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OPISKELIJAKSI HELSINGIN 
YLIOPISTOON

YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI 28.10.2022



• 34 kandiohjelmaa

• Yhteishaussa kandiohjelmiin 66 hakukohdetta

• Ohjelmien kuvaukset

• Kaikkien ohjelmien hakuohjeet löytyvät Opintopolusta.
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HELSINGIN YLIOPISTON 
KOULUTUSTARJONTA

https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/hae-kandi-ja-maisteriohjelmiin/kandi-ja-maisteriohjelmat


VALINNAT 2023
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• Kaikkien on osoitettava kielitaito erikseen
• Vaatimukset tarkastettava hakukohde- ja kielikohtaisesti 
• Kielitaito osoitettava 6.4. klo 15.00 mennessä

• Poikkeus: keväällä 2023 valmistuvilla suomalaisen YO:n ja ammatillisen tutkinnon 
suorittavilla ja sillä kielitaidon todentavilla samat määräajat kuin 
korkeakoulukelpoisuuden osoittamisessa

• Poikkeus: Soc&kom:n hakukohteisiin hakevat voivat tehdä Soc&komin:n järjestämän 
kielitestin 25.4.2023

• Ohjeet kielitaidon osoittamiselle
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KIELITAITOVAATIMUKSET

https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/hae-kandi-ja-maisteriohjelmiin/kielitaidon-osoittaminen


• Hakijalla oltava suomalainen ylioppilastutkinto, IB- tai EB-tutkinto, tai Suomessa 
suoritettu RP- tai DIA-tutkinto
• Näitä tutkintoja tai niihin liittyviä yksittäisiä kokeita voidaan sekoittaa ja ne huomioidaan 

hakijalle edullisimmalla tavalla
• Kevään 2023 suomalaisen YO-tutkinnon kokeiden tulokset oltava 

ylioppilastutkintorekisterissä 16.5. mennessä (YTL:n lupaama aikataulu)
• Rehtorien on huolehdittava aikataulussa pysymisestä, myöhemmin rekisteriin saapuvia 

arvosanoja ei huomioida
• Jos korkeakoulukelpoisuuden tuottava tutkinto on keväällä 2023 valmistuva suomalainen 

ylioppilastutkinto, myös tutkinnon on oltava valmis 16.5.
17.5.-16.6. valmistuvat voivat kuitenkin tulla hyväksytyksi muilla valintatavoilla

• 2023 IB-, EB- ja DIA-tutkinnon suorittavien on toimitettava ennakkoarviot 6.4. 
mennessä
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TODISTUSVALINTA



• Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen kunkin hakukohteen koetta 
• Valtakunnallisesti tulokset julkaistaan viimeistään 29.5.2023
• Hakijan kannattaa osallistua valintakokeeseen, jos hänelle ei ole vielä koepäivään 

mennessä tarjottu korkeamman prioriteetin paikkaa tai jos hän suorittaa IB/EB -tutkintoa, 
josta vasta ennakkoarvio

• Yliopistojen vararehtorit ovat linjanneet todistusvalinnan nykyisiä kriteereitä käytettävän vielä 
vuonna 2025. 

• Todistusvalinnan pisteytykset ja kynnysehdot päätetään ja julkaistaan aina kolme vuotta 
etukäteen. Vuoden 2026 todistusvalinnan kriteerit julkaistaan kesällä 2023.

• Lisätietoa todistusvalinnasta verkkosivuillamme
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TODISTUSVALINTA

https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/hae-kandi-ja-maisteriohjelmiin/yhteishaku/todistusvalinta


• Helsingin yliopiston valintakokeet järjestetään pääosin Messukeskuksessa 22.5.-2.6.2023
• Yksilöllisiä järjestelyitä pitää hakea viimeistään 6.4. ennen klo 15.00. 
• Jos hakija on hakenut valintakokeeseen yksilöllisiä järjestelyjä, voi valintakoepaikka olla 

muu kuin Messukeskus.
• Opettajakoulutuksiin liittyvät soveltuvuuskokeet järjestetään 14.-16.6.2023 Helsingin 

yliopiston tiloissa. 
• Suurin osa valintakokeista järjestetään digitaalisina kokeina, joihin hakija osallistuu omalla 

tietokoneella yliopiston osoittamissa tiloissa.
• Lisätietoa valintakokeista verkkosivuillamme
• Lisätietoa yksilöllisistä järjestelyistä valintakokeissa
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VALINTAKOKEET

https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/hae-kandi-ja-maisteriohjelmiin/yhteishaku/valintakokeet
https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/hae-kandi-ja-maisteriohjelmiin/yhteishaku/valintakokeet/yksilolliset-jarjestelyt


• Ei suuria muutoksia valintaperusteisiin.
• Biologian ja ympäristötieteiden yhteisvalinnan valintakokeessa on käytössä 

karsiva kaksivaiheinen tarkistus, jossa toiseen tarkastusvaiheeseen pääsee 700 
parhaiten monivalintaosiossa menestynyttä hakijaa (+ pieni kiintiö ruotsinkieliselle 
hakukohteelle, jos se ei täyty 700 parhaan joukosta).

• Molekyylibiotieteet osa biokemian ja molekyylibiotieteiden valintakoeyhteistyötä. 
Kokeen voi suorittaa Helsingissä, Oulussa, Tampereella tai Turussa.
• Koe perustuu paitsi lukion biologian ja kemian oppimäärään, myös englanninkieliseen 

kokeessa jaettavaan aineistoon (sis. sanaston erikoistermeistä suomeksi ja ruotsiksi).
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BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLINEN



• Ainoa muutos valintaperusteissa: Elintarviketieteiden todistusvalinta 2023–2024: Jos painotettu aine 1 
on kemia, painotettu aine 2 voi olla biologian sijaan myös fysiikka.

• Elintarviketieteissä, maataloustieteissä ja ympäristö- ja elintarviketaloudessa ennakkomateriaali
• Elintarviketieteiden koe perustuu lisäksi lukion kursseihin FY1, KE1-2 ja BI1-2
• Kaikissa kokeissa voi lisäksi olla käytössä valintakokeessa jaettavaa materiaalia

• Metsätieteissä ei ennakkomateriaalia 
• Metsätieteet on osa metsätieteiden valintakoeyhteistyötä; valintakokeen voi suorittaa myös 

Joensuussa
• Elintarviketieteiden, metsätieteiden ja ympäristö- ja elintarviketalouden valintakokeissa käytössä 

karsiva kaksivaiheinen tarkistus.
• Maataloustieteissä koko koe tarkistetaan kaikilta.
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MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN



• Todistusvalinta vain ensikertalaisille.
• Kielitaito: Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen kielitaidon osoittamisen tavat.

• Lääketieteen suomenkieliselle opintolinjalle hakevan tulee osoittaa suomen kielen taito.
• Lääketieteen ruotsinkieliselle opintolinjalle hakevan tulee osoittaa ruotsin kielen taito.
• Hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen hakukohteeseen riittää, suomen TAI ruotsin kielen taito.

• Valintakoe perustuu lukion oppimäärään. 
• Valintakokeen pisteiden skaalauksesta luovuttu. Ruotsinkielisen lääketieteen hakukohteen 

minimipistemäärävaatimus muuttunut vastaavasti: hakijan saatava enintään 2 % alempi 
pistemäärä, kuin mihin tahansa yhteisvalinnan suomenkieliseen hakukohteeseen alimmilla 
pisteillä hyväksytty hakija.

• Samanaikaisesti ei voi hakea opiskelemaan sekä hammaslääketiedettä että lääketiedettä. 
Samanaikaisesti voi hakea opiskelemaan eläinlääketiedettä JA hammaslääketiedettä TAI 
eläinlääketiedettä ja lääketiedettä.
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LÄÄKETIETEELLISTEN ALOJEN 
VALINTAYHTEISTYÖ (LÄÄKETIEDE, 
HAMMASLÄÄKETIEDE JA ELÄINLÄÄKETIEDE)



• Psykologiassa todistusvalinta on rajattu ensikertalaisille hakijoille.
• Psykologian hakukohde on osa psykologian yhteisvalintaa, jossa useilla yliopistoilla on samanlaiset 

valintaperusteet.
• Logopedian hakukohde on osa logopedian yhteisvalintaa, jossa useilla yliopistoilla on samanlaiset 

valintaperusteet.
• Psykologian ja logopedian valintakoe järjestetään usean yliopiston yhteistyönä. Sama koe on siis 

käytössä sekä psykologian että logopedian hakukohteissa. 
• Koe perustuu ennakkomateriaaliin.
• Digitaalisessa valintakoejärjestelmässä on kokeen aikana käytössä funktiolaskin.
• Valintakokeen pisteytystapa on muuttunut viime vuodesta. Tullakseen huomioiduksi valinnassa 

hakijan täytyy kuulua parhaaseen 30 prosenttiin hakijoista kaikki psykologian ja logopedian 
valintayhteistyön valintakokeeseen osallistuvat hakijat huomioiden.
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PSYKOLOGIA JA LOGOPEDIA



• Farmaseutti (3v) ja Farmaseutti + proviisori (3v + 2v): 
Ei merkittäviä muutoksia valintaperusteissa viime vuodesta.

• Farmasian valintakoe on käytössä Helsingin yliopistossa, Itä-
Suomen yliopistossa ja Åbo Akademissa.
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FARMASIA



• Humanistisen tiedekunnan valintaperusteisiin ei ole tullut suuria muutoksia. 
• Seuraavissa valintakokeissa on käytössä ennakkomateriaali:

• Filosofian (opetus suomeksi) valintakoe
• Urvalsprovet i filosofi (undervisning på svenska)
• Kulttuurien tutkimuksen valintakoe
• Taiteiden tutkimuksen valintakoe
• Pohjoismaisten kielten (ruotsi toisena kotimaisena kielenä) valintakoe
• Urvalsprovet i nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur
• Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien sekä kotimaisen 

kirjallisuuden valintakoe
• Suomen kielen ja kulttuurin (vieraskielisille hakijoille) valintakoe
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HUMANISTINEN 1/2



• Historian kandiohjelman suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen opinsuuntaan on omat 
hakukohteensa. Valintakoe on kuitenkin molemmissa sama.
• Historian valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman mukaisiin historian pakollisiin 

kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin. Valintakoe käsittelee aihepiiriä, joka 
julkaistaan noin kuukautta ennen koetta.

• Kielten kandiohjelman hakukohteiden valintakokeet perustuvat kunkin kielen 
pakollisiin kursseihin sekä valtakunnallisiin syventäviin kursseihin. Pois lukien 
maailman kielten ja kielitieteiden hakukohde, jossa valintakoe perustuu kokeessa 
jaettavaan aineistoon. 

28.10.2022Oposeminaari 14

HUMANISTINEN 2/2



• Teologisen tiedekunnan hakukohteen valintaperusteisiin ei ole 
tullut suuria muutoksia.

• Valintakokeeseen on ennakkomateriaali.
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TEOLOGINEN



• Toteutetaan Åbo Akademin, Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun, Lapin, Itä-
Suomen ja Jyväskylän yliopistojen valintayhteistyönä. Hakukohteet löytyvät 
yhteistyön verkkosivuilta.

• Opettajankoulutuksen valinta on kaksivaiheinen: 
• 1. Todistusvalinta/VAKAVA-koe/avoimen väylä
• 2. soveltuvuuskoe, johon kutsutaan ensimmäisen vaiheen menestyksen perusteella 
• Käsityönopettajan opintosuunnassa lisäksi käsityön ennakkotehtävä.

• Yleis- ja aikuiskasvatustieteessä ei ole soveltuvuuskoetta
• VAKAVA-koe perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon
• Uutta vuodelle 2023: avoimen väylä yliopisto-opintoja suorittaneille 

hakijoille 
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KASVATUSTIETEELLINEN

https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/kasvatusalan-valintayhteistyoverkosto/hakeminen
https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/kasvatusalan-valintayhteistyoverkosto/hakeminen/avoimen-vayla-2023


• Politiikan ja viestinnän sekä yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmat
• Todistusvalinta ensikertalaisille
• Valintakokeet perustuvat ennakkomateriaaleihin

• Taloustieteen kandiohjelma
• Todistusvalinnan ja valintakoevalinnan lisäksi suoravalinta Talousguru-kilpailussa loppukilpailuun 

valituille
• Valintakoe perustuu lukion pitkän matematiikan pakollisiin kursseihin

• Sosiaalitieteiden kandiohjelman sosiaalityön opintosuunta
• Yhteisvalinta Itä-Suomen, Jyväskylän Lapin, Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa
• Ennakkomateriaaliin perustuva valintakoe muuttuu nyt digitaaliseksi kokeeksi

• Sosiaalitieteiden kandiohjelma: sosiologia, sosiaalipsykologia ja yhteiskuntapolitiikka
• Todistusvalinta ensikertalaisille, minkä lisäksi kurssivalinta

‒ Helsingin, Tampereen ja Turun avointen yliopistojen yhteistyössä järjestämä kurssi + kunkin 
yliopiston oma näyttökoe/valintahaastattelu. Näyttökokeen/valintahaastattelun osalta ei siis 
tehdä yhteistyötä. 
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VALTIOTIETEELLINEN



• 2022 antogs 15 studerande till en ny utbildning i socialt arbete i Vasa. Denna Vasa-utbildning är en 
engångssatsning. År 2023 antas studerande till socialt arbete som normalt endast till Helsingfors (30 
studerande).

• Nytt: nu ger också dessa prestationer språklig behörighet i svenska: 
• ”finländskt studentexamensprov i medellång lärokurs i svenska som andra inhemska språket

(B-språk) med minst vitsordet E.” Tidigare har endast A-språk tagits i beaktande.
• godkänt vitsord i TISUS-provet (Test i svenska för universitets- och högskolestudier), som ordnas i 

Sverige. Alla delområden i provet ska vara godkända.
• Soc&koms eget prov i svenska samt Åbo Akademis och Hankens svenska prov är i kraft 5 år (tidigare 3 

år)
• Urvalsproven i samhällsvetenskaper resp. socialt arbete baserar sig på förhandsmaterial och ev. 

material som delas ut vid provet
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SVENSKA SOCIAL- OCH 
KOMMUNALHÖGSKOLAN



• Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma
• todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset hakijat
• valintakoe järjestetään yhteistyössä usean muun yliopiston kanssa, valintakokeessa ei ole 

ennakkomateriaalia
• suoravalinta tiedekilpailumenestyksen tai lukioyhteistyön perusteella

• Maantieteen kandiohjelma
• valintakoe järjestetään yhteistyössä Turun, Itä-Suomen ja Oulun yliopistojen kanssa
• valintakoe perustuu lukion oppimäärään
• suoravalinta tiedekilpailumenestyksen perusteella

• Geotieteiden kandiohjelma
• valintakoe perustuu lukion oppimäärään
• suoravalinta tiedekilpailumenestyksen perusteella
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MATEMAATTIS-
LUONNONTIETEELLINEN



• Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma
• valinta perustuu todistusvalinnan tai kirjallisen valintakokeen sekä soveltuvuuskokeen 

(aineenopettajan valintakoe) yhteispisteisiin
• kirjalliseen valintakokeeseen saavat osallistua vain hakijat, jotka eivät ole suorittaneet tai suorittavat 

yo-tutkintoa tai vastaavaa
• suoravalinta tiedekilpailumenestyksen tai lukioyhteistyön perusteella

• Matemaattisten tieteiden, fysikaalisten tieteiden ja kemian kandiohjelmat
• kirjalliseen valintakokeeseen saavat osallistua vain hakijat, jotka eivät ole suorittaneet tai suorittavat 

yo-tutkintoa tai vastaavaa
• yo-tutkinnon suorittavat tai suorittaneet valitaan todistusvalinnalla
• suoravalinta tiedekilpailumenestyksen tai lukioyhteistyön perusteella
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MATEMAATTIS-
LUONNONTIETEELLINEN



• Kokonaan englanninkielinen kandiohjelma
• Erillisvalinta
• Hakuaika 1: 1.12.2022-4.1.2023  niille, joilla ei ole yo-, IB-, EB- tai 

Suomessa suoritettua RP- tai DIA-tutkintoa
• Valintaperuste: kaksi SAT Subject Testiä tai tavallisen SAT-kokeen kaksi 

osiota
• Hakuaika 2: 15.3.-30.3.2023  yo-, IB-, EB- tai Suomessa RP- tai DIA-

tutkinnon suorittaneet
• Valintaperuste: todistusvalinta

• Osoitettava myös englannin kielen taito

28.10.2022Oposeminaari 21

BACHELOR OF SCIENCE



• Suomenkieliset hakukohteet
• Yhteisvalinta Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistojen kanssa
• Todistusvalinta varattu ensikertalaisille

• Ruotsinkieliset hakukohteet
• Ei mukana yhteisvalinnassa
• Todistusvalinta varattu ensikertalaisille
• Uutta v. 2023: 

‒ hakija voi hakea sekä Vaasassa että Helsingissä aloittavaan koulutukseen
‒ opiskelupaikkoja on lisätty Vaasassa (20 aloituspaikkaa, ennen 12 paikkaa)

• Suomenkielisissä hakukohteissa ja ruotsinkielisissä hakukohteissa on eri valintakokeet. 
• Suomen- ja ruotsinkieliset kokeet järjestetään yhtä aikaa, joten hakija ei voi osallistua molempiin. 
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OIKEUSTIETEELLINEN



• Muutoksia valintaperusteissa vain vähän vuodelle 2023.
• Vaadittavien opintojen määrä vaihtelee, mutta aina vähintään 25 op. Suurimmillaan vaadittavien 

opintojen määrä on 60 op.
• Hakukohteiden vaatimuksiin kannattaa tutustua tarkoin: osassa vaaditaan kokonaisuusmerkintöjä ja/tai 

korkeakoulututkintoon kuuluvien pakollisten toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opintojen 
suorittamista.

• Hakijalla ei saa olla voimassa olevaa oikeutta tutkinnon suorittamiseen suomalaisessa korkeakoulussa.
• Lista avoimen väylän koulutuksista
• Yliopistoilla yhteinen avoimen väylän haku, jossa voi hakea korkeintaan 6 hakukohteeseen. 

Hakukohteet tulee asettaa mieluisuusjärjestykseen. Hausta voidaan tarjota vain yhtä opiskelupaikkaa.
• Kasvatustalan koulutuksiin haetaan muista poiketen korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa.
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AVOIMEN VÄYLÄ

https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/hae-kandi-ja-maisteriohjelmiin/avoimen-vaylan-haku/usein-kysytyt-kysymykset-avoimen-vaylan-haussa


• Tilastoja kevään 2022 opiskelijavalinnoista
• Todistusvalinnan pistetaulukot 2023
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LISÄTIETOA

https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/hae-kandi-ja-maisteriohjelmiin/tilastoja-opiskelijavalinnoista
https://yliopistovalinnat.fi/todistusvalinnan-pisteytykset-vuosina-2023-2025/
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KYSYMYKSIÄ?

Voit olla myös jälkikäteen yhteydessä 
hakijapalvelut@helsinki.fi
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