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JYU. Since 1863.

Esityksen sisältö ja valintojen 

yleiskuva

Esityksen 

sisältö

• Ajankohtaista 

kevään 2019 

valinnoista 

tiedekunnittain

• Todistusvalinta 

2020

• TRY-hanke

Valintojen yleiskuva 2019

• Valinnoissamme ei merkittäviä 
muutoksia aiempaan – tässä 
esityksessä muutokset merkitty 
oranssilla

• Missään hakukohteessamme ei 
enää edellytetä pitkäkestoista 
valmistautumista 
valintakokeeseen (> 1 kk)

• Opintopolussa uusi hakulomake
Mahdollisten liitteiden toimitus 
sähköisesti lomakkeelle

212.11.2018



JYU. Since 1863.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk | 

Hakukohteet kandidaatti- ja 

maisteriohjelmiin 

• Kielten aineenopettaja (englannin 
kieli, ruotsin kieli, Saksan kieli ja kulttuuri, 
romaaninen filologia (ranska), Venäjän 
kieli ja kulttuuri

• Kieliasiantuntija (englannin kieli, 
ruotsin kieli, Saksan kieli ja kulttuuri, 
romaaninen filologia (ranska), Venäjän 
kieli ja kulttuuri, suomen kieli) 

• Kielitietoisen ja monikielisyyttä 
tukevan pedagogiikan 
opettajankoulutus – uusi erillisenä 
hakukohteena

• Suomen kielen ja kirjallisuuden 
aineenopettaja

• Viittomakielen asiantuntija (ei hakua 
2019)

• Journalistiikka

• Viestintä

• Historia

• Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa 
maailmassa. Etnologian,  
antropologian ja kulttuuripolitiikan 
tutkinto-ohjelma

• Kirjallisuus

• Museologia (vain avoimen väylä)

• Taidehistoria ja taidekasvatus

• Musiikkitiede

• Musiikkikasvatus

• Sosiaalityö

• Yhteiskuntatieteet ja filosofia 
(filosofia, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka, 
politiikka (valtio-oppi))

312.11.2018



JYU. Since 1863.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen 

tdk | Hakukohteet maisteriohjelmiin

• Kieli muuttuvassa 
yhteiskunnassa (englannin 
kieli, ruotsin kieli, Saksan kieli ja 
kulttuuri, romaaninen filologia (ranska), 
Venäjän kieli ja kulttuuri, suomen kieli, 
soveltava kielitiede)

• Suomen kieli ja kulttuuri

• Viittomakielen asiantuntija

• Journalistiikka

• Viestintä

• Arkistonhallinta

• Kulttuurit ja yhteisöt 
muuttuvassa maailmassa 
Etnologian, antropologian ja 
kulttuuripolitiikan tutkinto-ohjelma

• Museologia

• Musiikkitiede

• Musiikkikasvatus

• Kulttuuriympäristön tutkimus

• Sosiaalityö

• Yhteiskuntatieteet ja filosofia 
(filosofia, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka, 
politiikka (valtio-oppi))

-------------------------------------

• Language, Globalization and 
Intercultural Communication

• Development, Education and 
International Cooperation

412.11.2018
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Humanistis-yhteiskuntatieteellinen 

tdk | Ensikertalaiskiintiö

• Ensikertalaiskiintiön osuudeksi on 

valtakunnallisesti sovittu 70% 

humanistisella ja yhteiskuntatieteellisillä 

aloilla

• Kevät 2018: ensikertalaisten osuus 

hyväksytyistä: 70–95 %

12.11.2018
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Todistusvalinta
• Historia

• Kieliasiantuntijan ja kielten aineenopettajan koulutus 

(opettajankoulutuksessa mukana soveltuvuuskoe),   

ruotsin kieli (osa paikoista)

Saksan kieli ja kulttuuri (osa paikoista)

romaaninen filologia (osa paikoista)

Venäjän kieli ja kulttuuri (osa paikoista)

• Kielitietoisen ja monikielisyyttä tukevan pedagogiikan 

koulutus, ensimmäinen vaihe

ruotsin kieli (osa paikoista)

Saksan kieli ja kulttuuri (osa paikoista)

romaaninen filologia (osa paikoista)

Venäjän kieli ja kulttuuri (osa paikoista)

• Yhteiskuntatieteet ja filosofia (osa paikoista)

Avoimen väylä
• Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa

• Historia

• Journalistiikka

• Kieliasiantuntija

• Kirjallisuus

• Museologia

• Sosiaalityö

• Taidehistoria ja taidekasvatus

• Viestintä

• Yhteiskuntatieteet ja filosofia

Valintakokeeseen ennakkomateriaali, 

julkaistaan n. kk ennen valintakoetta
• Journalistiikka 

• Sosiaalityö (yhteisvalinta)

• Kieliasiantuntijan ja kielten aineenopettajan koulutus

englannin kieli

ruotsin kieli

• Kielitietoisen ja monikielisyyttä tukevan pedagogiikan 

koulutus, ensimmäinen vaihe

englannin kieli

Valintakokeeseen ei ennakkomateriaalia 
• Kirjallisuus

• Suomen kielen ja kirjallisuuden aineenopettajan koulutus

• Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa

• Musiikkikasvatus (soitto- ja laulutehtävät)

• Musiikkitiede

• Taidehistoria ja taidekasvatus

• Viestintä (ennakkotehtävä)

• Kieliasiantuntijan koulutus,   

Saksan kieli ja kulttuuri (osa paikoista)

romaaninen filologia (osa paikoista)

Venäjän kieli ja kulttuuri (osa paikoista)

suomen kieli (osa paikoista)

• Kielitietoisen ja monikielisyyttä tukevan pedagogiikan 

koulutus, ensimmäinen vaihe

Saksan kieli ja kulttuuri (osa paikoista)

romaaninen filologia (osa paikoista)

Venäjän kieli ja kulttuuri (osa paikoista)

• Yhteiskuntatieteet ja filosofia (osa paikoista)

612.11.2018

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tdk | Valintatavat ja 
valintakokeiden materiaalit
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Informaatioteknologian tdk | Hakukohteet

Kandidaatti- ja 
maisteriohjelmat

• Tietojärjestelmä-
tiede

• Tietotekniikka 

• Tietotekniikan 
aineenopettaja 
(opettajan, 
kouluttajan tai esim. 
digitaalisten 
oppimateriaalien 
tekemisestä 
kiinnostuneille) 

Maisteriohjelmat

• Tietojärjestelmätiede

• Tietotekniikka

• Koulutusteknologian opintosuunta, 
tietotekniikka

• Kognitiotiede

• Kyberturvallisuus

• Turvallisuus ja strateginen analyysi

--------------------------------------------------

• Information Systems

• Cognitive Computing and 
Collective Intelligence

712.11.2018

Monikärkikandit: kanditutkinnon jälkeen voi halutessaan siirtyä ilman erillistä valintavaihetta 

tekemään maisteriopinnot toiseen maisteriohjelmaan, kuin missä on tehnyt kandidaattiopinnot 

(tietyin ehdoin) 
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Informaatioteknologian tdk | Valintatavat, 

valintakokeet ja ensikertalaiskiintiöt

Tietotekniikka ja tietojärjestelmätiede:

• Molempiin suoravalinta yo-todistuksen perusteella, valintakoe, 
yhteispisteet ja avoimen väylä

• Tietotekniikassa lisäksi kilpailumenestys

• Valintakokeet perustuvat kokeessa jaettavaan aineistoon, mittaavat 
ongelmanratkaisukykyä

Tietotekniikassa syksyn yhteishaussa sähköinen koe

Tietotekniikan aineenopettaja: 

• Soveltuvuuskoe, johon kutsutaan hakijat yo-todistuksen perusteella 
 lopullinen valinta soveltuvuuskokeen perusteella

Ensikertalaiskiintiö:

• Kevät 2019: hakukohteesta riippuen 19–40 %

• Kevät 2018: ensikertalaisia hyväksytyistä 66–69 %

12.11.2018
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Jyväskylä School of Business and 

Economics | Hakukohteet

Kandidaatti- ja maisteriohjelmat

• Taloustiede (ent. 
kansantaloustiede)

• Yrityksen taloustieteet

Opintosuunnat (aiemmin 
pääaineet): johtaminen, 
laskentatoimi, markkinointi ja 
viestinnän johtaminen

Opintosuunta valitaan 
ensimmäisen 
opiskelulukuvuoden päätteeksi

Opintosuunnan vaihtaminen on 
mahdollista sekä kandi- että 
maisterivaiheessa.

• Hakuvaiheessa huomioitava 
oikeannimisen hakukohteen 
valinta

Maisteriohjelmat

• Taloustiede

Mahdollista erikoistua rahoitukseen

• Yrityksen taloustieteet

-----------------------------------------------

• Digital Marketing and Corporate
Communication

• International Business and 
Entrepreneurship

• Corporate Environmental
Management

• Banking and International 
Finance

912.11.2018
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Jyväskylä School of Business and Economics | 

Valintatavat, valintakoe ja ensikertalaiskiintiö

Valintatavat

• Todistusvalinta 60 %, koevalinta 40 % 

• Todistusvalinnassa hyväksytyt julkaistaan ennen valintakoetta

• Avoimen väylät erillisinä hakukohteina

Valintakoe

• Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin 
yhteiskuntaopista, historiasta ja matematiikasta.

Taloustieto (YH2, yhteiskuntaopin kurssi) 

Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, historian kurssi)

Tilastot ja todennäköisyys (MAB5, lyhyt matematiikka tai Todennäköisyys ja tilastot (MAA10, 
pitkä matematiikka) Valintakokeeseen riittää jompikumpi matematiikan oppimäärä.

• Jyväskylässä kokeeseen osallistuvat ne, joiden ensisijainen hakukohde on 
jompikumpi JSBE:n hakukohteista.

Ensikertalaiskiintiö

• Kevät 2019: ensikertalaiskiintiö 70 % (todistusvalinnassa 100 %)

• Kevät 2018: ensikertalaisia hyväksytyistä 92–100 %

12.11.2018
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Kasvatustieteiden ja psykologian tdk | 

Hakukohteet

Kandidaatti- ja maisteriohjelmat

• Erityispedagogiikka

• Kasvatustiede ja 
aikuiskasvatustiede

• Luokanopettaja

• Varhaiskasvatuksen opettajan 
kandidaattiohjelma ja 
varhaiskasvatuksen 
maisteriohjelma – uusi nimi

• Varhaiserityispedagogiikka (ei 
voi hakea pelkillä toisen asteen 
opinnoilla)

• Psykologia (PsK + PsM)

• Avoimen väylä (PsK + FM) + 2 v)

Maisteriohjelmat

• Erityispedagogiikka

• Kasvatustiede ja 
aikuiskasvatustiede

• Luokanopettaja

• Ohjausala

• Varhaiskasvatus

-------------------------------------

• Educational Sciences

• Development, Education 
and International 
Cooperation

1112.11.2018
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Kasvatustieteiden ja psykologian tdk | 

Valintatavat ja ensikertalaiskiintiö

Valintatavat

• Erityispedagogiikka ja luokanopettaja: 
yhteispisteet (soveltuvuuskoe + yo-tutkinnon 
äidinkielen arvosana)

• Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede sekä 
psykologia: yhteispisteet ja valintakoepisteet

• Varhaiskasvatus: soveltuvuuskoepisteet

Ensikertalaiskiintiö

• Kevät 2019: hakukohteesta riippuen 70–80 %

• Kevät 2018: ensikertalaisia hyväksytyistä 73–92 %

12.11.2018
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Kasvatustieteiden ja psykologian tdk | 

Yhteisvalinta ja valintakoeyhteistyö

Kasvatusala

• Suomenkielisten yliopistojen 
varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksien 
ja luokanopettajakoulutuksien haut 
toteutetaan yhteisvalintana. 

• Hakija voi hakea korkeintaan kolmeen 
varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen 
ja kolmeen luokanopettajakoulutukseen. 

• Hakijan on mahdollista saada kutsu vain 
yhden varhaiskasvatuksen 
opettajakoulutuksen ja yhden 
luokanopettajakoulutuksen toisen vaiheen 
kokeeseen.

• Kasvatusalan hakukohteissa yhteinen, 
valtakunnallinen valintakoe, VAKAVA-koe

Psykologia

• Psykologian 

hakukohteissa 

valtakunnallisesti 

yhteinen 

todistuspisteytys, 

valintakoe ja sen 

pisteytys

1312.11.2018
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Kasvatustieteiden ja psykologian tdk | 

Valintakokeet

VAKAVA-koe

• Materiaali julkaistaan 
verkossa n. kk etukäteen

• Kokeessa arvioidaan 
kasvatustieteellisessä 
koulutuksessa tarvittavia 
akateemisia 
opiskelutaitoja

• Kasvatusalan 
soveltuvuuskokeissa 
arvioidaan 
vuorovaikutustaitoja, 
motivaatiota, tunne-
elämän tasapainoisuutta

Psykologia
• Hakijan osallistuttava 

kokeeseen ylimmän 
psykologian alan hakutoiveen 
yliopistossa

• Materiaali julkaistaan verkossa 
n. kk etukäteen

• Kokeessa arvioidaan aineiston 
ymmärtämistä ja 
soveltamiskykyä, tieteellisen 
ajattelutavan ja tilastollisten 
menetelmien perusteiden 
ymmärtämistä, aineistojen 
tulkintaa sekä päättely- ja 
oivalluskykyä.

• Ei enää soveltuvuuskoetta

1412.11.2018
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Liikuntatieteellinen tdk | Hakukohteet

Kandidaatti- ja 

maisteriohjelmat

• Liikunnan 

yhteiskuntatieteet

• Liikunta-

pedagogiikka

• Liikuntabiologinen 

aineryhmä

• Terveystieteet

Maisteriohjelmat

• Liikunnan yhteiskuntatieteet

• Liikuntabiologia

• Valmennus- ja testausoppi

• Hyvinvointiteknologia (HYVOTEK)

• Liikuntapedagogiikan aikuiskoulutus (AKO)

• Fysioterapia

• Gerontologian ja kansanterveys

• Liikuntalääketiede

• Terveyskasvatus

• Terveystieteiden opettajankoulutus 
(fysioterapia)

-----------------------------------------------------------

• Biology of Physical Activity

1512.11.2018
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Liikuntatieteellinen tdk | Valintatavat 

ja kiintiöt

Valintatavat

• Liikunnan yhteiskuntatieteet: yhteispisteet ja valintakoepisteet 
(molemmat vaiheet)

• Liikuntapedagogiikka: toisen vaiheen valintakoepisteet

• Liikuntabiologia: yhteispisteet

• Terveystieteet: yhteispisteet, valintakoepisteet ja avoimen 
väylä

Kiintiöt

• Ensikertalaiskiintiö

Kevät 2019: kaikissa hakukohteissa 50 %

Kevät 2018: ensikertalaisia hyväksytyistä 75–85 %

• Liikunnan yhteiskuntatieteissä aloituspaikoissa ei 
vammaiskiintiötä

12.11.2018
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Liikuntatieteellinen tdk | 

Valintakokeet (liikuntatieteet)

Yhteinen 1. vaiheen kirjallinen koe

• Materiaali julkaistaan n. kk etukäteen

• Mahdollista suorittaa neljällä eri paikkakunnalla

• Arvioidaan liikuntatieteellisessä koulutuksessa tarvittavia 
akateemisia opiskelutaitoja

Erilliset 2. vaiheen kokeet

• Liikuntapedagogiikka: kolmiosainen soveltuvuuskoe: kirjallinen, 
liikunnallinen ja kasvatuksellinen

• Liikuntabiologia: liikunnallinen soveltuvuuskoe ja haastattelu

• Liikunnan yhteiskuntatieteet: kirjallinen soveltuvuuskoe ja 
haastattelu

• Kokeissa arvioitavat asiat: 

Liikunnallinen soveltuvuuskoe: motoriset taidot, kehonhallinta

Kasvatuksellinen soveltuvuuskoe: soveltuvuus alalle, vuorovaikutustaidot

Aineistokoe: mitataan hakijan kykyä kokonaisuuksien hahmottamiseen tiedon 
analysointiin ja argumentaatioon. 

Haastattelu: hakijan motivaatio, vuorovaikutustaidot

12.11.2018
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Liikuntatieteellinen tdk | Valintakoe 

(terveystieteet)

• Yksi valintakoe: kirjallinen koeosio ja 

aineistokoeosio

Materiaali julkaistaan verkossa n. kk 

etukäteen

Kokeessa arvioidaan terveystieteellisessä 

koulutuksessa tarvittavia akateemisia 

opiskelutaitoja

12.11.2018
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Matemaattis-luonnontieteellinen tdk | 

Hakukohteet

Kandidaatti- ja 
maisteriohjelmat

• Biologia

• Luonnonvarat ja 
ympäristö 

• Fysiikka (fyysikko tai 
fysiikan aineenopettaja)

• Kemia (kemisti tai kemian 
aineenopettaja)

• Matematiikka ja 
tilastotiede

• Matematiikan 
aineenopettaja

Maisteriohjelmat

• Akvaattiset tieteet

• Ekologia ja evoluutiobiologia

• Solu- ja molekyylibiologia

• Ympäristötiede

• Fysiikka

• Fysiikan aineenopettaja

• Kemia

• Matematiikka

• Tilastotiede

• Matematiikan aineenopettaja

------------------------------------------------------------

• Biological and Environmental Science

• Mathematics

• Nanoscience

• Nuclear and Particle Physics

1912.11.2018
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Matemaattis-luonnontieteellinen tdk | 

Valintatavat ja ensikertalaiskiintiö
• Suoravalinta

Fysiikka, kemia sekä matematiikka ja tilastotiede

• Todistuspisteet

Luonnonvarat ja ympäristö

Fysiikka, kemia sekä matematiikka ja tilastotiede

• Koepisteet

Biologia

Fysiikka, kemia sekä matematiikka ja tilastotiede

• Yhteispisteet

Biologia (todistus ja valintakoe)

Matematiikan aineenopettajakoulutus (todistus/valintakoe ja soveltuvuuskoe)

• Avoimen yliopiston väylä

Biologia sekä luonnonvarat ja ympäristö

Fysiikka, kemia sekä matematiikka ja tilastotiede

• Ensikertalaiskiintiö:

Kevät 2019: kaikissa hakukohteissa 60 %

Kevät 2018: ensikertalaisia hyväksytyistä 79–89 %

12.11.2018
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Matemaattis-luonnontieteellinen tdk | 

Valintakokeet

• Perustuvat vuonna 2015 käyttöön otettuihin lukion 
OPS:iin (pakolliset ja syventävät kurssit) ja 
mahdollisesti kokeessa jaettavaan aineistoon

• Biologia: pakollinen valintakoe mittaa hakijan 
loogista ajattelukykyä ja kykyä yhdistellä ja 
soveltaa asioita

• Luonnonvarat ja ympäristö: vain todistusvalinta

• Muut hakukohteet: valintakoe tarkoitettu niille, 
jotka eivät täytä suoravalintaehtoja tai 
todistusvalinnan kynnysehtoja

• Matematiikan aineenopettaja: pakollinen 
soveltuvuuskoe

12.11.2018
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Todistusvalinta 2020

• Pistetaulukot nähtävissä Opintopolussa

• Todistusvalinnan hakukohteemme ja suorat linkit 
pisteytystaulukoihin: https://www.jyu.fi/fi/hakijalle/nain-
haet/yhteishaku/todistusvalinta-2020

• Jatkossakin tulee olemaan soveltuvuuskokeet opettajakoulutuksiin, 
liikuntatieteisiin, viestintätieteisiin ja viittomakieleen (*-merkintä 
verkkosivumme hakukohdelistauksessa)

• Todistusvalinnalla valittavia pääsääntöisesti 51-60 %, matemaattis-
luonnontieteellisissä hakukohteissa 51-85 %

• Pisteytyksissä keskinäistä vaihtelua painotusten ja pisteytettävien 
aineiden lukumäärässä

• Muilta osin valintaperusteet päätetään ja julkaistaan viimeistään 
syksyllä 2019

• Myös muita valintareittejä edelleen tarjolla (yhteispistevalinta 
poistuu)

12.11.2018
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TRY-hanke 

2018-2020

• Mukana noin 30 oppiainetta 11 yliopistosta, 

tehtävänä luoda vaihtoehtoisia reittejä todistusvalinnan rinnalle

Avoimien yliopisto-opintojen kautta tutkinto-opiskelijaksi

• Tavoitteena

Avoimen väylän kehittäminen ja laajentaminen 

Reittien vakiinnuttaminen, jotta hakija pystyisi suunnittelemaan opintojaan 

pitkäjänteisesti, kun hakukohteen valintaperusteet ovat tiedossa

• Hankkeessa pilotoidaan kolmea valintareittiä: 

toisen asteen opiskelijoille

toisen asteen suorittaneille 

työelämän muutostarpeisiin

• Lisätietoa hankkeesta: jyu.fi/try

12.11.2018
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Kysymyksiä?
hakijapalvelut@jyu.fi
040 805 4132 (klo 9-15)

www.jyu.fi/hae

Kiitos!

http://www.jyu.fi/hae

