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OPISKELIJAKSI HELSINGIN 
YLIOPISTOON

YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI 30.10.2020



• 33 kandiohjelmaa

• Päähaussa 62 hakukohdetta

• Ohjelmien kuvaukset: www.helsinki.fi/fi/opiskelijaksi/koulutusohjelmat

• Kaikkien ohjelmien hakuohjeet löytyvät Opintopolusta
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HELSINGIN YLIOPISTON 
KOULUTUSTARJONTA



VALINNAT 2021 – MIKÄ MUUTTUU?
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• Kaikkien on osoitettava kielitaito erikseen

• Vaatimukset tarkastettava hakukohde- ja kielikohtaisesti 

• Kielitaito osoitettava 7.4. klo 15.00 mennessä

• Poikkeus: keväällä 2021 valmistuvilla suomalaisen YO:n ja ammatillisen tutkinnon 
suorittavilla ja sillä kielitaidon todentavilla samat määräajat kuin 
korkeakoulukelpoisuuden osoittamisessa

• Poikkeus: Soc&kom:n hakukohteisiin hakevat voivat tehdä Soc&komin:n järjestämän 
kielitestin 22.4.2021.

• YO-todistuksen arvosanoissa riittää, että S2/R2 on suoritettu hyväksytysti

• Suomi/ruotsi toisena kielenä (S2/R2) ei ole sama kuin suomi/ruotsi toisena 
kotimaisena kielenä (A-/B-kieli)
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KIELITAITOVAATIMUKSET



• Hakijalla oltava suomalainen ylioppilastutkinto, IB- tai EB-tutkinto, tai Suomessa 
suoritettu RP- tai DIA-tutkinto

• Näitä tutkintoja tai niihin liittyviä yksittäisiä kokeita voidaan sekoittaa ja ne huomioidaan 
hakijalle edullisimmalla tavalla

• Kevään 2021 suomalaisen YO-tutkinnon kokeiden tulokset oltava 
ylioppilastutkintorekisterissä 18.5. mennessä (YTL:n lupaama aikataulu)

• Rehtorien on huolehdittava aikataulussa pysymisestä, myöhemmin rekisteriin saapuvia 
arvosanoja ei huomioida

• Jos korkeakoulukelpoisuuden tuottava tutkinto on keväällä 2021 valmistuva suomalainen 
ylioppilastutkinto, myös tutkinnon on oltava valmis 18.5.

19.5.-18.6. valmistuvat voivat kuitenkin tulla hyväksytyksi muilla valintatavoilla

• 2021 IB-, EB- ja DIA-tutkinnon suorittavien on toimitettava ennakkoarviot 7.4. 
mennessä
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TODISTUSVALINTA



• Todistusvalinta koskee sekä ensikertalaisia että muita hakijoita

• Poikkeuksena lääketieteelliset alat, oikeustieteellinen sekä psykologia, joissa 
todistusvalinnalla valitaan VAIN ensikertalaisia

• Hakijan ei tarvitse erikseen ilmoittaa hakeeko todistusvalinnassa

• Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen kunkin hakukohteen koetta 

• Valtakunnallisesti tulokset julkaistaan viimeistään 31.5.2021

• Hakijan kannattaa osallistua valintakokeeseen, jos hänelle ei ole vielä koepäivään 
mennessä tarjottu korkeamman prioriteetin paikkaa tai jos hän suorittaa IB/EB –tutkintoa, 
josta vasta ennakkoarvio

• Todistusvalinnan pisteytykset on sovittu vuoteen 2024 asti

• www.helsinki.fi/fi/uutiset/opetus-ja-opiskelu-yliopistossa/helsingin-yliopisto-paatti-
todistusvalinnan-kriteerit-vuosille-2023-24
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TODISTUSVALINTA

http://www.helsinki.fi/fi/uutiset/opetus-ja-opiskelu-yliopistossa/helsingin-yliopisto-paatti-todistusvalinnan-kriteerit-vuosille-2023-24


• Valintakokeiden tarkempi toteutustapa valitaan vallitseva pandemiatilanne 
huomioiden. Valintakokeiden tarkemmasta toteutustavasta ilmoitetaan 
myöhemmin, viimeistään 16.3.2021. 

• Tarkemmalla toteutustavalla tarkoitetaan esimerkiksi valintakokeiden 
järjestämistapaa ja -paikkaa.

• Tiedot julkaistaan Opintopolun valintaperusteissa

• Monissa hakukohteissa käyttöön otetaan kokeiden karsiva kaksivaiheinen 
tarkastus

• Kaikilta kokeessa olleilta tarkistetaan osa kokeesta, jonka perusteella parhaiten 
menestyneiltä tarkistetaan koko koe. 
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VALINTAKOKEET



• Biologian valintayhteistyön valintakokeessa on käytössä karsiva kaksivaiheinen 
tarkistus, jossa toiseen tarkastusvaiheeseen pääsee 700 parhaiten 
monivalintaosiossa menestynyttä hakijaa (+ pieni kiintiö ruotsinkieliselle 
hakukohteelle, jos se ei täyty 700 parhaan joukosta).

• Molekyylibiotieteet osa uutta biokemian ja molekyylibiotieteiden 
valintakoeyhteistyötä. Kokeen voi suorittaa Helsingissä, Oulussa, Tampereella tai 
Turussa.

• Koe perustuu paitsi lukion biologian ja kemian oppimäärään, myös englanninkieliseen 
kokeessa jaettavaan aineistoon (sis. sanaston erikoistermeistä suomeksi ja ruotsiksi).
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BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLINEN



• Elintarviketieteiden, metsätieteiden ja ympäristö- ja elintarviketalouden 
valintakokeissa käytössä karsiva kaksivaiheinen tarkistus.

• Maataloustieteissä koko koe tarkistetaan kaikilta.

• Valintakoevalinnassa minimipisteet eli hyväksyttävissä olemisen raja on päätetty 
etukäteen (toisin kuin aiemmin) - muodollinen 1 piste kummastakin valintakokeen 
osasta.

• Elintarviketieteiden todistusvalinta 2023-2024: Jos painotettu aine 1 on kemia, 
painotettu aine 2 voi olla biologian sijaan myös fysiikka.
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MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN



• Hakurajaus poistuu eläinlääketieteestä: hakija voi hakea joko 
lääketieteeseen ja eläinlääketieteeseen tai hammaslääketieteeseen ja 
eläinlääketieteeseen. 

• Samaan aikaan ei kuitenkaan voi hakea lääketieteeseen ja 
hammaslääketieteeseen.

• Eläinlääketieteessä käytössä samat kielitaitovaatimukset kuin lääketieteessä 
ja hammaslääketieteessä.

• Hammaslääketieteessä ja lääketieteessä ollut ensisijaisuuspiste poistuu 
käytöstä

• Valintakoepaikkakunnan voi valita: Helsinki, Oulu, Tampere, Kuopio ja Turku
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LÄÄKETIETEELLISTEN ALOJEN 
VALINTAYHTEISTYÖ (LÄÄKETIEDE, 
HAMMASLÄÄKETIEDE JA ELÄINLÄÄKETIEDE)



• Logopedia

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen yhteisvalinta. 

• Psykologia

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen yhteisvalinta.

• Psykologian ja logopedian suomenkieliset koulutusohjelmat tekevät 
keskenään valintakoeyhteistyötä.

• Koepaikkakunta valitaan hakulomakkeella (sitova valinta). 
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PSYKOLOGIA JA LOGOPEDIA



• Kaksiosainen valintakoe, jossa kokeen osa 2 arvioidaan 2,5 -
kertaiselta määrältä hakijoita valintakoevalinnan 
aloituspaikkamäärään verrattuna.
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FARMASIA



• Kaksiosaisissa valintakokeissa kokeen osa 2 arvioidaan vain kolminkertaiselta määrältä 
hakijoita valintakoevalinnan aloituspaikkamäärään verrattuna. Osan 2 arviointiin pääsee 
osassa 1 parhaiten menestyneet hakijat.

• Kolmiosaisissa valintakokeissa kokeen osa 3 arvioidaan vain kolminkertaiselta määrältä 
hakijoita valintakoevalinnan aloituspaikkamäärään verrattuna. Osan 3 arviointiin pääsee 
osissa 1 ja 2 parhaiten menestyneet hakijat.

• Kolmiosaisia on 1) historian valintakoe ja 2) suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten 
kielten ja kulttuurien valintakoe

• Filosofia (opetus suomeksi): valintakoe perustuu ennakkomateriaaliin

• Taiteiden tutkimus: valintakoevalinnan osuus nousee 25 %:sta 51 %:iin

• Suomen kieli ja kulttuuri: valintakoevalinnan osuus laskee 51 %:sta 30 %:iin, jolloin osuus 
vastaa paremmin hakijoiden taustaprofiileja   
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HUMANISTINEN



• Maailman kielet ja kielitieteet: tšekin opintosuuntaan ei ole sisäänottoa 
2021, koska tšekin yliopistonlehtori on jäänyt eläkkeelle. Vielä ei ole tietoa, 
voidaanko tulevina vuosina opintosuuntaan ottaa uusia opiskelijoita. Kiintiö 
”tšekki, eteläslaavilaiset kielet ja liettua” on muutettu kiintiöksi 
”eteläslaavilaiset kielet ja liettua” muuttamatta kiintiön kokoa.

• Todistusvalinta vuosina 2023-24:

• Venäjä vieraana kielenä -opintosuunnassa äidinkielenä huomioidaan 
ainoastaan suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä.

• Muutoin käytössä samat todistusvalinnan kriteerit kuin tälläkin hetkellä 
(pisteytystaulukko, huomioitavat aineet ja kynnysehdot)
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HUMANISTINEN



• Ei suuria muutoksia.
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TEOLOGINEN



• VAKAVA-koe

• Ei jaettavaa ennakkomateriaalia

• Kokeen voi tehdä suomen- tai ruotsin kielellä

• Todistusvalinta

• Mukana vähimmäispistemäärä

• Todistusvalinnan tulokset tulevat kokeen jälkeen

• Soveltuvuuskoe

• Valtakunnallisesti yhteinen soveltuvuuskoe

• Hakija voi hakea kuuteen kasvatustieteelliseen hakukohteeseen, myös luokanopettajaksi tai 
varhaiskasvatuksen opettajaksi hakiessa.

• Hakija voi saada soveltuvuuskoekutsun 0-6 hakukohteeseensa. Soveltuvuuskoe suoritetaan 
vain kerran ja se huomioidaan kaikissa niissä hakukohteissa, joihin hakija on kutsuttu.
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KASVATUSTIETEELLINEN



• Politiikan ja viestinnän kandiohjelma, Yhteiskunnallisen muutoksen 
kandiohjelma:

• Kaksivaiheinen tarkistus valintakokeessa. 

• Sosiaalitieteiden kandiohjelma: sosiologia, sosiaalipsykologia ja 
yhteiskuntapolitiikka

• Todistusvalinta tai kurssivalinta.

• Kurssivalinta = Avoimen yliopiston kurssi + näyttökoe. Näyttökoe perustuu 
kurssiin sekä koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon.
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VALTIOTIETEELLINEN



• Sosiaalitieteiden kandiohjelma: sosiaalityö

• Mukana sosiaalityön yhteisvalinnassa (Helsingin yliopisto, Jyväskylän 
yliopisto, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Turun 
yliopisto)

• Yhteisvalinnassa yhteinen valintakoe

• Taloustieteen kandiohjelma

• Koeaika lyhenee neljästä kolmeen tuntiin. Valintakoe on yhteinen 
matemaattisten tieteiden kandiohjelman kanssa (Matemaattisten tieteiden 
valintakoe).
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VALTIOTIETEELLINEN



• Båda ansökningsmålens urvalsprov förkortas från 4 till 3 
timmar.
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SVENSKA SOCIAL- OCH
KOMMUNALHÖGSKOLAN



• Tietojenkäsittelytieteen valintakoe tehdään sähköisesti hakijan 
omalla tietokoneella.

• Geotieteiden, maantieteen ja tietojenkäsittelytieteen 
valintakokeissa käytössä karsiva kaksivaiheinen tarkistus.
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MATEMAATTIS-
LUONNONTIETEELLINEN



• Kokonaan englanninkielinen kandiohjelma

• Erillisvalinta

• Hakuaika 1:  1.12.20-15.1.21  niille, joilla ei ole yo-, IB-, EB- tai Suomessa 
suoritettua RP- tai DIA-tutkintoa

• Valintaperuste: SAT Subject testit 

• Hakuaika 2:  17.3.-31.3.21  yo-, IB-, EB- tai Suomessa RP- tai DIA-
tutkinnon suorittaneet

• Valintaperuste: todistusvalinta

• Osoitettava myös englannin kielen taito
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BACHELOR OF SCIENCE



• Suomenkieliset hakukohteet

• Yhteisvalinta Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistojen kanssa

• Kokeessa kaksivaiheinen karsiva arviointi

• Ruotsinkieliset hakukohteet

• Ei mukana yhteisvalinnassa

• Hakija voi hakea vain joko Vaasassa tai Helsingissä aloittavaan koulutukseen, ei 
molempiin.

• Todistusvalinnassa hakija voi hakea sekä suomenkieliseen että jompaankumpaan 
ruotsinkielisistä hakukohteista. Valintakokeet järjestetään kuitenkin samaan aikaan.

• Valintakoekirjallisuus ilmaisena sähköisesti
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OIKEUSTIETEELLINEN



• Vaadittavien opintojen määrä vaihtelee, mutta aina vähintään 25 op (ainakin vuoteen 
2022 asti).

• Vaihtoehtoisia sisäänpääsytapoja kehitetään Toinen Reitti Yliopistoon -hankkeessa 
11 yliopiston kesken. Toinen Reitti Yliopistoon -hanke päättyy vuoden 2020 lopussa. 
TRY julkaisee verkkosivuillaan hankkeen tuloksia hankkeen päättyessä. HY:stä 
mukana teologia, kasvatustieteet, sosiaalitieteet, oikeustieteet: 
www.avoin.jyu.fi/fi/avoin-yliopisto/hankkeet/try
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AVOIMEN VÄYLÄ

http://www.avoin.jyu.fi/fi/avoin-yliopisto/hankkeet/try


• Mm. sosiaalitieteiden valintakurssiväylä, jonka kautta voi saada opiskelupaikan 
(mukana päähaussa).

• Muitakin verkkokursseja järjestetään ja pilotoidaan, mutta ne eivät tule vielä vuonna 
2021 valintaväyliksi (mahdollisesti myöhemmin).

• Kehittämistyötä tehdään vuosien 2020-2022 aikana, samaan aikaan, kun 
todistusvalinta otetaan käyttöön ja saadaan siitä kokemuksia. Vielä on vaikea sanoa 
kuinka suureksi avoimen väylä muodostuu, mutta arvioimme, että sen suuruus voisi 
olla 20-30 %, mutta ei vielä lähivuosina. Ainakin lähivuosina sisäänottomäärien 
nousu on maltillinen, sillä seuraamme todistusvalinnan kokemuksia.

• Kursseja pyritään tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan myös verkossa. 
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MUUT VÄYLÄT TULEVAISUUDESSA
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KYSYMYKSIÄ?

Voit olla myös jälkikäteen yhteydessä 
hakijapalvelut@helsinki.fi


