
Hakeminen
Aalto-
yliopistoon



Yleistä
• Aalto-yliopistossa on tarjolla sekä suomen- että 

englanninkielisiä hakukohteita
• Koko Aalto-yliopiston koulutustarjonta on nähtävissä 

osoitteessa https://www.aalto.fi/fi/koulutustarjonta#/
• Haku kandidaattikoulutukseen tapahtuu Opintopolku-

palvelussa kevään yhteishaun hakuaikoina
• Hakuaika englanninkielisiin hakukohteisiin: 9.-23.1.2019
• Hakuaika suomenkielisiin hakukohteisiin: 20.3.-3.4.2019

Yhteishaun hakulomakkeella voi valita korkeintaan kuusi 
hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä

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


Haku kauppatieteellisen
alan hakukohteisiin

Inka Pulkkinen, suunnittelija
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu



Hakukohteet
Kauppatieteet
(suomeksi)

• Johtaminen
• Laskentatoimi
• Markkinointi
• Rahoitus
• Taloustiede 
• Tieto- ja 

palvelujohtaminen
• Yritysjuridiikka

International Business 
(englanniksi)

Economics
(englanniksi)



Kauppatieteiden  
kandidaattiohjelma

(Otaniemi)



Minkä perusteella haen?
Kauppatieteiden kandidaattiohjelma 
(Otaniemi) suomenkielinen

• Yhteisvalinta
• 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

Kaikissa valintaryhmissä 
(paitsi avoimen väylän) 
edellytetään yleinen 
korkeakoulukelpoisuus

+ siirtohaku jo yliopistossa opiskeleville



Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

Voi hakea
• yo-arvosanojen perusteella (60 %), 

varattu 100 % ensikertalaisille hakijoille
• 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



Yo-arvosanoista annettavat pisteet

L E M C
Äidinkieli 10 9 7 5
Matematiikka, pitkä 10 9 7 5
Matematiikka, muu
oppimäärä

8 6 4 2

Kieli, pitkä oppimäärä 8 6 4 2
Kaksi muuta parhaat 
pisteet antavaa koetta

6 4 2 0

IB-, EB- ja RP/DIA-tutkintojen pisteytyksen löydät www.kauppatieteet.fi

http://www.kauppatieteet.fi/


Valintakoe ke 5.6.2019 klo 12-15 

• Tehdään prioriteetiltaan ensimmäiseksi tai ainoaksi hakukohteeksi 
asetetussa yhteisvalinnan yliopistossa

• 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
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Valintakoevaatimukset: www.kauppatieteet.fi

http://www.kauppatieteet.fi/


Erityiset saavutukset –hakukohde (uusi)
• Valituksi voivat tulla suomalaisen ylioppilastutkinnon sekä IB-, EB- tai RP/DIA-

tutkinnon suorittaneet hakijat, joilla on lisäksi merkittävä erityinen saavutus 
• Korkeintaan 12 uutta opiskelijaa  ensikertalaisuuskiintiö 70 %
• Todistuspisteitä vähintään 26 pistettä (80 % edellisvuoden Aalto-yliopiston kauppatieteellisen 

alan yhteisvalinnan minipisteistä, jolla pääsi sisään)
• Erityinen saavutus = Huomattava saavutus jossain näistä kategorioista: 

Yrittäjyys, Johtajuus, Vapaaehtoistoiminta, Urheilu, Musiikki, Taide, Tiede/tekniikka tai Muut
• Erityinen saavutus tulee olla suoritettuna hakukelpoisuuden antavan tutkinnon eli 

YO/IB/EB/RP/DIA -tutkinnon suorittamisaikana

Erityisten saavutusten todentaminen:
Hakija toimittaa opintopolun hakemuksen liitteenä
1. Motivaatiokirje (Vapaamuotoinen suomenkielinen hakemus, jos ilmenevät ne hakijan erityiset saavutukset, joiden 

perusteella hän hakee opiskelupaikkaa. Hakemuksessa saavutukset tulee yksilöidä tarkasti sekä kertoa tarkka ajankohta, 
jolloin erityiset saavutukset on saavutettu. Hakemuksen pituus saa olla korkeintaan 600 sanaa)

2. Suosituskirje (Suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen suosituskirje, jossa suosittelija todentaa hakijan 
ilmoittaman saavutuksen oikeellisuuden sekä antaa yhteystietonsa.)
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Lisätietoa: opintopolku.fi



Economics
-kandidaattiohjelma



Minkä perusteella voin hakea?
• Valintaryhmä I: 

YO-arvosanojen perusteella 
(YO/IB/EB/suomessa suoritettu RP/DIA)
 ensikertalaisuuskiintiö 70 %

• Valintaryhmä II: 
SAT-testin perusteella

• Kilpailumenestyksen 
perusteella: Talousguru, Maol 
lukion matematiikka, Maol 
Datatähti

Kaikissa valintaryhmissä 
edellytetään yleinen 
korkeakoulukelpoisuus!



YO-arvosanoista annettavat pisteet

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
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YO L E M C B A
EB 10-9 8,99-8 7,99-7 6,99-6 5,99-5 4,99-4
IB 7 6 5 4 3 2
RP/DIA 15-13 12-10 9-8 7 6-5 4

Pisteytettävät aineet: äidinkieli, matematiikka, parhaat pisteet antava kieli & parhaat pisteet antava aine
Kynnysehto: Pitkä matematiikka M tai lyhyt matematiikka E



International Business 
-kandidaattiohjelma



Minkä perusteella voin hakea?

• Valintaryhmä I: 
yo-arvosanojen perusteella

• Valintaryhmä II: 
SAT-testin perusteella 
(yo-tutkinto edellytetään)

• Valintaryhmä III: 
SAT-testin perusteella 
(ei yo-tutkintoa)

• Avoimen yliopiston opintojen perusteella
• Siirtohaku

Kaikissa valintaryhmissä 
(paitsi avoimen väylän) 
edellytetään yleinen 
korkeakoulukelpoisuus!



Yo-arvosanoista annettavat pisteet

L E M C
Äidinkieli 10 9 7 5
Matematiikka, pitkä oppim. 10 9 7 5
Matematiikka, muu oppim. 8 6 4 2
Englanti, pitkä oppim. 9 7 5 3
Englanti, lyhyt oppim. 7 5 3 1
Mikä tahansa muu koe 
(kaksi parasta)

6 4 2 0

IB-, EB- ja RP-tutkintojen pisteytyksen löydät https://www.aalto.fi/study-at-aalto



SAT-testi 
(Kauppatieteiden, International Business & Economics –kandiohjelmat)

• SAT-testin Evidence-Based 
Reading and Writing sekä 
Mathematics -osioista 
saadun yhteispistemäärän 
perusteella

• Jotta voidaan huomioida 
valinnassa, yhteispistemäärän 
on oltava vähintään 1200 
pistettä

• SAT-testi 1/2017-5/2019 
(viimeinen mahdollinen testipäivä on 4.5.2019)



Haku suomenkielisiin tekniikan
alan hakukohteisiin
Hanne-Grete Christensen, asiantuntija
Aalto-yliopiston hakijapalvelut



Yleistä hakemisesta
• DIA-yhteisvalinta

• Haku diplomi-insinöörin (DI) tutkintoon johtaviin koulutuksiin
• Haku arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkintoon johtaviin 

koulutuksiin
• Informaatioverkostojen valinta
• Haku kilpailumenestyksen perusteella
• Haku avoimen yliopiston opintojen perusteella



Tekniikan alan hakukohteet
• Arkkitehtuuri
• Automaatio- ja informaatioteknologia
• Bioinformaatioteknologia
• Elektroniikka ja sähkötekniikka
• Energia- ja ympäristötekniikka
• Informaatioverkostot
• Kemian tekniikka
• Kone- ja rakennustekniikka
• Maisema-arkkitehtuuri
• Rakennettu ympäristö
• Teknillinen fysiikka ja matematiikka
• Tietotekniikka
• Tuotantotalous



DIA-yhteisvalinta: DI-hakukohteet
• Todistusvalinta (20-50%)

• Vain hakulomakkeella ylimmäksi asetettuun DIA-yhteisvalinnan DI-
hakukohteeseen

• Hakukohdekohtaiset kynnysehdot sekä pistetaulukot löytyvät osoitteesta dia.fi
• Valinta todistuspisteiden perusteella, max. 26p

• Yhteispistevalinta (70%*)
• Valinta yhteenlaskettujen todistus- ja koepisteiden perusteella
• Todistuspisteet max 26p, valintakoe max. 40p, yht. max. 66p

• Koepistevalinta (30%*)
• Valinta koepisteiden perusteella, max. 40p

* Todistusvalinnan jälkeisistä aloituspaikoista



DIA-yhteisvalinta: DI-hakukohteet
Uusi valintakoe keväällä 2019
• Yksi yhteinen valintakoe kaikkiin DIA-yhteisvalinnan DI-hakukohteisiin
• Koe järjestetään tiistaina 28.5.2019 klo 10.00-14.00
• Koe koostuu kaikille pakollisesta matematiikan osiosta sekä valinnaisesta 

osiosta
• Pakollinen matematiikan osio: kaikki vastaavat kaikkiin kolmeen (3) kysymykseen
• Valinnainen osio: kaikki vastaavat kolmeen (3) kysymykseen

Fysiikka: 2 kysymystä
Kemia: 2 kysymystä
Tekniikan alan luova ongelmanratkaisukyky: 2 kysymystä

• Koe perustuu pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian lukion oppimääriin sekä 
mahdolliseen kokeessa jaettavaan materiaaliin



DIA-yhteisvalinta: Arkkitehtuurin 
hakukohteet
• Yhteispistevalinta (75%)

• Valinta yhteenlaskettujen todistus- ja valintakoepisteiden perusteella

• Koepistevalinta (25%)
• Valinta valintakoepisteiden perusteella

• Hakijoiden on osallistuttava kaikkiin valinnan vaiheisiin:
• Ennakkotehtävät palautettava hakuajan päättymiseen ke 3.4.2019 klo 15.00 

mennessä
• Arkkitehtuurin matematiikan koe ma 20.5.2019 klo 12.00-15.00 (ennakkotehtävistä 

jatkoon päässeille)
• Arkkitehtuurin piirustus- ja suunnittelukokeet ma-to 3.-6.6.2019 

(matematiikan kokeesta jatkoon päässeille)
• Maisema-arkkitehtuurin luonnontieteen koe to 6.6.2019 klo 13-16



Informaatioverkostot
• Valinta tapahtuu joko yhteenlaskettujen todistus- ja 

valintakoepisteiden tai pelkkien valintakoepisteiden perusteella
• Valintakokeet järjestetään tiistaina 28.5.2019 ja koostuvat 

kahdesta osasta:
• DIA-yhteisvalinnan DI-valintakoe, josta huomioidaan kolme 

matematiikan kysymystä ja kaksi tekniikan alan luovaa 
ongelmanratkaisukykyä testaavaa kysymystä

• Informaatioverkostojen hakukohteen oma soveltuvuuskoe
Lisätietoja: opintopolku.fi



Haku englanninkielisiin tekniikan
alan hakukohteisiin:
Aalto Bachelor’s Programme in 
Science and Technology
Jenni Hirvensalo, suunnittelija
Aalto-yliopiston hakijapalvelut



Hakukohteet 2019
Aalto Bachelor’s Programme in Science and Technology –
kandidaattiohjelmassa on keväällä 2019 tarjolla viisi hakukohdetta:

• Chemical Engineering*
• Computational Engineering*
• Data Science
• Digital Systems and Design
• Quantum Technology*

*Uusi hakukohde keväällä 2019

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

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


Miten haen: Valintaryhmä I
• Hakijoille, jotka

• Ovat suorittaneet tai suorittavat keväällä 2019 jonkin seuraavista 
tutkinnoista

• Suomalainen ylioppilastutkinto
• IB-tutkinto
• EB-tutkinto
• RP-/DIA-tutkinto Suomessa

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

• Täyttävät hakukohdekohtaiset kynnysehdot
• Valinta perustuu ylioppilastutkinnon arvosanoihin



Miten haen: Valintaryhmä II
• Hakijoille, jotka ovat suorittaneet tai suorittavat keväällä 2019 

tutkinnon, joka antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin
• Valinta perustuu SAT-testituloksiin
• Hakijoiden tulee suorittaa seuraavat testit:

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

• SAT subject test matematiikassa (Mathematics level 1 tai level 2), 
kynnysehto 600 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 4.5.2019 

• Jos SAT-testit suoritetaan keväällä, tulee SAT-testi suorittaa 
maaliskuun testipäivänä ja subject test toukokuun testipäivänä

• Testitulokset tulee tilata toimitettavaksi Aalto-yliopistoon 
suoraan testinjärjestäjältä

• Tulosten tulee saapua Aalto-yliopistoon viimeistään 11.6.2019 
mennessä

• Lisätietoa SAT-testeistä:
• https://samsuomi.fi/sat-ja-sat-subject/ (only in Finnish)
• http://www.collegeboard.org/

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


Haku taiteiden alan
hakukohteisiin

Tuuli Asunmaa, suunnittelija
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu



Taiteiden alan hakukohteet
• Dokumentaarinen elokuva
• Elokuva- ja tv-käsikirjoitus
• Elokuva- ja tv-lavastus
• Elokuva- ja tv-tuotanto
• Elokuvaleikkaus
• Elokuvaohjaus
• Elokuvaus
• Elokuvaäänitys ja

-äänisuunnittelu

• Esittävien taiteiden lavastus
• Kuvataidekasvatus
• Muoti
• Muotoilu
• Pukusuunnittelu (ei hakua 2019)
• Sisustusarkkitehtuuri
• Visuaalisen viestinnän muotoilu
• BA Programme in Design



Yhteiset arviointikriteerit
Taiteiden koulutusalan valinnoissa arvioidaan seuraavia asioita:
• soveltuvuutta ja lahjakkuutta hakukohteen alalle
• koulutettavuutta
• käsitteellistämiskykyä
• luovaa ajattelua
• motivaatiota (hakukohteen alalle ja oppimiseen)
• näkemyksellisyyttä
• vuorovaikutustaitoja
Lisäksi jokainen hakukohde on määritellyt, mitä soveltuvuus ja 
lahjakkuus hakukohteen alalle tarkoittaa. 



Yleistä hakemisesta

• Hakuaika englanninkieliseen kandidaattiohjelmaan on 9.-23.1. ja 
suomenkielisiin taiteiden alan koulutuksiin on 20.3.-3.4.

• Hakija voi hakea Aalto-yliopistoon vain yhteen taiteen kandidaatin 
tutkintoon johtavaan hakukohteeseen. 

• Valintaprosessi koostuu useammasta vaiheesta ja vaiheiden välillä 
suoritetaan karsintaa.



Suomenkieliset hakukohteet



Ennakkotehtävät
• Julkaistaan yliopiston verkkosivuilla 4.3.2019. ja ne tulee palauttaa 

hakuajan loppuun mennessä (3.4.).
• Osassa hakukohteita ennakkotehtävät palautetaan sähköisesti 

Opintopolkuun hakulomakkeen liitteenä, osassa Aalto-yliopiston 
hakijapalveluihin.

• Arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.
• Ennakkotehtävät lähettäneille hakijoille lähetetään 15.5.2019 

mennessä sähköpostitse ilmoitus tuloksesta.
• Ennakkotehtävistä ei ole mahdollista saada palautetta.



Valintakoe
Elokuva- ja lavastustaiteen hakukohteet
• Haastattelut 28.-29.5.2019 (vain elokuvataiteen hakukohteet)
• Valintakoe 3.-7.6.2019

• Valintakokeen 2. päivän jälkeen osa hakijoista karsiutuu.

Muut taiteiden alan hakukohteet
• Valintakoe 27.-29.5.2019

• Kuvataidekasvatuksen hakukohteessa 2. päivän jälkeen osa 
hakijoista karsiutuu.



Valintakokeen pisteytys
Valintakokeen maksimipistemäärä on 100 pistettä, joka koostuu 
seuraavista osista:
• Valintakoetehtävät, yhteensä 90 pistettä

Valintakoetehtävät arvioidaan asteikolla 0-10. Jos tehtäviä on muu 
määrä kuin 9, niin tehtävistä saatu pistemäärä skaalataan välille 0-
90.

• Kokonaisarviointi, yhteensä 10 pistettä
Kokonaisarvioinnissa arvioidaan hakijan kaikkien valintakoetehtävien 
ja mahdollisen haastattelun muodostamaa kokonaisuutta, jolloin 
kyseessä on sekä suoritusten että hakukohteeseen soveltuvuuden 
arviointi.



Todistuspisteytys (vain 
kuvataidekasvatus ja muotoilu)
• Hakija saa max. 20 p suomalaisesta ylioppilastutkinnosta tai 

kansainvälisestä ylioppilastutkinnosta (IB/EB/RP/DIA).
• Osa hakukohteen enimmäispaikoista täytetään yhteispistemäärän 

(max. 120p) perusteella.
• Kuvataidekasvatus:

1. Äidinkielen arvosanasta voi saada max. 16 p.
2. Arvosanalla 4 tai 5 suoritetusta kuvataiteen tai median lukiodiplomista 4 p.

• Muotoilu:
1. Äidinkieli (suomi, ruotsi, saame, suomi/ruotsi toisena kielenä)
2. Pitkä tai lyhyt matematiikka
3. Muista aineista huomioidaan kaksi parasta.



Englanninkielinen hakukohde:
Aalto Bachelor’s Programme in 
Design



Valintamenettely
• Ennakkotehtävät

• Julkaistaan yliopiston verkkosivuilla 19.12.2018
• Palautettava sähköisesti Opintopolku-palveluun 30.1.2019 klo 

15.00 mennessä
• Arvioidaan hyväksytty/hylätty

• Valintakoetehtävät
• Lähetetään ennakkotehtävistä jatkoon päässeille hakijoille 

13.3.2019
• Tehtävät suoritetaan itsenäisesti ja etänä.
• Palautettava sähköisesti Aalto-yliopistoon 26.3.2019 mennessä
• Arvioidaan asteikolla 0-50



Valintamenettely
• Haastattelut

• Kutsut lähetetään valintakoetehtävistä jatkoon päässeille 
hakijoille viimeistään 18.4.2019.

• Haastattelut järjestetään 24.-29.4.2019 (mahdollisuus osallistua 
puhelimitse/Skypen välityksellä).

• Arvioidaan asteikolla 0-50.
• Lopullinen valinta perustuu valintakoetehtävistä ja 

haastatteluista annettuun yhteispistemäärään (max. 100 
pistettä)

• Tulokset julkistetaan viimeistään 24.5.2019.



Kielitaitovaatimukset
• Suomalainen ylioppilastutkinto

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

• IB-tutkinto
• A-tason englannin koe suoritettu hyväksytysti TAI
• B-tason englannin koe suoritettu vähintään arvosanalla 5 (good)

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

• RP-/DIA-tutkinto Suomessa
• Englanti A-kielenä suoritettu kirjallisesti hyväksytyllä arvosanalla TAI
• Englanti A-kielenä suoritettu suullisesti vähintään arvosanalla 8

• Kielitaidon voi todistaa myös virallisella kielitestillä (lisätietoa 
https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa)

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


Yhteenveto
• Hakuaika englanninkielisiin hakukohteisiin: 9.-23.1.2019
• Hakuaika suomenkielisiin hakukohteisiin: 20.3.-3.4.2019
• Hakeminen kevään yhteishaussa

• Samalla hakulomakkeella voi hakea sekä kevään ensimmäisenä 
että toisena hakuaikana yhteensä korkeintaan kuuteen 
hakukohteeseen

• Hakukohteita ei voi poistaa eikä niiden keskinäistä järjestystä 
muuttaa hakuajan päätyttyä

• Uusia hakukohteita voi toisen hakuajan alettua lisätä aikaisempien 
hakukohteiden edelle, väliin tai perään



Kysyttävää?

Lisätietoja saat Hakijapalveluiden ständiltä sekä 
osoitteista 
• https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa  
• https://opintopolku.fi 
• http://dia.fi/
• http://www.kauppatieteet.fi/  

Aalto-yliopiston hakijapalvelut:
hakijapalvelut@aalto.fi 



aalto.fi

Kiitos!

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/
http://biz.aalto.fi/
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