
Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden 

kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) 

Hakumenettely 

Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2020 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, 

Tampereen ja Turun yliopistoihin. Hakija voi hakea niin moneen hakukohteeseen kuin 

korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa on määritelty haettavien hakukohteiden 

enimmäismääräksi. Hakija asettaa hakemansa hakukohteet ensisijaisuusjärjestykseen. 

Hakeminen tapahtuu korkeakoulujen yhteishaussa valtakunnallisen sähköisen hakujärjestelmän 

kautta osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika alkaa 18.3.2020 ja päättyy 1.4.2020 klo 15.00. 

Aloituspaikat ja valintajonot 

Hakijat valitaan kahdesta valintajonosta 

1. ylioppilastutkinnon tai IB-, EB-, Reifeprüfung- tai Deutsche Internationale Abitur (DIA)-

tutkinnon suorittaneet hakijat todistuspisteiden perusteella 

2. pelkän valintakoemenestyksen perusteella valittavat 

Jyväskylän yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelmaan valitaan yhteensä 25 hakijaa seuraavasti: 

Molemmista valintajonoissa 70 % aloituspaikoista varataan ensikertalaisille hakijoille, eli 

valintajonossa yksi 13 hakijaa, joista 10 ensikertalaisia 

valintajonossa kaksi 12 hakijaa, joista 9 ensikertalaisia. 

Ensin valitaan todistuspisteiden perusteella valittavat ja sen jälkeen loput paikat täytetään pelkän 

valintakokeen perusteella valittavilla. Mikäli ensikertalaisille hakijoille varattuja paikkoja jää 

täyttämättä, paikat voidaan täyttää muilla hakijoilla. 

Valintamenettely 

Kunkin hakukohteen aloituspaikoista täytetään ensin valintajonon 1 kiintiö ylioppilastutkinnon, IB-, 

EB-Reifeprüfung- tai DIA-tutkinnon suorittaneilla hakijoilla todistuspisteiden mukaisessa 

paremmuusjärjestyksessä. Loput aloituspaikat täytetään valintajonossa 2 pelkän valintakokeen 

vaiheen 2 pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. 

Pisteytys 

Todistusvalinnan pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaan. Olet mukana todistusvalinnassa, jos 

olet suorittanut äidinkielen ylioppilaskokeen vähintään arvosanalla cum laude approbatur. 

Pisteitä voi saada viidestä aineesta: 

 Äidinkieli 

 Hakijalle parhaat pisteet tuottava aine: filosofia tai historia tai psykologia tai yhteiskuntaoppi 

 Kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta: 

o Yksi ainereaali 

o Yksi kieli 



o Matematiikka (pitkä tai lyhyt) 

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. Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. 

Pisteitä ylioppilastutkinnosta annetaan seuraavasti: 

AINE L E M C B A 

Kaikilta huomioidaan 

äidinkieli* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5 

filosofia tai historia tai 

psykologia tai 

yhteiskuntaoppi** 

34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7 

Kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta 

biologia 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 

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 

kemia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7 

maantiede 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 

psykologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7 

terveystieto 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9 

uskonto/elämänkatsomustieto 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1 

yhteiskuntaoppi 20,0 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 

muut reaaliaineet*** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7 

kieli, pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7 



kieli, keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2 

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

matematiikka, pitkä 36,1 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0 

matematiikka, lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7 

 

*Äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä. 

**EB-, IB-, RP-/DIA-tutkintoaineet Economics ja Global Politics pisteytetään kohdan filosofia tai 

historia tai psykologia tai yhteiskuntaoppi mukaan 

***EB-, IB-, RP-/DIA-tutkintoaineet, joille ei löydy vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa 

pisteytetään kohdan muut reaaliaineet mukaan. 

**** Tekninen korjaus, virheelliset pisteet historian arvosanoista korjattu 14.5.2020. 

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen (EB/IB/RP/DIA) pisteytys on kuvattuna opintopolku.fi -

sivustolla: https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-

opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-todistusvalinnat-2020/#yo-

ebibrpdia 

Hakijan on saatava vähintään 50 % todistusvalinnan maksimipistemäärästä voidakseen tulla valituksi 

valintajonossa 1. 

Todistusjonossa tasapistetilanteessa hakijoiden välisen järjestyksen ratkaisee 1) äidinkielestä saadut 

pisteet, 2) painotetusta aineesta saadut pisteet, 3) parhaat pisteet kielikorista, 4) parhaat pisteet 

reaalikorista, 5) parhaat pisteet matematiikkakorista Ja 6) paras mahdollinen arvosana. Jos pisteet 

ovat tämänkin jälkeen tasan, tasapisteissä olevista hakijoista ei valita ketään ja paikat siirretään 

valintakoejonoon. 

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan 

ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades -arvosanat yhteispisteineen). Todistusvalinta on 

ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta 

tutkintotodistuksesta. 

Ennakkoaineistoon perustuvasta kokeesta (vaihe 1) voi saada maksimissaan 40 pistettä. Vaihe 1 

muodostuu kahdesta osasta (osa a ja osa b). Kaikilta kokeeseen osallistuvilta arvostellaan ensin vaihe 

1. 

Toiseen vaiheeseen kutsutaan ensimmäisessä vaiheessa korkeimmat pisteet saaneita hakijoita 

vähintään kolminkertainen määrä valintakoevalinnan aloituspaikkoihin nähden. Mikäli usealla 

hakijalla on tasapisteet vaiheesta 1, vaiheen 1 osan a pisteet ratkaisevat hakijoiden välisen 

järjestyksen.   

Aineistokokeesta (vaihe 2) voi saada maksimissaan 30 pistettä. Lopullinen valinta tehdään vaiheen 2 

pisteiden perusteella.  Vaihe 1 toimii karsivana kokeena eikä sen pisteitä lasketa valintakokeen 

kokonaispistemäärään. Aineistokokeessa, eli vaiheessa 2, edellytetään ennakkomateriaalin tietojen 

soveltamista valintakokeessa jaettavaan materiaaliin.  

https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-todistusvalinnat-2020/#yo-ebibrpdia
https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-todistusvalinnat-2020/#yo-ebibrpdia
https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-todistusvalinnat-2020/#yo-ebibrpdia


Valintakoejonossa hakijoiden välisen järjestyksen ratkaisee ensisijaisesti vaiheen 2 

kokonaispistemäärä. Jos hakijoita on tasapisteissä vaiheen 2 jälkeen, valintajärjestyksen ratkaisee 

ensisijaisesti vaiheen 1 kokonaispistemäärä ja toissijaisesti vaiheen 1 osan a pistemäärä. Mikäli 

nämäkin ovat samat, valitaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat. 

 

Varasijat  

Jos sosiaalityön valinnassa opiskelijaksi hyväksytty hakija ei ota saamaansa paikkaa vastaan, valitaan 

hänen tilalleen uusi opiskelija korkeakoulujen yhteishaun sijoittelukäytäntöjen mukaisesti 

todistuspisteiden tai koepisteiden perusteella muodostuvasta valintajonosta ensikertalaisille varatut 

paikat huomioiden. 

Mikäli todistusvalinnan perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan 

täyttää valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävillä hakijoilla. Mikäli valintakoepisteiden 

perusteella hyväksyttäville hakijoille varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää 

todistuspisteiden perusteella hyväksyttävillä hakijoilla. 

 

 Valintakoevaatimukset 

Valintakoe koostuu ennakkoaineistoon perustuvasta kokeesta, joka tehdään kirjallisena etäkokeena 

(vaihe 1) ja aineistokokeesta (vaihe 2). Valintakokeen ennakkomateriaalina on artikkelikokoelma, 

joka julkaistaan 30.4. klo 12.00 Tampereen yliopiston verkkosivuilla osoitteessa  

https://sites.tuni.fi/valintakoemateriaali/sosiaalityon-tutkinto-ohjelma-32v-ennakkoaineisto/ 

Ennakkomateriaali on suomen- ja ruotsinkielinen, mutta osa artikkeleista voi olla myös 

englanninkielisiä.  

Aineistokokeessa (vaihe 2) edellytetään ennakkomateriaalin tietojen soveltamista valintakokeessa 

jaettavaan materiaaliin. 

 

Valintakokeen kuvaus 

Valintakoevalinta on kaksivaiheinen ja yhteinen kaikissa sosiaalityön yhteisvalinnan hakukohteissa. 

Valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Vaiheeseen 1 

ei lähetetä erillistä kutsuta. Valintakoevalinnan toiseen vaiheeseen kutsutaan osa hakijoista.   

Esikarsinta 

Valintakoevalinnan ensimmäinen vaihe on kirjallinen etäkoe (vaihe 1). Vaiheeseen 1 ei lähetetä 

erillistä kutsua. Koeajankohtana hakijat osallistuvat kirjalliseen etäkokeeseen omilla laitteillaan. 

Koetta varten hakija tarvitsee siis tietokoneen ja internet-yhteyden. Koe pidetään ma 1.6. klo 10.15 

– 11.00 (45 minuuttia)  

Hakija vastaa kokeeseen hakulomakkeella ilmoittamallaan kielellä (suomi/ruotsi). 

Kirjallinen etäkoe (vaihe 1) toimii esivalintana valintakoevalinnan toiseen vaiheeseen (vaihe 2).  

 

https://sites.tuni.fi/valintakoemateriaali/sosiaalityon-tutkinto-ohjelma-32v-ennakkoaineisto/


Lopullinen valinta 

Toinen vaihe on kirjallinen koe ja se järjestetään aikaisintaan viikon kuluttua ensimmäisestä 

vaiheesta. Kokeen kesto on kaksi tuntia.   

Hakijat kutsutaan erikseen vaiheeseen 2. Koejärjestelyistä tiedotetaan hakijoita viimeistään kahta 

viikkoa ennen koetta. Kutsu ja tarkemmat ohjeet lähetetään hakijan Opintopolussa hakemuksella 

ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.  

Hakijan on valmistauduttava osoittamaan henkilöllisyytensä vaiheen 2 yhteydessä.  

 

 

 

 

 

 

 


