin ja SAT subject testin tekeminen samana testipäivänä 
ei ole mahdollista, ja SAT subject testiä ei järjestetä lainkaan 
maaliskuussa 2021

• SAT subject test tulee olla suoritettu viimeistään 5.12.2020

• SAT-testi tulee olla suoritettu viimeistään 13.3.2021

• Tulosten tulee saapua Aalto-yliopistoon viimeistään 20.4.2021 

mennessä

• Lisätietoa SAT-testeistä:

• https://samsuomi.fi/sat-ja-sat-subject/

• http://www.collegeboard.org/

https://samsuomi.fi/sat-ja-sat-subject/
http://www.collegeboard.org/


aalto.fi

Kiitos!

http://biz.aalto.fi/
https://www.facebook.com/aaltobiz/
https://www.instagram.com/aaltouniversity/
https://twitter.com/AaltoBIZ
https://www.youtube.com/user/aaltouniversity
http://www.aalto.fi/snapchat/

