Sosiaalityön yhteisvalinta, valintaperusteet vuodelle 2020
Hakuaika
Kevään yhteishaku 18.3.-1.4.2020

Hakukelpoisuus
Kelpoisuudesta korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin määrätään yliopistolain (558/2009) 37
§:ssä. Kelpoisuutta tarkentavat laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005) ja sopimus
Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen (SopS
23/1997).
Pelkästään alempaan korkeakoulututkintoon tai sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon
johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:
1) ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon;
2) vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot;
3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa 531/2017 tarkoitetun ammatillisen
perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman
tutkinnon; taikka
4) ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin
korkeakouluopintoihin.
Erivapauskäytännöt vaihtelevat yliopistoittain. Hakijan tulee itsenäisesti selvittää asia siitä yliopistosta,
johon hän mahdollisesti on hakemassa erivapautta.

Pakolaisen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija
Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa taikka korkeakoulun harkinnan
mukaan turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi kutsua
hakijan valintakokeeseen tai vastaavaan. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova
viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa
kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta
ilmoitettuna määräaikana.
Suoraan ylempään korkeakoulututkintoon hakevan henkilön hakukelpoisuus arvioidaan normaalin ns.
maisterihakuprosessin mukaisesti yliopiston hakijapalveluissa niiden dokumenttien perusteella, jotka hakija
toimittaa hakemuksensa yhteydessä, tai joita tältä pyydetään lisäselvityksenä.
Turvapaikanhakijoihin sovelletaan samoja ohjeita kuin pakolaiseen tai pakolaiseen rinnastettavassa olevaan
henkilöön. Turvapaikanhakija esittää hakuvaiheessa vastaanottokeskuksen asiakaskortin, jos hänellä ei ole
esittää muuta henkilöllisyystodistusta.

Kielitaidon osoittaminen
Hakijan on osoitettava kielitaitonsa suomen tai ruotsin kielessä sen mukaan, mihin yliopistoon hän hakee.
Helsingin yliopistoon hakevan on osoitettava kielitaitonsa suomen tai ruotsin kielessä. Itä-Suomen,
Jyväskylän, Tampereen tai Turun yliopistoon hakevan on osoitettava kielitaitonsa suomen kielessä.
Kielitaitoa ei voi osoittaa valintakokeella.
Suomen kielen taidon voi osoittaa seuraavilla tavoilla:
• Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu
suomen kielellä (mikäli päättötodistuksessa äidinkieli hyväksytyllä arvosanalla) TAI

• Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla
approbatur (A) TAI
• Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla
magna cum laude approbatur (M) TAI
• Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään
arvosanalla eximia cum laude approbatur (E) TAI
• Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu
arvosanalla laudatur (L)
• IB-tutkinnossa
* A-tason suomi (literature / language and literature / literature and performance) suoritettuna
* vähintään arvosanalla 2 TAI
* IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
* Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 TAI A2suomi vähintään arvosanalla 5
• EB-tutkinnossa
* Suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4) TAI
* Suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
• RP- tai DIA-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa
* Suomi äidinkielenä –kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4) TAI
* Suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8 TAI
* Suomi äidinkielenä –suullinen koe vähintään arvosanalla 8
• Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti
suoritettu
• Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin
ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
• Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä
• Korkeakoulututkinto/-opinnot:
* Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi
* Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
* Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
* Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
* Hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60op/35 ov opinnot
* Hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai
kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa,
vähintään arvosanalla hyvä
Ruotsin kielen taidon voi osoittaa seuraavilla tavoilla:
• Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu
ruotsin kielellä (mikäli päättötodistuksessa äidinkieli hyväksytyllä arvosanalla) TAI
• Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) vähintään arvosanalla
approbatur (A) TAI
• Suomalaisen ylioppilastutkinnon ruotsi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla
magna cum laude approbatur (M) TAI
• Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen ruotsin kielen koe vähintään
arvosanalla eximia cum laude approbatur (E) TAI
• Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen ruotsin kielen koe suoritettu
arvosanalla laudatur (L)
• IB-tutkinnossa
* A-tason ruotsi (literature / language and literature / literature and performance) suoritettuna
* vähintään arvosanalla 2 TAI
* IB-tutkinnon todistuksessa B-tason ruotsi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
* Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-ruotsi suoritettu vähintään arvosanalla 2 TAI A2ruotsi vähintään arvosanalla 5

• EB-tutkinnossa
* Ruotsi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4) TAI
* Ruotsi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
• Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa
osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
• Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä
• Hyväksytty tulos TISUS-kokeesta (Test i svenska för universitetsstudier). Kokeen kaikkien osa-alueiden
täytyy olla hyväksyttyjä
• Hyväksytty tulos korkeakoulun itse (tai yhteistyössä) järjestämästä kielikokeesta, joka mittaa
hakijan ruotsin kielen taidot olevan tasolla B2
• Korkeakoulututkinto/-opinnot:
* Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on ruotsi
* Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön ruotsiksi
* Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen ruotsiksi
* Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon ruotsin kieli (tai vastaava) pääaineena
* Hakija on suorittanut ruotsin kielessä vähintään 60op/35 ov opinnot
* Hakija on suorittanut korkeakoulussa ruotsin kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai
kieliopinnot, jotka osoittavat ruotsin kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa,
vähintään arvosanalla hyvä.
Mikäli hakijan tulee toimittaa liitteitä, saa hän tiedon tarvittavista liitteistä hakemukselta lähettämisen
jälkeen sekä sähköpostitse hakemuksen lähettämisen vahvistusviestissä. Liitteet on toimitettava
valtakunnallisen aikataulun mukaisesti

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.

Valintakoe
Valintakoevalinta on kaksivaiheinen ja yhteinen kaikissa sosiaalityön yhteisvalinnan hakukohteissa.
Valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoevalinnan
toiseen vaiheeseen kutsutaan osa hakijoista.
Vaiheeseen 1 ei lähetetä erillistä kutsua.
ESIKARSINTA
Valintakoevalinnan ensimmäinen vaihe on kirjallinen etäkoe (vaihe 1). Koeajankohtana hakijat osallistuvat
kirjalliseen etäkokeeseen omilla laitteillaan. Koetta varten hakija tarvitsee siis tietokoneen ja internetyhteyden. 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).

LOPULLINEN VALINTA
Toinen vaihe järjestetään etäkokeena pe 12.6. Koe perustuu valintakokeen 30.4. julkaistuun
ennakkoaineistoon sekä kokeen yhteydessä jaettavaan aineistoon. Jotta sähköisen etäkokeen pystyy
suorittamaan, hakijalla tulee olla käytössään tietokone, jossa on internet-yhteys, mikrofoni, kaiutin ja
kamera.
Kutsu ja tarkemmat ohjeet toisen vaiheen kokeeseen lähetetään hakijan Opintopolussa ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen viimeistään 9.6. Myös kutsumatta jääneille ilmoitetaan asiasta.
Toisen vaiheen kokeeseen sisältyy kaksi osiota:
1) Opintopolkuun palautettava essee ja
2) esseen palauttamisen jälkeen RecRight - järjestelmässä tehtävä lyhyt haastattelu.
Molemmat osiot järjestetään samana päivänä 12.6.
Essee-tehtävä ja siihen liittyvä aineisto julkaistaan koepäivänä ennen kokeen alkua toiseen vaiheeseen
valituille ilmoitettavassa osoitteessa. Essee-tehtävän koeaika on klo 12-14.
Haastattelu tapahtuu 15.15 – 16.15 välisenä aikana. Haastattelun yhteydessä hakijan tulee todistaa
henkilöllisyytensä. Haastattelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, ja siinä arvioidaan hakijan
valintakokeen ennakkoaineistoon ja essee-tehtävään perustuvaa osaamista.

Ruotsinkieliset hakijat
Sosiaalityön yhteisvalinnassa mukana olevista yliopistoista Helsingin yliopisto on kaksikielinen, muut
yliopistot ovat suomenkielisiä. Riippumatta siitä, mihin yliopiston hakee ja missä paikkakunnalla kokeen
suorittaa, valintakoekysymykset voi saada ruotsiksi ja niihin voi vastata ruotsiksi. Kielivalinta ilmoitetaan
sitovasti hakulomakkeella.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa
Hakijoiden yhdenvertaisuus valintaprosessissa turvataan erityisjärjestelyiden avulla.
Erityisjärjestelyjä tarvitseva hakija hakee tutkinnonsuoritusoikeutta samoin kuin muutkin hakijat
ja hänen on osallistuttava valintaperusteissa määritellyn mukaisesti valintaprosessiin.
Hakija hakee oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä
hakemuksella. Hakulomake on kaikille korkeakouluille yhteinen ja se on saatavilla jokaisen korkeakoulun
ilmoittamalta verkkosivulta. Erityisjärjestelyhakemus tulee jättää 8.4.2020 klo 15.00 mennessä. Kyseisen
ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa
tarpeen erityisjärjestelyihin/yksilöllisiin järjestelyihin syntyneen edellä mainitun hakuajan päättymisen
jälkeen eikä tarve ole ollut ennakoitavissa ennen sitä.
Hakemuksessa hakija kuvaa tarvitsemansa valintakokeen erityisjärjestelyt sekä perustelut
erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija
vetoaa. Lausunnon tulee yleensä olla lukion tai muun toisen asteen koulutuksen aikana hankittu.
Joissakin tapauksissa, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot
voidaan ottaa huomioon. Lausunto voi kuitenkin olla enintään 5 vuotta vanha.
Erityisjärjestelyjä on haettava siitä yliopistosta, jossa hakija on ilmoittanut osallistuvansa sosiaalityön
yhteisvalinnan valintakokeeseen. Yliopistokohtaiset yhteystiedot löytyvät osoitteesta
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/sosiaalityon-yhteisvalinta.

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.

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
Sosiaalityö, Kuopio, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
Valintajono

Aloituspaikat
47

Ensikertalaisia
33 (70 %)

1. Todistusvalinta

24

17

2. Valintakoe

23

16

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-, EBReifeprüfung- tai DIA-tutkinnon suorittaneilla hakijoilla todistuspisteiden mukaisessa
paremmuusjärjestyksessä. Loput aloituspaikat täytetään valintajonossa 2 pelkän valintakokeen vaiheen 2
pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset
Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on
tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat sosiaalityön hakukohteita. Lisätietoa:
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/opiskelijaksi-ottamisenrajoitukset-korkeakouluissa/

Pisteytys
Ylioppilastutkinto ja kv. tutkinnot pisteytetään valtakunnallisen todistusvalinnan pisteytystaulukon mukaan:
https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuuvuoteen-2020-menessa/yliopistojen-todistusvalinnat-2020/#viestint%C3%A4yhteiskuntatieteet
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.
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.

Tulosten julkistaminen ja paikan vastaanottaminen
Sosiaalityön yhteisvalinnan tulokset julkistetaan viimeistään 8.7.2020. Kaikille valintakokeisiin
osallistuneille hakijoille lähetetään tieto valinnan tuloksista. Hakijan on 15.7.2020 klo 15.00 mennessä
ilmoitettava sitovasti, ottaako hän saamansa korkeakoulupaikan vastaan.

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.

