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hakukohteisiin



37.3

Hakukohteet / ARTS kandidaattiopinnot (aloituspaikat)

• Kuvataidekasvatus (21)
• Muoti (15)
• Muotoilu (37)
• Sisustusarkkitehtuuri (22)
• Visuaalisen viestinnän 

muotoilu (33)

ARKKITEHTUURIN HAKUKOHTEET (2 KPL)

• Arkkitehtuuri (55)
• Maisema-arkkitehtuuri (38)

ENGLANNINKIE-
LINEN HAKU-
KOHDE (1 KPL)

• Bachelor's
Programme in 
Design (42)

SUOMEN/RUOTSINKIELISET 
HAKUKOHTEET, TAITEIDEN 
ALA (13 KPL)

• Dokumentaarinen elokuva (2)
• Elokuva- ja tv-käsikirjoitus (2)
• Elokuva- ja tv-tuotanto (6)
• Elokuvaleikkaus (4)
• Elokuvaohjaus (2)
• Elokuvaus (4)
• Elokuvaäänitys ja –

äänisuunnittelu (4)
• Elokuva- ja tv-lavastus (4)



Hakuaika: kevään 2023 2. yhteishaku
15.–30.3.2023
Lisätietoa: aalto.fi
> Opiskelu Aallossa
> Haku kandidaattikoulutuksiin
Sivulla on linkit Opintopolkuun kunkin hakukohteen 
hakuohjeisiin sekä mm. ennakkotehtävien ohjeisiin 
(julkaistaan 13.2.2023) ja vanhoihin tehtäviin.

Hakuohjeet ja hakeminen: opintopolku.fi
Ohjeet löytyvät kunkin hakukohteen sivulta 
Lue valintaperusteet –kohdasta (julkaistaan 
2.11.2022).

Suomen/ruotsin-
kieliset
hakukohteet



Suomen/ruotsin-
kieliset 
hakukohteet
https://www.aalto.fi/fi/hakijapalvelut/haku-
kandidaattikoulutuksiin-0

https://www.aalto.fi/fi/hakijapalvelut/haku-kandidaattikoulutuksiin-0


Näin haet
suomen/ruotsinkieliset hakukohteet, taiteiden ala

Opintopolun
hakulomakkeen
täyttö

15.–30.3.2023

HAKUAIKA

Ennakkotehtävien
tekeminen ja 
palautus

13.2.–30.3.2023

Tieto jatkoon
pääsystä / kutsu
valintakokeeseen

17.5.2023

Valintakokeet
(3–5 pv.)

5.–9.6.2023
& 12.–16.6.2023 
(elokuvan ja lavastuksen 
valintakokeet: 5.-9.6. +
elokuvan haastattelut: 
31.5.-1.6.)

Tulosten julkaisu

7.7.2023



Arviointiperusteet

• soveltuvuus ja lahjakkuus hakukohteen 
alalle

• koulutettavuus
• käsitteellistämiskyky
• luova ajattelu
• motivaatio (hakukohteen alalle ja 

oppimiseen)
• näkemyksellisyys
• vuorovaikutustaidot

Hakukohteilla lisäksi omia 
arviointiperusteita (ks. Opintopolku)



Lopullinen valinta / pisteytys

Valintakokeiden merkitys suurin
• Ennakkotehtävät: hyväksytty–hylätty
• Valintakoevalinta: enimmäispistemäärä 100 p.

• Valintakoetehtävät max. 80 / 90 pistettä (asteikko 0–10 / tehtävä; tehtävien 
lukumäärä vaihtelee hakukohteittain) + Kokonaisarviointi max. 10 / 20 pistettä

YO-arvosanoilla merkitystä muotoilussa, kuvataidekasvatuksessa ja visuaalisen 
viestinnän muotoilussa
• Enimmäispistemäärä 120 p. (yhteispistevalinta) TAI 100 p. (valintakoevalinta)

• Muotoilu: ylioppilastutkinnosta max. 20 p.
• Kuvataidekasvatus: ylioppilastutkinnosta max. 16 p. ja kuvataiteen tai median 

lukiodiplomista max. 4 p. = max. 20 p.
• Visuaalisen viestinnän muotoilu: ylioppilastutkinnosta max. 20 p., kuvataiteen tai 

median lukiodiplomista max. 4,5 p. = yhteensä max. 20 p.

Ks. aalto.fi: ‘Aiempien vuosien 
ennakko- ja valintakoetehtäviä’

• Ensikertalaiskiintiö 50% hakukohteissa joissa aloituspaikkoja yli 7



Bachelor’s 
Programme in 
Design
• Application period: 4.–18.1.2023
• Info and instructions: aalto.fi

> Study at Aalto
> Bachelor’s admission information and 
guidelines
> Applying to Bachelor's Programme in 
Design (www.aalto.fi/en/node/54586)

• Study option description: 
https://www.aalto.fi/en/study-
options/design-bachelor-of-arts-master-of-
arts

• Application form: studyinfo.fi

http://www.aalto.fi/en/node/54586
https://www.aalto.fi/en/study-options/design-bachelor-of-arts-master-of-arts


Application process 

APPLICATION 
FORM
Submit an 
application at 
studyinfo.fi 
during the 
application 
period: 4 to 18 
Jan 2023

I) PRELIMINARY
ASSIGNMENTS
Complete and 
return the
preliminary 
assignments
14 Dec 2022 – 25 
Jan 2023
Results: 
16 Mar 2023

II) INTAKE 
ASSIGNMENTS
Complete and 
return the
intake 
assignments 
16 to 30 Mar 2023
Results: 
28 Apr 2023

III) INTERVIEW (+ 
possible intake 
assignments)
Participate in the 
interview via 
Zoom and 
complete the 
possible 
assignments
8 to 12 May 2023 

ADMISSION 
RESULTS 
PUBLISHED
2 June 2023



Language 
requirements
• Finnish Matriculation examination

– The test of English based on the advanced 
syllabus is passed with a grade of at least 
magna cum laude approbatur (M), or

– The test of English based on the basic syllabus 
is passed with a grade of at least eximia cum 
laude approbatur (E)

• International matriculation examinations
– IB degree
– EB degree
– DIA/RP degree in Finland
See the minimum grade requirements at aalto.fi

• Official language test result
– TOEFL, IELTS Academic, PTE A, Cambridge 

C1/C2, YKI 
See the minimum score requirements at aalto.fi

> More info: www.aalto.fi/en/node/54586

On eligibility:
www.aalto.fi/en/node/54586

http://www.aalto.fi/en/node/54586
http://www.aalto.fi/en/node/54586


SEARCH AALTO.FI 
‘Previous preliminary and intake 
assignments in art and design’

37.3
credits on average per year
in 2017

Final admission decision / grading

PRELIMINARY ASSIGNMENTS, 
INTAKE ASSIGNMENTS AND 
INTERVIEW
The final admission decision is based on the total score 
for the intake assignments and interview:

• Preliminary assignments: Pass/Fail
• Intake assignments + Interview: max 100 points

The maximum total score is 100 points.

SEARCH AALTO.FI 
‘Statistics’ 
/ ’Tilastoja
hakemisesta’



aalto.fi

Kiitos!

http://biz.aalto.fi/
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/


Tekniikan alan hakukohteet su/ru
2023 valinnat

Asiantuntija Hanne Christensen
Hakijapalvelut

28.10.2022



Valinta DI-hakukohteisiin
• Hakijat valitaan DI-koulutuksen hakukohteisiin joko todistuksen tai valintakokeen 

perusteella. 
• Sinun ei tarvitse miettiä sitä, kummassa valintatapajonossa haet; kaikki 

todistusvalinnan kynnysehdot täyttävät hakijat huomioidaan todistusvalinnassa.
• Todistusvalinnassa huomioidaan suomalaisen ylioppilastutkinnon 16.5.2023 

mennessä suorittaneet sekä EB-, IB-, RP-, tai DIA-tutkinnon 14.7.2023 
mennessä suorittaneet.

• Valintakoevalinnassa huomioidaan valmistuneet suomalaiset ylioppilastutkinnot 
ja ammatilliset tutkinnot, joista on saatu tiedot yliopistolle 16.6.2023 mennessä, 
sekä kansainväliset ylioppilastutkinnot ja ulkomailla suoritetut tutkinnot, joista on 
saatu tiedot yliopistolle 14.7.2023 mennessä.

• Alla grundkurser ordnas på svenska och det är alltid möjligt att få alla 
tentamensfrågor på svenska och också svara på svenska



Todistusvalinnan hakukohteet ja kynnysehdot
Hakukohde MAT (pitkä) FYS KEM Kilpailut
Automaatio ja robotiikka E E Mat, fys, kem, data

Bioinformaatioteknologia E L L Mat, fys, data

Elektroniikka ja sähkötekniikka M E Mat, fys, data

Energia- ja konetekniikka M E Mat, fys, kem, data, TuKoKe

Informaatioteknologia M Mat, fys, data

Kemian tekniikka M M M Mat, fys, kem, data 

Kestävät yhdyskunnat M E E Mat, fys, data 

Kiinteistötalous ja geoinformatiikka M E E Mat, fys, kem, data

Rakennustekniikka M E Mat, fys, data

Teknillinen fysiikka ja matematiikka L L Mat, fys, kem, data

Teknillinen psykologia E Mat, fys, data

Tietotekniikka E Mat, fys, kem, data, TuKoKe

Tuotantotalous L Mat, data, TuKoKe (1/kilp)



Todistusvalinnassa huomioitavat aineet ja 
pisteiden laskeminen

Sinulla tulee olla suoritettuna pitkä matematiikka hyväksytysti ylioppilastutkinnossa
voidaksesi tulla huomioiduksi todistusvalinnassa. 

EB-tutkinto: Pitkä matematiikka (5 h/vko)
IB-tutkinto: Analysis and approaches HL, Applications and interpretation HL,Analysis and 
approaches SL, Further Mathematics, Mathematics HL,Mathematics SL, Mathematical methods
DIA-/RP-tutkinto: pitkä matematiikka (suoritettuna osana tutkintoa)

Aine L E M C B A

Äidinkieli 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5

Pitkä matematiikka 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6

Fysiikka tai kemia 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4



Todistusvalinta
Todistusvalinnassa täytetään 80 % hakukohteen aloituspaikoista
• Maksimipistemäärä todistusvalinnassa 105,0
• Todistusvalinnassa voi tulla hyväksytyksi mihin tahansa DIA-

yhteisvalinnan diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteeseen

• Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään pe 26.5.2023
HUOM! DIA-yhteisvalinnassa IB-tutkinnon B-kielet rinnastetaan pitkään vieraaseen
kielen (ero valtakunnalliseen pisteytystaulukkoon) 



Muutokset todistusvalinnassa 2023
Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti:
1.pitkän kielen arvosana (mikä tahansa pitkä kieli; vieras kieli tai toinen kotimainen) 
tai jos hakija on kirjoittanut useamman äidinkielen tasoisen kielen, niin toiseksi 
paras äidinkieli
2.hakijan arvosanalla L (laudatur) (tai vastaava arvosana EB, IB, RP/DIA 
tutkinnossa) suorittamien ylioppilaskokeiden määrä
3.hakijan arvosanalla E (eximia) (tai vastaava arvosana EB, IB, RP/DIA tutkinnossa) 
suorittamien ylioppilaskokeiden määrä
4.hakijan arvosanalla M (magna cum laude approbatur) (tai vastaava arvosana EB, 
IB, RP/DIA tutkinnossa) suorittamien ylioppilaskokeiden määrä
Etc. 
Mikäli nämä tasapistesäännöt eivät riitä hakijoiden erottelemiseen, hyväksytään 
kaikki hyväksymisrajalla tasapistetilanteessa olevat.



Valintakoevalinta
Valintakoevalinnassa täytetään 20 % hakukohteen aloituspaikoista
DI-valintakokeet tiistai 30.5.2023 klo 10.00 – 14.00
• Valintakoe koostuu kahdesta osiosta:

→ pakollisesta matematiikan osiosta 
→ vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa 
ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä sisältävästä osiosta

• Maksimi koepistemäärä on 36
• Hakijan on saatava matematiikan osiosta 6/18 pistettä voidakseen

tulla huomioiduksi valintakoevalinnassa
• Koe perustuu lukion pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian

pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin sekä mahdolliseen kokeessa
jaettavaan materiaaliin



Informaatioverkostot
TODISTUSVALINTA
Todistusvalinnassa täytetään 51 % hakukohteen aloituspaikoista
Voidakseen tulla huomioiduksi todistusvalinnassa, tulee hakijalla olla ylioppilastutkinnossa
suoritettuna pitkä matematiikka arvosanalla E ja äidinkieli vähintään arvosanalla L. 
• Todistusvalinnan valintapisteitä (max.165) saa ylioppilastutkinnon viiden aineen 

arvosanoista seuraavasti:
Äidinkieli (max.33,0)
Matematiikka (pitkä) (max.39,7)
Pitkä kieli (max.32,3)

• Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta (max.60)
Enintään yksi matemaattinen ainereaali (fysiikka tai kemia) 
Enintään yksi ainereaali
Enintään yksi kieli

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, 
mutta pisteitä voi saada useammasta eri kielestä.



Valintakoevalinta
Koepistevalinnassa täytetään 49% hakukohteen aloituspaikoista
• Valintakoe koostuu kahdesta osiosta: 

→ pakollisesta matematiikan osiosta (3 tehtävää, 6 
pistettä/tehtävä)
→ pakollisesta ongelmanratkaisukykyä mittaavasta osiosta (kaksi tehtävää,       
6 pistettä/tehtävä) 

• Maksimi koepistemäärä on 30
• Hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 16/30 pistettä voidakseen tulla 

huomioiduksi valintakoevalinnassa
• Tämän lisäksi hakijan tulee 

→ saada matematiikan osiosta väh. 6/18 pistettä 
→ saada ongelmanratkaisuosiosta väh. 4/12 pistettä 

• Tasapistetilanteessa suositaan ensikertalaisuutta 



Muut valinnat
Avoimen yliopiston väylä (tekniikan alalle) 
• Ei muutoksia vaatimuksiin vuoden 2023 valinnoissa

• 27 opintopistettä suoritettuna 365 vrk:ssa vähintään painotetulla
keskiarvolla 3/5 (tietotekniikassa 3,8/5)

• Avoimen väylän kautta voi hakea sekä kevään 2. yhteishaussa että kevään
yhteishaussa

• Keväällä 2022 avoimen väylän kautta hyväksyttiin ja paikan vastaanotti tekniikan
alalle 42 uuttaa opiskelijaa

• Kaikkiin tekniikan alan hakukohteisiin ei voi hakea avoimen yliopiston väylän
kautta

www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto → Tekniikan väylän opinnoilla tutkinto-
opiskelijaksi
• Keväällä 2023 Yliopistojen yhteinen avoimen väylän haku → ei haeta enää

kevään 2. yhteishaussa

http://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopiston-avoin-yliopisto


Valinta arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteisiin
Arkkitehtuurin valinnat ovat monivaiheiset:
• Ennakkotehtävät julkaistaan helmikuussa ja sinun tulee laatia ennakkotehtävät itsenäisesti ja 
palauttaa ne sähköisesti Opintopolkuun annettuun määräaikaan mennessä ohjeiden 
mukaisesti.
• Ennakkotehtävien arvostelun jälkeen sinulle ilmoitetaan, oletko päässyt jatkoon vai 
karsiutunut ennakkotehtävien perusteella.
• Jos olet päässyt jatkoon, tulee sinun osallistua piirustus- ja suunnittelukokeisiin.
• Jos et täytä matematiikan kynnysehtoa ylioppilastutkinnon matematiikan arvosanan 
perusteella, tulee sinun osallistua arkkitehtuurin matematiikan kokeeseen.
• Jos haet maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen, etkä täytä luonnontieteen kynnysehtoa 
maantieteen ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella, tulee sinun osallistua luonnontieteen 
kokeeseen.
• I arkitektur ordnas kurserna och andra studierna huvudsakligen på finska men det är ändå
möjligt att få tentamensfrågorna på svenska och svara på svenksa och skriva arbeten på
svenska



Ennakkotehtävät
• Ennakkotehtävät julkaistaan ma 13.2.2023 
• Palautettava hakuajan loppuun mennessä 30.3. klo 15.00 

Piirustus- ja suunnittelukokeet
• Kaksipäiväiset kokeet 5. – 6.6.2023 klo 9.00 – 17.00
• Kuusi tehtävää, tehtäväkohtainen pistemäärä 24 - 60 pistettä
• Kaikki tehtävät otetaan huomioon, hakijan saatava 96/216 

pistettä voidakseen tulla huomioiduksi valinnassa



Valinta
Yhteispistevalinta
• Yhteispistevalinnassa täytetään 80 % hakukohteen aloituspaikoista
• Valinnassa otetaan huomioon ylioppilastodistuksesta ja piirustus- ja 

suunnittelukokeesta saatavat pisteet
Valintakoevalinta
• Valintakoevalinnassa täytetään 20 % hakukohteen aloituspaikoista
• Valinnassa otetaan huomioon vain piirustus- ja suunnittelukokeesta

saatavat pisteet
Tasapistesääntö
1.Hakijoiden suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä

2.Hakijoiden toiseksi suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä etc. 



Matematiikan ja luonnontieteen kynnysehdot ja 
kokeet
Matematiikka
• Pitkä matematiikka yo-todistuksessa C tai 
• Lyhyt matematiikka yo-todistuksessa E 

→ hakijan ei tarvitse osallistua matematiikan kokeeseen
Muuten osallistuttava matematiikan kokeeseen ja saatava 12/24 pistettä
Matematiikan koe ke 7.6.2023 klo 9.00 – 12.00 
Luonnontiede
• Maantiede yo-todistuksessa M

→ hakijan ei tarvitse osallistua luonnontieteen kokeeseen
Muuten osallistuttava luonnontieteen kokeeseen ja saatava 12/24 pistettä
Luonnontieteen koe ke 7.6.2023 klo 14.00 – 17.00 



Kysymyksiä? 

Kiitos 

https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa
https://dia.fi (päivitetyt sivut julkaistaan 31.10.2022)

hakijapalvelut@aalto.fi

https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa
https://dia.fi/
mailto:hakijapalvelut@aalto.fi


Admission to Aalto Bachelor’s 
Programme in Science and 
Technology 
2023 valinnat
Asiantuntija Annika Paananen
Hakijapalvelut

28.10.2022



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

More information about the study options:
https://www.aalto.fi/en/study-options

Study options 

https://www.aalto.fi/en/study-options


Application process 

Read the 
application 

instructions and 
admission criteria 

at aalto.fi 

If needed: book 
an SAT or ACT 

test

Submit an 
application at 
studyinfo.fi 
during the 
application 

period: 4 to 18 
January 2023 

Submit your 
academic 

documents 
If needed: submit 
your SAT or ACT 

test results 

Wait for the 
publication of 

results on 2 June 
2023 



Eligibility to apply 
All applicants must fulfill the general 
eligibility requirements for higher 
education. 
You need to have completed, or to 
complete in the spring 2023, an upper 
secondary education that gives 
access to university-level studies in 
the country in question (e.g. a high 
school diploma). 

The SAT/ACT is optional, if your 
qualification is:
• Finnish matriculation examination
• International Baccalaureate diploma, 
• European Baccalaureate examination, 
• Finnish DIA (Deutsches Internationales

Abitur) diploma, or 
• Finnish RP (Reifeprüfung) diploma
For other qualifications, it is 
compulsory. 



Admission groups 
Admission group I: admission based on grades 
(YO, IB, EB, Finnish DIA/RP)
Three subjects are scored: 
• Mother tongue 

• Advanced Mathematics 

• Physics or Chemistry (whichever gives the 
better score)

Minimum requirement: 
• Chemical Engineering, Computational 

Engineering, Data Science, Digital Systems and 
Design: Advanced Mathematics E 

• Quantum Technology: Advanced Mathematics 
L or Physics E 

Admission group II: admission based on the 
SAT or ACT test results 
Minimum requirement: 
• 1200 points (SAT) or 25 points (ACT)

and 

• Maths section minimum 650 points (SAT) or 28 
points (ACT)

The SAT or the ACT test must be completed 1 Jan 
2021 or later. Highest valid score considered.

SAT/ACT test results must be received by 1 May 
2023! 



aalto.fi

Kiitos!
Kysymyksiä?

http://biz.aalto.fi/
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/


Kauppatieteen
hakuinfo
Oposeminaari 2022

Jenni Hirvensalo
28.11.2022



Mihin haen?
Kandidaattiohjelmat (3 v)
• Kauppatieteiden 

kandidaattiohjelma 
• Johtaminen
• Laskentatoimi
• Markkinointi
• Rahoitus
• Taloustiede
• Tieto- ja palvelujohtaminen
• Yritysjuridiikka

• International Business -
kandidaattiohjelma 

• Economics-kandidaattiohjelma

Maisteriohjelmat (2 v)
• Accounting
• Business Analytics
• Creative Sustainability
• Economics
• Finance
• Information and Service Management
• International Design Business Management
• Marketing
• People Management and Organizational 

Development
• Strategic Management in a Changing World
• Yritysjuridiikka



Kauppatieteiden
kandidaattiohjelma

(Otaniemi)



Hakeminen Kauppatieteiden ohjelmaan

Hakuaika
15.-30.3.

Todistus-
valinnan 
tulokset 

29.5.

Valintakoe 
6.6.

SAT/ACT-
tulosten
toimitus 

13.6.

Tulokset
7.7.

Opiskelu-
paikan 

vastaanotto 
14.7.

Haku Opintopolku.fi-palvelussa kevään toisessa yhteishaussa
• Opintopolussa voi hakea 6 hakukohteeseen, jotka asetetaan 

hakulomakkeella ensisijaisuusjärjestykseen.
• Hakijalle tarjotaan yhtä opiskelupaikkaa eli sitä, joka on 

hakulomakkeella asetettu ylimmäksi ja johon pisteet riittävät.



Minkä perusteella voi hakea?

Kaikissa valintaryhmissä 
(paitsi avoimen väylä ja 
siirtohaku) edellytetään yleinen 
korkeakoulukelpoisuus!

Kauppatieteiden kandidaattiohjelma (2023 aloituspaikat suluissa) 
• Yhteisvalinta (367)

• Todistusvalinta (220)
• Valintakoevalinta (147)

• SAT-/ACT-testin perusteella (15)
• Erityisten saavutusten perusteella (12)
• Kilpailumenestyksen perusteella 

(Talousguru, MAOL Lukion matematiikka, 
MAOL Datatähti)

• Avoimessa yliopistossa suoritettujen 
opintojen ja niistä saatujen arvosanojen 
perusteella (45)

+ Siirtohaussa (15)



Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

Yhteisvalinnassa: Aalto-yliopisto, Jyväskylän 
yliopisto, Oulun yliopisto ja Turun yliopisto, Itä-
Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Vaasan 
yliopisto,  Lappeenrannan-Lahden teknillinen 
yliopisto LUT, Hanken Svenska 
Handelshögskolan ja Åbo Akademi. 

www. kauppatieteet.fi

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa voi hakea
• Todistusvalinnassa yo-arvosanojen perusteella (60 % aloituspaikoista)

Huom! Todistusvallinta on varattu vain ensikertalaishakijoille

• Valintakokeen perusteella (40 % aloituspaikoista)



Todistusvalinta
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

YO L E M C B A
EB (ennen 2021) 10-9 8,99-8 7,99-7 6,99-6 5,99-5 4,99-4
EB (2021 ->) 10-9 8,99-8 7,99-7 6,99-6 5,99-5,5 5,49-5
IB 7 6 5 4 3 2
RP/DIA 15-13 12-10 9-8 7 6-5 4

Pisteitä 5 aineesta:
• Äidinkieli
• Matematiikka
• Paras kieli
• 2 parasta ainetta

Kynnysehto:
Matematiikka
suoritettu
hyväksytysti (pitkä
tai lyhyt)



Valintakoe ti 6.6.2023 klo 12-15 
• Kokeen voi tehdä missä tahansa yhteisvalinnan yliopistoista. Hakija

ilmoittaa valitsemansa koepaikan sitovasti hakulomakkeella.
• Huom! Koe suoritetaan aina koepaikan kielellä (esim. Aallossa suomeksi, 

Hankenilla ruotsiksi jne.)

• 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/väärin-kysymyksiä

Lisätietoa ja vanhoja valintakokeita: www.kauppatieteet.fi

http://www.kauppatieteet.fi/


Valinta SAT-/ACT-testin perusteella 

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

• ACT-testin Reading, English, Math 
ja Science –osioista saadun
yhteispistemäärän (composite 
score) perusteella

• Jotta voidaan huomioida valinnassa, 
yhteispistemäärän on oltava 
vähintään 1200 pistettä (SAT) tai 25 
pistettä (ACT)

Testituloksen tulee saapua Aalto-yliopistoon suoraan 
testinjärjestäjältä viimeistään 13.6.2023 mennessä



Valinta erityisten saavutusten
perusteella
• Hakijat valitaan erityisen saavutuksen ja yo-tutkinnon perusteella
• Kynnysehdot:

• Matematiikka (pitkä tai lyhyt) tulee olla suoritettu hyväksytysti yo-tutkinnossa
• Todistuspisteiden tulee olla vähintään 80 % edellisvuoden todistusvalinnan

pisterajasta (pisteraja 2023 on 95 pistettä)
• Erillinen arviointikomitea arvioi kynnysehdot täyttävien hakijoiden

saavutukset
• Ne hakijat, jotka täyttävät kynnysehdot ja joiden saavutus arvioidaan

riittäväksi, astetetaan paremmuusjärjestykseen todistuspisteiden
perusteella

Erityinen saavutus tulee olla suoritettuna hakukelpoisuuden 
antavan tutkinnon aikana ja sen tulee olla erittäin merkittävä 
verrattuna saman ikäisten keskimääräiseen tasoon.



Valinta kilpailumenestyksen perusteella

• Opiskelupaikka myönnetään 
sinä vuonna, kun hakija 
valmistuu ylioppilaaksi 
(kuitenkin viimeistään v. 2025, 
vuoden 2023 kilpailuiden 
perusteella)

• Talousguru-kilpailussa viiden 
parhaan joukkoon 
sijoittuneelle voidaan myöntää 
opiskelupaikka

• MAOL-kilpailuissa (MAOL 
Datatähti ja MAOL Lukion
matematiikka) kymmenen
parhaan joukkoon
sijoittuneelle voidaan myöntää
opiskelupaikka

Huom! Haku kauppatieteiden erillishaussa (hakuaika 15.-30.3.2022)



Valinta avoimen yliopiston opintojen 
perusteella
• Ensimmäisen vuoden opinnot (60 op) 

Aalto-yliopiston avoimessa 
yliopistossa 

• Opinnot oltava suoritettuna 9.6.2023 
mennessä

• Opintojen opintopisteillä painotetun 
keskiarvon tulee olla vähintään 3,50

• Valinta perustuu opintopisteillä 
painotettuun keskiarvoon

• Myös hakijoille, joilla on jo kk-tutkinto 
tai opiskelupaikka korkeakoulussa

Myös siirtohaku 
olemassa toisessa 

korkeakoulussa 
opiskeleville

Huom! Haku yliopistojen yhteisessä avoimen
väylän erillishaussa (hakuaika 15.-30.3.)



Englanninkieliset
kandidaattiohjelmat



Miten haen Economics- ja International 
Business -ohjelmiin?

Hakuaika
4.-18.1. 

SAT-tulosten toimitus 
1.5.

Tulokset
2.6. (viimeistään)

Opiskelupaikan 
vastaanotto 14.7.

Haku Opintopolku.fi-palvelussa kevään ensimmäisessä yhteishaussa
• Opintopolussa voi hakea 6 hakukohteeseen, joita ei tarvitse asettaa 

hakulomakkeella ensisijaisuusjärjestykseen.
• Hakijalle voidaan tarjotaan useampaa opiskelupaikkaa
• Hakea voi sekä 1. että 2. yhteishaussa



Economics (Otaniemi)
Valintaryhmä I: 
YO-arvosanojen perusteella 
(YO/IB/EB/suomessa suoritettu RP/DIA)

Pisteitä 4 aineesta:
• Äidinkieli
• Matematiikka
• Paras kieli
• Paras muu aine (ei mikään

edellisistä)

Kynnysehto:
Pitkä matematiikka M
Lyhyt matematiikka E

Valintaryhmä II: 
SAT-/ACT-testin perusteella 
(kynnysehto väh. 1200 pistettä (SAT) tai 
25 pistettä (ACT), testituloksen 
saavuttava Aalto-yliopistolle 1.5.2023 
mennessä)

Kilpailumenestyksen 
perusteella: 
Talousguru
MAOL Lukion matematiikka
MAOL Datatähti

Siirtohaussa



International Business (Mikkeli)
Valintaryhmä I: 
YO-arvosanojen perusteella 
(YO/IB/EB/Suomessa suoritettu RP/DIA)

Pisteitä 5 aineesta:
• Äidinkieli
• Matematiikka
• Paras kieli
• 2 parasta muuta ainetta

Kynnysehto:
Matematiikka suoritettu hyväksytysti 
(pitkä tai lyhyt)

Valintaryhmä II: 
SAT-/ACT-testin perusteella 
(YO-/IB-/EB-/DIA-/RP-tutkinto edellytetään)

Valintaryhmä III: 
SAT-/ACT-testin perusteella 
(ei YO-/IB-/EB-/DIA-/RP-tutkintoa)

Valintaryhmät II ja III:
Kynnysehto väh. 1200 pistettä (SAT) tai 25 
pistettä (ACT), testituloksen saavuttava Aalto-
yliopistolle 1.5.2023 mennessä



aalto.fi

Lisätietoa hakemisesta:
opintopolku.fi 
kauppatieteet.fi
https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa

@aaltobiz

Aalto-yliopiston hakijapalvelut:
hakijapalvelut@aalto.fi

http://biz.aalto.fi/
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/
https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa
mailto:hakijapalvelut@aalto.fi


KIITOS!
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