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Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Avoimen väylä

Historian kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden
kandidaatti (3 v)

0 0 2

Kirjallisuuden kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden
kandidaatti (3v)

2 0 2

Kirjoittamisen kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden
kandidaatti (3 v)

6 3 5 50,0 %

Museologian kandidaatti- ja maisteriohjelma,
humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3
v + 2 v)

2 2 1 100,0 %

Musiikkiterapian kandidaattiohjelma, humanististen
tieteiden kandidaatti (3 v)

1 0 5 0,0 %

Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma,
humanististen tieteiden kandidaatti (3 v)

1 0 10 0,0 %

Kandidaatti- ja maisteriohjelmat
Etnologian ja antropologian kandidaatti- ja
maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja
filosofian maisteri (3 v + 2 v)

146 15 12 10,3 % 40/70 62,6/100

Historian kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen
tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

404 31 30 7,7 % 130,7/180

Journalistiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma,
humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3
v + 2 v)

282 18 18 6,4 % 58/100

Kielten aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma,
humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3
v + 2 v)

314 60 75 19,1 %

Englanti 32 32 52/80 68,1/100
Ruotsi 15 17 38,8/80 56,69/100
Saksa 8 8 34,6/80
Ranska 1 5 40/80
Venäjä 3 5 49,5/80

Hakijat
Hyväk-
sytyt

Aloitus-
paikat

Hyväk-
syttyjä
kaikista

hakijoista

Valituksi tulemiseen vaadittu alin pistemääräValintakoekut-
suun tai toiseen

vaiheeseen
vaaditut pisteet

49/84
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Kirjallisuuden kandidaatti- ja maisteriohjelma,
humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3
v + 2 v)

165 16 16 9,7 % 49/70 71,9/100

Kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma,
humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3
v + 2 v)

432 83 73 19,2 %

Suomi 10 10 59,5/100
Englanti 23 19 51,3/70 74/100
Ruotsi 8 8 36,4/70 57,9/100
Saksa 17 8 28/70
Ranska 15 10 32/70
Venäjä 11 10 42,8/70

Musiikkikasvatuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma,
humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3
v + 2 v)

98 15 15 15,3 % 61/80 73,5/100

Musiikkitieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma,
humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3
v + 2 v)

85 15 15 17,6 % 39/70 54,1/100

Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma,
yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

621 27 27 4,3 % 41/60 80/120

Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaatti- ja
maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja
filosofian maisteri (3 v + 2 v)

131 18 15 13,7 % 45/70 63,8/100

Viestinnän kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen
tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

283 19 18 6,7 % 73,5/100

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelma,
yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

764 88 80 11,5 % 40/60 105/144

Suomen kielen ja kirjallisuuden aineenopettajan
kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden
kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

160 31 30 19,4 % 35,1/70 57,2/100

Hakijat
Hyväk-
sytyt

Aloitus-
paikat

Hyväk-
syttyjä
kaikista

hakijoista
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Maisteriohjelmat

Journalistiikan maisteriohjelma, filosofian maisteri       (2 v) 42 3 3 7,1 %

Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -maisteriohjelma,
filosofian maisteri (2 v)

14 2 15 14,3 %

Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelma,
filosofian maisteri (2 v)

29 15 15 51,7 %

Musiikkikasvatuksen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2
v)

21 6 6 28,6 %

Musiikkitieteen maisteriohjelma, filosofian maisteri      (2 v) 5 1 2 20,0 %

Sosiaalityön maisteriohjelma, yhteiskuntatieteiden maisteri
(2 v)

167 20 20 12,0 %

Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelma, filosofian
maisteri (2 v)

5 2 2 40,0 %

Viestinnän maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v) 66 5 5 7,6 %
Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma, filosofian
maisteri (2 v)

4 3 3 75,0 %

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelma,
yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

62 15 16 24,2 %

Valintakoekut-
suun tai toiseen

vaiheeseen
vaaditut pisteet

Hakijat
Hyväk-
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Informaatioteknologian tiedekunta
Kandidaatti- ja maisteriohjelmat

Tietojärjestelmätieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma,
kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v+ 2 v)

739 135 100 18,3 % 40/60 68 98/144

Tietotekniikan aineenopettajan kandidaatti- ja
maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian
maisteri (3 v + 2 v)

20 0 10 0,0 %

Tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelma,
luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri       (3 v +
2 v)

491 144 47 29,3 % 33/50 32/75 62/125

Maisteriohjelmat
Kyberturvallisuuden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2
v)

178 56 45 31,5 %

Kognitiotieteen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v) 86 21 20 24,4 %

Tietojärjestelmätieteen maisteriohjelma, kauppatieteiden
maisteri (2 v)

82 32 40 39,0 %

Tietotekniikan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v) 49 19 30 38,8 %

Hakijat
Hyväk-
sytyt

Hyväk-
syttyjä
kaikista

hakijoista

Valituksi tulemiseen vaadittu alin pistemäärä
Aloitus-
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Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JSBE)
Avoimen väylä

Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma,
kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

11 0 2

Yrityksen taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma,
kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v) 14 4 4 28,6 %

Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma,
kauppatieteiden kandidaatti (3 v)

5 0 2

Kandidaatti- ja maisteriohjelmat
Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma,
kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
(Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

1524 45 45 3,0 % 25,5/40 25/33

Yrityksen taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma,
kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
(Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

1460 110 110 7,5 % 25,5/40 24/33

Maisteriohjelmat
Taloustieteen maisteriohjelma, kauppatieteiden maisteri (2
v)

75 3 10 4,0 %

Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma, kauppatieteiden
maisteri (2 v)

146 30 25 20,5 %

Hakijat

Valintakoekut-
suun tai toiseen

vaiheeseen
vaaditut pisteet

Hyväk-
sytyt

Aloitus-
paikat

Hyväk-
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Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Avoimen väylä

Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma,
kasvatustieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

25 5 5 20,0 %

Erityispedagogiikan kandidaattiohjelma, kasvatustieteen
kandidaatti (3 v)

7 1 5 14,3 %

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaatti- ja
maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3
v + 2 v)

11 2 5 18,2 %

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen
kandidaattiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

6 0 5

Psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, psykologian
kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

25 2 5 8,0 %

Varhaiskasvatuksen (lastentarhanopettaja) kandidaatti- ja
maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3
v + 2 v)

21 10 10 47,6 %

Kandidaatti- ja maisteriohjelmat
Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma,
kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

722 45 45 6,2 % 16,5/23

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaatti- ja
maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3
v + 2 v)

493 35 35 7,1 % 48,1/84 104,8/168

Luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma,
kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

1533 102 102 6,7 % 17,3/23

Psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, psykologian
kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)

1962 77 77 3,9 % 34/54

Varhaiserityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma,
kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

48 20 20 41,7 % 13,3/20

Varhaiskasvatuksen (lastentarhanopettaja) kandidaatti- ja
maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3
v + 2 v)

626 110 110 17,6 % 10/16

Valituksi tulemiseen vaadittu alin pistemäärä
Hyväk-
sytyt

Hyväk-
syttyjä
kaikista

hakijoista

Hakijat
Aloitus-
paikat

174/220, 90/100

96,47/167

74,42/167

40,87/167
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Maisteriohjelmat
Erityispedagogiikan maisteriohjelma, kasvatustieteen
maisteri (2 v)

127 10 10 7,9 %

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen maisteriohjelma,
kasvatustieteen maisteri (2 v)

45 9 10 20,0 %

Luokanopettajan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri
(2 v)

135 20 20 14,8 %

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma, kasvatustieteen
maisteri (2 v)

34 5 10 14,7 %

Valintakoekut-
suun tai toiseen

vaiheeseen
vaaditut pisteet
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Liikuntatieteellinen tiedekunta
Avoimen väylä

Terveystieteiden kandidaattiohjelma, terveystieteiden
kandidaatti (3 v)

4 1 4 25,0 %

Kandidaatti- ja maisteriohjelmat

M
34,75 (koe)
53,4 (yht)

N
35,25 (koe)
61,6 (yht)

M
34,75 (koe)
53,4 (yht)

N
35,25 (koe)
61,6 (yht)

kaikki
hakukelp.
kutsuttu
2.vaih.

Terveystieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma,
terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

448 24 24 5,4 % 74/84 140/168

4,9 % M 75,5/140
N 81/140

Liikuntabiologisen pääaineryhmän kandidaatti- ja
maisteriohjelma, liikuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3
v + 2 v)

549

Liikuntapedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma,
liikuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

30 30 5,5 %

1180 58 58

65,5/96
Liikunnan yhteiskuntatieteiden kandidaatti- ja
maisteriohjelma, liikuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3
v + 2 v)

453 14

32,5
Ensisijaisuus,

kirjallinen koe +
lähtöpisteet

44,7
Kirjallinen koe +

lähtöpisteet
73,6

Suomenkieliset

179,5/290

3,1 % 50,3/70

Valituksi tulemiseen vaadittu alin pistemäärä
Hyväk-
syttyjä
kaikista

hakijoista
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Hakijat
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Maisteriohjelmat
Fysioterapian maisteriohjelma, terveystieteiden maisteri (2
v)

125 11 14 8,8 %

Gerontologian ja kansanterveyden maisteriohjelma,
terveystieteiden maisteri (2 v)

213 14 14 6,6 %

Liikunnan yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma,
liikuntatieteiden maisteri (2 v)

65 5 5 7,7 %

Liikuntabiologian maisteriohjelma, liikuntatieteiden
maisteri (2 v)

45 9 9 20,0 %

Liikuntalääketieteen maisteriohjelma, terveystieteiden
maisteri (2 v)

213 10 10 4,7 %

Liikuntapedagogiikan maisteriohjelma (aikuiskoulutus),
liikuntatieteiden maisteri (2 v)

65 20 20 30,8 %

Terveyskasvatuksen maisteriohjelma, terveystieteiden
maisteri (2 v)

302 13 12 4,3 %

Terveystieteiden opettajankoulutuksen maisteriohjelma
(fysioterapia), terveystieteiden maisteri (2 v)

70 10 15 14,3 %

Valintakoekut-
suun tai toiseen

vaiheeseen
vaaditut pisteet

Hyväk-
syttyjä
kaikista

hakijoista
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Hyväk-
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Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Kandidaatti- ja maisteriohjelmat

Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden
kandidaatti ja filosofian maisteri        (3 v + 2 v)

587 42 47 7,2 % 42/72 119/175

Fysiikan (fyysikko tai aineenopettaja) kandidaatti- ja
maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian
maisteri (3 v + 2 v)

212 70 89 33,0 % 32/60 92/200

Kemian (kemisti tai aineenopettaja) kandidaatti- ja
maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian
maisteri (3 v + 2 v)

253 71 87 28,1 % 38/60 93/200

Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaatti- ja
maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian
maisteri (3 v + 2 v)

212 41 47 14,0 % 60/105

Matematiikan aineenopettajan kandidaatti- ja
maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian
maisteri (3 v + 2 v)

85 26 30 30,6 % 106/200

Matematiikan ja tilastotieteen kandidaatti- ja
maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian
maisteri (3 v + 2 v)

168 52 55 31,0 % 39/60 90/200

Maisteriohjelmat
Akvaattisten tieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri
(2 v)

11 2 5 18,2 %

Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma, filosofian
maisteri (2 v)

6 3 5 50,0 %

Fysiikan aineenopettajan maisteriohjelma, filosofian
maisteri (2 v)

1 1 5 100,0 %

Fysiikan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v) 3 0 5 0,0 %
Kemian maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v) 8 1 15 12,5 %
Matematiikan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v) 1 0 5 0,0 %
Solu- ja molekyylibiologian maisteriohjelma, filosofian
maisteri (2 v)

6 0 10 0,0 %

Tilastotieteen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v) 5 2 5 40,0 %

Ympäristötieteen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v) 26 9 10 34,6 %

Valituksi tulemiseen vaadittu alin pistemääräValintakoekut-
suun tai toiseen

vaiheeseen
vaaditut pisteet
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paikat



Valinta-
koe

Todistus-
pisteet

Yhteis-
pisteet

Soveltu-
vuuskoe

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Avoimen väylä, sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma
(Kokkolan yliopistokeskus Chydenius), yhteiskuntatieteiden
kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

18 2 2 11,1 %

Sosiaalityön maisteriohjelma (Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius), yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

168 22 22 13,1 %

Tietotekniikan maisteriohjelma (Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius), filosofian maisteri (2 v)

49 14 0 28,6 %

Yhteensä 20616 2314 2194
Yksittäiset hakijat 15493

Valituksi tulemiseen vaadittu alin pistemääräValintakoekut-
suun tai toiseen

vaiheeseen
vaaditut pisteet

Aloitus-
paikat

Hyväk-
syttyjä
kaikista

hakijoista

Hakijat
Hyväk-
sytyt


















