
Lääketieteellisten alojen valtakunnallinen valintatoimikunta 28.4.2020 

Tietoja täydennetty 6.5.2020  

 

Valintaperusteet 2020 lääketieteiden koulutusalat:  

Lääketieteen yhteisvalinta, hammaslääketieteen yhteisvalinta ja 

eläinlääketiede / Muutokset valintaperusteisiin keväällä 2020 
(Vuoden 2020 yhteishaussa koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi 

lääketieteellisten alojen valintaperusteisiin on tehty muutoksia. Muutokset on hyväksytty 

28.4.2020 lääketieteellisten yhteisvalintojen valintatoimikunnassa.) 

 
Hakumenettely ja haun aikataulu  

Lääketieteelliset alat ovat yhteisvalinnassa siten, että lääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa ja 
hammaslääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa. Eläinlääketiede on mukana valintayhteistyössä. 
Hakija voi hakea vain joko lääketieteen hakukohteisiin tai hammaslääketieteen hakukohteisiin tai 
eläinlääketieteen hakukohteeseen. Lisätietoa lääketieteellisten alojen yhteisvalinnasta ja lääketieteellisten 
alojen hakukohteista löytyy yhteisvalinnan verkkosivuilta laaketieteelliset.fi. Yhteisvalintojen hakukohteet ovat 
seuraavat: 
 
Lääketieteen yhteisvalinta 

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 
 Päähaku, lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), lääketieteen lisensiaatti (6 v) 

Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska), medicine licentiat 
(6 år) 

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta 
Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti (6 v) 

Tampereen yliopisto Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta 
Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma, lääketieteen lisensiaatti (6 v) 

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 
 Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti (6 v) 
Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 

 Lääketiede, Lääketieteen tutkinto-ohjelma, lääketieteen lisensiaatti (6 v) 
 
Hammaslääketieteen yhteisvalinta 

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 
Päähaku, hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), hammaslääketieteen 
lisensiaatti (5,5 v) 

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta 
 Hammaslääketiede, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v) 
Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 
 Hammaslääketiede, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v) 
Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 

Hammaslääketiede, Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma, hammaslääketieteen lisensiaatti 
(5,5 v) 

 
Eläinlääketiede 

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta 

http://www.laaketieteelliset.fi/


 Eläinlääketieteen kandidaatti ja eläinlääketieteen lisensiaatti (3 v + 3 v) 
 

Hakukelpoisuus  

Kaikkiin lääketieteellisten alojen hakukohteisiin voi hakea henkilö, joka on suorittanut: 
 suomalaisen ylioppilastutkinnon 
 International baccalaureate (IB) -, European Baccalaureate (EB) -, Reifeprüfung (Rp)/Deutsches 

Internationales Abitur (DIA) -tutkinnon tai Cambridge Advanced International Certificate of Education 
(AICE) -tutkinnon  

 ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, 
ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon; taikka 

 ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin 
korkeakouluopintoihin. 

Aloituspaikat 

Korkeakoulujen yhteishaussa varataan lääketieteellisten alojen hakukohteiden opiskelijavalinnassa 65 % 

todistusvalinnan aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville hakijoille. Ensimmäistä 

korkeakoulupaikkaa hakeviksi katsotaan hakijat, joilla ei ole aiemmin Suomessa suoritettua 

korkeakoulututkintoa, tai jotka eivät ole vastaanottaneet opiskelupaikkaa korkeakoulusta kevään 2014 

yhteishaussa tai sen jälkeen. Todistusvalinnassa otetaan huomioon kaikki todistusvalinnassa hakukelpoiset 

hakijat. 

Mikäli valintakokeen toisen vaiheen valinnassa alimman hyväksymispistemäärän saavuttaneita hakijoita ei 

johonkin hakukohteeseen ole riittävästi, voidaan aloituspaikat siirtää täytettäväksi todistusvalinnassa 

saavutetun pistemäärän perusteella. 

 

Muuttuneiden valintaperusteiden mukaiset aloituspaikat vuoden 2020 valinnassa: Lääketieteen, 

hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen hakukohteet. Taulukko aloituspaikoista  

 

Valinta saamen kielen taitoisten kiintiössä/Oulun yliopisto lääketieteen tutkinto-ohjelma  

Oulun yliopiston lääketieteen tutkinto-ohjelmaan valitaan varsinaisen aloituspaikkamäärän ulkopuolella omana 
kiintiönään enintään yksi (1) saamen kielen taitoinen Oulun yliopiston valinnan tulosten julkistamisen hetkellä 
alimman hyväksytyn pistemäärän ylittänyt hakija, joka on suorittanut saamen kielen lukion äidinkielen kurssina 
tai on muutoin hankkinut vastaavan kielitaidon. Jos valinnalle asetettuja ehtoja täyttävää hakijaa ei ole, ei 
kiintiötä täytetä. 

Ensisijaisuuspiste  

Hakijalle annetaan yksi ensisijaisuuspiste, mikäli hakija on asettanut korkeakoulujen yhteisvalinnassa 

ensimmäiseksi hakutoiveekseen lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteen. Ensisijaisuuspiste annetaan 

vain tähän ensimmäiseksi hakutoiveeksi asetettuun lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteeseen. 

Ensisijaisuuspiste lisätään todistusvalinnassa hakijan saamiin todistuspisteisiin ja valintakoevalinnassa hakijan 

valintakoepisteisiin toisen vaiheen pisteiden skaalauksen jälkeen. Ensisijaisuuspiste ei ole käytössä 

eläinlääketieteen opiskelijavalinnassa.  

 

 

https://www.laaketieteelliset.fi/site/files/Aloituspaikat_laaketieteelliset_2020.pdf


Valintamenettely 

TODISTUSVALINTA 

MITÄ SISÄLTÄÄ  

 
 

KENELLE 

Aloituspaikoista täytetään 75 % ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden 
perusteella. Todistusvalinnassa otetaan huomioon kaikki todistusvalinnassa 
hakukelpoiset hakijat. 
 
Hakija huomioidaan todistusvalinnassa, jos hakija on ja suorittanut suomalaisen 
ylioppilastutkinnon, EB- ja IB-tutkinnon tai RP/DIA-tutkinnon Helsingin saksalaisessa 
koulussa.  
 
Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2020 kirjoittavat 
ylioppilaat, joiden tiedot ovat ylioppilasrekisterissä 12.5.2020. Lukioiden on toimitettava 
ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta 12.5.2020 
mennessä. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. 
Todistusvalinnan tulokset pyritään saamaan valmiiksi ennen valintakoetta, mutta 
hakijoiden on syytä varautua osallistumaan valintakokeeseen siltä varalta, että 
todistusvalinnan tulokset eivät valmistu ennen koetta.  
 
Hakijan ei tarvitse ilmoittaa hakevansa todistusvalinnassa. Valinta etenee korkeakoulujen 
yhteishaun sijoittelun mukaisesti. Mikäli hakija tulee hyväksytyksi jollekin alemmalle 
hakutoiveelleen todistusvalinnassa, voi hän silti tulla varasijasijoittelun jälkeen vielä 
hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveelleen.  
 
Jos hakija tulee hyväksytyksi todistusvalinnassa ylimpään lääketieteen/ 
hammaslääketieteen yhteisvalinnan hakukohteeseensa lopulliseen tutkintotodistukseen 
perustuvien pisteiden perusteella, ei hän voi osallistua valintakokeeseen.   
 
Hakijat, jotka eivät tule valituksi todistusvalinnassa ylimmäksi asettamaansa 
lääketieteen/hammaslääketieteen yhteisvalinnan hakukohteeseen, voivat osallistua 
valintakokeeseen. 

 
PISTEYTYS 

(Todistusvalinnan pisteytykseen ei ole tullut muutoksia) 
 
Todistusvalinnassa hakija saa pisteitä ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. 
Todistusvalinnan pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaan. Todistuspisteiden 
maksimimäärä on 199 pistettä.  
 
Hakija voi saada pisteitä kuudesta ylioppilastutkinnon aineen arvosanasta: 

1. Äidinkieli 

2. Matematiikka (pitkä tai lyhyt) 

3. Biologia 

4. Kemia 

5.-6. Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta seuraavista 

o fysiikka 

o enintään yksi ainereaali 

o enintään yksi kieli 

 
Yhdestä aineesta huomioidaan pisteet vain kerran. Jos hakijalta puuttuu jokin edellä 
mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä, mutta hakija huomioidaan kuitenkin 
todistusvalinnassa.  



 

 LÄÄKETIETEET L E M C B A 

Kaikilta huomioitavat neljä ainetta: 

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 

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

Painotettu aine 1: 
kemia 34,0 28,3 22,7 17,0 11,3 5,7 
Painotettu aine 2: 
biologia 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4 

Sekä kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta seuraavista aineryhmistä: 

Matemaattiset ainereaalit (enintään yksi) 

Fysiikka 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3 

Ainereaalit (enintään yksi) 

Psykologia 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1 

Maantiede 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7 

Historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3 

Uskonto/ET 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3 

Filosofia 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7 

Yhteiskuntaoppi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7 

Terveystieto 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3 

muut reaaliaineet** 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7 

Kielet (enintään yksi) 

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 

 
* Äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä 
** EB-, IB-, RP-/DIA-tutkintoaineet, joille ei löydy vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa 
pisteytetään kohdan muut reaaliaineet mukaan 

 
Vanhanmuotoisesta reaalista ei voi saada pisteitä. 
 
Todistusvalintaan ei ole asetettu pisteytyksessä saatavaksi edellytettävää 
vähimmäispistemäärää eikä kynnysehtoja.  
 
Todistusvalinnan pistetaulukko löytyy kuvattuna myös opintopolku.fi –sivustolla.  
 
Kansainvälisten ylioppilastutkintojen (IB/EB/RP/DIA) pisteytys on kuvattuna 
opintopolku.fi –sivustolla.  
 

ENSISIJAISUUS-
PISTE 

(Ensisijaisuuspisteeseen todistusvalinnassa ei ole tullut muutoksia) 
 
Hakijalle annetaan yksi ensisijaisuuspiste, mikäli hakija on asettanut korkeakoulujen 
yhteisvalinnassa ensimmäiseksi hakutoiveekseen lääketieteen tai hammaslääketieteen 
hakukohteen. Ensisijaisuuspiste annetaan vain tähän ensimmäiseksi hakutoiveeksi 
asetettuun lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteeseen. Ensisijaisuuspiste 
lisätään todistusvalinnassa hakijan saamiin todistuspisteisiin.  

https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-todistusvalinnat-2020/#l%C3%A4%C3%A4ketiede
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


 
Ensisijaisuuspiste ei ole käytössä eläinlääketieteen opiskelijavalinnassa. 
 

 
TASAPISTE-

TILANNE 

(Todistusvalinnan tasapistesääntöön ei ole tullut muutoksia) 
 
Tasapistesääntöjä käytetään, jos todistusvalinnassa hakukohteen kiintiön 
katkaisukohdassa on useampi kuin yksi hakija. Hakijoiden keskinäinen järjestys 
määräytyy tässä tilanteessa pisteytystaulukon mukaisten pisteiden perusteella 
seuraavassa ainejärjestyksessä: 1) äidinkieli, 2) matematiikka, 3) biologia, 4) kemia, 5) 
parhaat pisteet antava jäljelle jäävistä kirjoitetuista aineista. 
 
Mikäli tämänkin jälkeen kaksi tai useampi hakija on edelleen tasasijalla, hakukohteeseen 
ei valita ketään näistä vielä tasasijalla olevista. Mahdolliset todistusvalinnassa 
täyttämättä jääneet aloituspaikat siirretään täytettäväksi valintakoemenestyksen 
perusteella valintakoevalinnassa. 
 
Tasapistesääntöä noudatetaan myös mahdollisissa oikaisupyyntöihin liittyvissä 
tilanteissa. 
 

 
EHDOLLINEN 

VALINTA 

(Ei muutoksia) 
 
Hakukeväänä IB-, EB- tai DIA-tutkinnon suorittavan hakijan on toimitettava 
ennakkoarvio, josta pisteet voidaan laskea (IB-tutkinto: Candidate Predicted Grades; 
DIA-tutkinto: ennakkoon saatava tutkintotodistuksen arvosanasivu sekä 
vastaavuustodistus). Hakukeväänä IB-, EB- tai DIA-tutkinnon suorittaneiden 
todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on 
tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Jos hakijan arvosanat muuttuvat 
ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta 
valittavien joukkoon, voidaan hakija valita opiskelijaksi asetetun opiskelijavalintakiintiön 
ulkopuolelta. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, 
opiskelupaikka raukeaa. Liitteet on toimitettava valtakunnallisen aikataulun mukaisesti. 
 

 

  



VALINTAKOEVALINTA 

MITÄ 
SISÄLTÄÄ 

 

 
KENELLE 

Todistusvalinnassa täytettävien aloituspaikkojen jälkeen jäljellä olevat aloituspaikat (25 % 

aloituspaikoista) täytetään valintakoevalinnassa. 

Tullakseen huomioiduksi valintakoevalinnassa tulee hakijoiden osallistua valintakokeen 
kahteen eri vaiheeseen ja suorittaa valintakokeen toinen vaihe hyväksytysti. Valintakokeen 
hyväksymisraja on kuvattu kohdassa "pisteytys”. Helsingin yliopiston lääketieteen 
koulutusohjelman ruotsinkieliselle opintolinjalle hyväksyttävissä olevan on saavutettava 
tämän lisäksi tietty vähimmäispistemäärä, joka on määritelty tarkemmin HY:n lääketieteen 
ruotsinkielisen opintolinjan vähimmäishyväksymisraja -otsikon alla. 
 
Valintakokeisiin voivat osallistua vain ne hakijat, jotka ovat jättäneet hakemuksensa 
määräaikaan mennessä. Jos hakija tulee hyväksytyksi todistusvalinnassa ylimpään 
lääketieteen/hammaslääketieteen yhteisvalinnan hakukohteeseensa, ei hän voi osallistua 
valintakokeeseen. Jos hakija on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveelle, voi 
hakea ylempiin hakutoiveisiin osallistumalla valintakokeeseen. Mikäli keväällä valmistuva 
hakija (IB ja EB –tutkinnot) tulee hyväksytyksi ennakkoarvioon perustuvien todistuspisteiden 
perusteella, voi hän osallistua valintakokeeseen, koska lopulliset todistuspisteet voivat vielä 
muuttua ennakkoarvioon perustuvista pisteistä.  
 
Valintakoevalinnassa valituksi voi tulla hakukelpoisuuden edellytykset täyttävä hakija.  
 

 
VALINTAKOE 

Valintakoe toteutetaan kaksivaiheisena. 
 
Ensimmäinen vaihe toteutetaan sähköisenä etäkokeena. Sähköinen etäkoe pidetään 
aiemmin ilmoitettuna ajankohtana 19.5.2020, kello 9.00 alkaen. Kokeen kesto on 2 tuntia. 
Etäkokeen järjestelyistä ja etäkokeen ohjeistuksesta ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla 
hakijan opintopolun hakemuksella olevaan sähköpostiosoitteeseen.  
 
Valintakokeen toinen vaihe toteutetaan valvottuna kokeena 10.6.2020. Toiseen 
vaiheeseen valitaan kaksi kertaa valintakoevalinnan aloituspaikkojen mukainen määrä 
hakijoita. Valinta tehdään ensimmäisen vaiheen valintakokeessa saavutetun pistemäärän 
perusteella.  
 
Valvotun valintakokeen järjestelyistä ja ohjeistuksesta ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla 
hakijan opintopolun hakemuksella olevaan sähköpostiosoitteeseen ennen koepäivää (tieto 
tarkentuu). 
 
Valintakokeen molempia vaiheita koskevia hakijoille yhteisiä ohjeita valintakokeisiin 
osallistuville julkaistaan lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan sivulla 
https://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/valinnat2020. Toisen vaiheen valintakoetta 
varten hakijan tulee tarkistaa myös hakukohtaiset ohjeet sen yliopiston verkkosivuilta, missä 
hänen tulee tehdä valintakoe. 
 
Valintakokeessa havaittu vilppi tai koeajan ylitys johtaa valintakokeen hylkäykseen. 
 
 
 
 

https://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/valinnat2020


 
VALINTAKOE-
MATERIAALI 

 
 

(Valintakoemateriaaliin ei ole tullut muutoksia) 
 
Suomenkieliseen valintakokeeseen vastaaville: 
 
Lääketieteen alan valintakoe vuoden 2020 opiskelijavalinnassa perustuu lukion 
opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin 
kursseihin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 
2015, opetushallituksen määräys 60/011/2015) sekä valintakokeessa jaettavaan 
aineistoon. 
 
Lukion opetussuunnitelmat on luettavissa osoitteessa:  
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/172124_lukion_opetussuunnitelman_p
erusteet_2015.pdf  

Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 140-145 
Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-7), opetussuunnitelman sivut 152-156 
Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 157-160 

 
Ruotsinkieliseen valintakokeeseen vastaaville: 
 
Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2020 baserar sig på de 
obligatoriska kurserna och nationella fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt 
grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2015, 
Utbildningsstyrelsens föreskrift 60/011/2015) samt på material som delas ut vid 
urvalsprovet. 
 
Gymnasiets läroplan kan läsas på adressen: 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/174853_grunderna_for_gymnasiets_lar
oplan_2015-1.pdf  

Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1-5), s. 145-150 i läroplanen 
 Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1-7), s. 157-161 i läroplanen  
 Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1-5), s. 162-165 i läroplanen 
 
Hakijan tulee ilmoittaa sähköisellä hakulomakkeella (www.opintopolku.fi) sitovasti 
hakuajan päättymiseen 1.4.2020 klo 15.00 mennessä, haluaako hän valintakokeessa 
tehtävämonisteen suomen vai ruotsin kielellä. Valintakokeen kieltä ei voi vaihtaa hakuajan 
päätyttyä.  Tehtävämonisteen voi saada joko suomenkielisinä, jolloin on vastattava 
suomeksi (suomenkielinen valintakoemateriaali) tai ruotsinkielisinä, jolloin on vastattava 
ruotsiksi (ruotsinkielinen valintakoemateriaali). 
 

 
SALLITUT  
LASKIMET 

Ensimmäisessä vaiheessa valintakoetehtävien suorittamiseen soveltuu alkuperäisissä 
valintaperusteissa kuvatun mukainen laskin. 
 
Toisessa vaiheessa valintakokeessa on sallittu vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), 
jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja). Muita 
laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten 
käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Kokeessa ei jaeta varalaskimia, joten hakija 
voi ottaa kokeeseen mukaan toisen ohjeiden mukaisen varalaskimen. 
 
Lisätietoa sekä esimerkkejä valintakokeessa sallituista nelilaskimista lääketieteellisten 
alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla www.laaketieteelliset.fi  
(http://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/valintakokeessa-sallittavat-laskimet)  
 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/172124_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/172124_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/174853_grunderna_for_gymnasiets_laroplan_2015-1.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/174853_grunderna_for_gymnasiets_laroplan_2015-1.pdf
http://www.laaketieteelliset.fi/
http://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/valintakokeessa-sallittavat-laskimet


 
PISTEYTYS 

 

Valintakokeen toiselle kierrokselle valitaan kaksi kertaa valintakoevalinnan aloituspaikkojen 
mukainen määrä hakijoita ensimmäisen vaiheen valintakokeessa saavutetun pistemäärän 
perusteella. 
 
Ensimmäisen vaiheen valintakoepisteitä ei oteta huomioon toisen vaiheen pisteytyksessä. 
 
Tullakseen huomioiduksi valinnassa täytyy toisen vaiheen valintakoe suorittaa 
hyväksytysti.  
 
Toisen vaiheen valintakokeen alin hyväksymispistemäärä on vähintään kokeen jälkeen 
hyväksi suoriutumiseksi katsottava määrä raakakoepisteistä. Valintakokeessa tulee osata 
kaikkia valintakoevaatimuksina olevia oppiaineita (biologia, fysiikka ja kemia). Jotta hakija 
voi tulla hyväksytyksi hänen on saatava vähintään 10 % valintakokeen kunkin osa-alueen 
valintakokeeseen osallistuneiden viiden parhaan hakijan saavuttamasta keskiarvosta. Alin 
hyväksymispistemäärä ja ainekohtainen hyväksymispistemäärä katsotaan alakohtaisesti 
(lääketiede, hammaslääketiede, eläinlääketiede). 
 
Toisen vaiheen valintakoetehtävistä saatavat raakapisteet lasketaan yhteen ja muunnetaan 
valintakoepisteiksi välille 0-72. Skaalatut valintakoepisteet ilmoitetaan kolmen desimaalin 
tarkkuudella.  Korkeimmaksi valintakoepistemääräksi (72) tulee se raakapistemäärä, jonka 
1 % kaikkien saman alan yhteisvalintaan kuuluvien yliopistojen valintakokeeseen parhaiten 
vastanneista on saavuttanut.  
 

HELSINGIN 

YLIOPISTON  

LÄÄKETIETEEN 

RUOTSINKIELI-

SEN OPINTO-

LINJAN 

VÄHIMMÄISHY-

VÄKSYMISRAJA 

VALINTAKOE-

VALINNASSA 

 

(Ei muutosta) 

Voidakseen tulla hyväksytyksi Helsingin yliopiston lääketieteen koulutusohjelman 

ruotsinkielisen opintolinjan vuoden 2020 valintamenettelyn valintakoevalinnassa tulee 

seuraavan ehdon täyttyä: 

Hyväksyttävissä olevan hakijan skaalattujen valintakoepisteiden määrä voi olla enintään 

yhtä pistettä (-1) alempi kuin mihin tahansa lääketieteen yhteisvalinnan suomenkieliseen 

hakukohteeseen hyväksytyn hakijan alin skaalattujen valintakoepisteiden 

hyväksymispistemäärä on (= vähintään sama pistemäärä miinus yksi (-1) pistettä, kuin 

viimeisen suomenkieliseen hakukohteeseen hyväksytyn hakijan pistemäärä). 

Lääketieteen ruotsinkielisen opintolinjan valintakoevalinnan hyväksymisrajan (pisteet) 

määrittely tapahtuu kaikkien yhteisvalinnassa olevien lääketieteen koulutusohjelmien 

suomenkielisten hakukohteiden osalta tehtävässä ensimmäisessä yhteisessä Opintopolku-

järjestelmän sijoittelussa. Mikäli lääketieteen ruotsinkieliselle opintolinjalle ei 

valintakoevalinnassa ole riittävästi hyväksyttävissä olevia määritellyn 

vähimmäispistemäärän saavuttaneita hakijoita, ruotsinkieliselle opintolinjalle kiintiöidyt 

valintakoevalinnan aloituspaikat jätetään täyttämättä.  

Ruotsinkielisen linjan minimipisteraja ei muutu, vaikka ensimmäisen sijoittelun jälkeen 
suomenkieliselle linjalle tulisi hyväksyttyä hakija alemmilla pisteillä. 
 

 
ENSISIJAISUUS

-PISTE 
 

Hakijalle annetaan yksi ensisijaisuuspiste, mikäli hakija on asettanut korkeakoulujen 
yhteishaussa ensimmäiseksi hakutoiveekseen lääketieteen tai hammaslääketieteen 
hakukohteen. Ensisijaisuuspiste annetaan vain tähän ensimmäiseksi hakutoiveeksi 
asetettuun lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteeseen. Ensisijaisuuspiste 
lisätään hakijan saamiin toisen vaiheen valintakoepisteisiin pisteiden skaalauksen jälkeen. 
Ensisijaisuuspistettä ei anneta eläinlääketieteen koulutukseen haettaessa. 



 

 
TASAPISTE-

TILANNE 

(tieto tarkentuu)  
 
Mikäli usealla hakijalla on ensimmäisessä vaiheessa sama valintakoepistemäärä, niin 
tasapistetilanteessa ratkaisee valintakoemenestys eri osioissa niiden käänteisessä 
järjestyksessä. Mikäli osiokohtaisen vertailun jälkeen on tasapisteissä olevia, arvotaan 
toiselle kierrokselle valittavat hakijat.   
 
Toisessa vaiheessa tasapistetilanteessa ratkaisee toisen vaiheen valintakoemenestys eri 
tehtävissä/osioissa. Tasapistetilanteessa vaikuttavien tehtävien/osioiden järjestys 
määritellään tarkemmin, kun tarkemmat tiedot valintakokeesta on tiedossa. Mikäli 
tämänkin jälkeen on tasapisteissä olevia, arvotaan valittavat hakijat. 
 
Tasapistesääntöä noudatetaan myös mahdollisissa oikaisupyyntöihin liittyvissä tilanteissa. 
 

 
KOKEEN 
JÄLKEEN 

 
Tieto valintakokeiden jälkeen julkaistavista koetta koskevista tiedoista tarkennetaan 
myöhemmin.   
 

 
EHDOLLINEN 

VALINTA 

(Ei muutoksia) 
 
Keväällä 2020 tutkinnon suorittavan hakijan on toimitettava ennakkoarvio 
hakukelpoisuuden todentamiseksi. Hakukeväänä valmistuvan opiskelijavalinta on 
ehdollinen, kunnes hakijan hakukelpoisuus on tarkastettu hakijan toimittaman lopullisen 
tutkintotodistuksen perusteella. Liitteet on toimitettava valtakunnallisen aikataulun 
mukaisesti. 
 

 
ERITYIS-

JÄRJESTELYT 

Vamman tai sairauden vuoksi erityisjärjestelyjä tarvitsevan hakijan tulee jättää hakemus 
erityisjärjestelyistä hakuajan päättymiseen 1.4.2020 klo 15.00 mennessä. 
Lääketieteellisten alojen yhteisvalintaa koskeva hakemus erityisjärjestelyihin toimitetaan 
siihen lääketieteellisten alojen yliopistoon, minkä hakija on asettanut ylimmäksi 
hakutoiveeksi eli missä hakija tekee valintakokeen.  Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan 
ainoastaan käytännön järjestelyitä valintakoetilanteessa esim. liikuntaesteiden poistamista, 
laajempaa kirjoitustilaa tai apuvälineiden käyttämistä. Hakemukseen tulee liittää 
erityisjärjestelyhakemukseen syynä olevan vamman/sairauden/haitan alaa vastaavan 
erikoislääkärin lausunto, josta ilmenee vamman tai sairauden laatu sekä sen vaikutus 
valintakoetilanteessa. Kukin tapaus harkitaan erikseen. 
 
Vaikean tai keskivaikean lukihäiriön vuoksi lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen hakevan 
tulee jättää hakemus hakuajan päättymiseen 1.4.2020 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen 
tulee liittää erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin tai puheterapeutin lausunto. 
Lisäaikaa anovien asiantuntijalausunnot voivat olla korkeintaan viisi vuotta vanhoja 
hakuajan päättyessä. Kukin tapaus harkitaan erikseen. 
 
Valintakokeeseen voidaan yksilöllisten järjestelyiden hakemuksen perusteella myöntää 
lisäaikaa maksimissaan 10 % kokeen kestosta. Käsittelyyn otetaan vain varsinaiseen 
määräaikaan toimitetut yksilöllisten järjestelyiden hakemukset. 
 
 

 

 



YLEISET OHJEET 

MITÄ SISÄLTÄÄ  

 
 

VARASIJA-
MENETTELY 

 

(Ei muutoksia) 
 
Kaikissa lääketieteellisten alojen hakukohteissa varasijojen määrä on rajattu 
seuraavasti: 
Todistusvalinta     20 hakijaa 
Valintakoevalinta 20 hakijaa 
 
Mikäli opiskelijavalinnassa hyväksytty hakija ei ota vastaan opiskelupaikkaa, täytetään 
opiskelupaikka valintatuloksen mukaisessa järjestyksessä siten, että ensikertalaisen 
hakijan paikan vapautuessa tilalle valitaan seuraavaksi parhaan pistemäärän 
saavuttanut ensikertalainen hakija.  Valintakoevalinnassa muun kuin ensikertalaisen 
hakijan paikan vapautuessa tilalle valitaan kaikista hakijoista seuraavaksi parhaan 
pistemäärän saavuttanut henkilö. Varasijoilta hyväksyttäessä noudatetaan 
tasapistesääntöjä. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 31.7.2020.  
 

 
KIELITAIDON 

OSOITTAMINEN 
 
 

(Kielitaidon osoittamiseen ei ole tullut muutoksia) 

 
Jos hakija on suorittanut perusopetuksen, toisen asteen tutkinnon, 
korkeakoulututkinnon tai muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon 
suomeksi tai ruotsiksi, ja hakee samankieliseen tutkinto-ohjelmaan, hän on 
kielellisesti kelpoinen.  
 
Mikäli hakija on suorittanut koulunsa toisella kielellä kuin hakukohteen opetuskieli, 
häntä vaaditaan osoittamaan opetuskielen taito. Hakijaa, joka hakee Helsingin 
yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelmaan (opetus suomeksi) ja joka on 
suorittanut koulunsa suomeksi tai ruotsiksi, ei vaadita osoittamaan opetuskielen 
taitoa. Valintakokeella ei voi osoittaa kielitaitoa.  
 

Suomen kielen taidon voi osoittaa seuraavilla tavoilla: 

 

• perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava 
tutkinto suoritettu suomen kielellä (mikäli päättötodistuksessa äidinkieli 
hyväksytyllä arvosanalla)  

• perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaista tai vastaavista 
opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä 
opiskellusta suomen kielestä 

• suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään 
arvosanalla approbatur (A)  

• suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään 
arvosanalla magna cum laude approbatur (M)  

• suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe 
vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)  

• 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 A2-suomi 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 
• Helsingin yliopiston tai muun suomalaisen yliopiston vastaava kielikeskuksen 

kielipalvelujen kielitesti osa-alueina luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto 
sekä kirjoittaminen ja suullinen taito: Keskiarvona taitotaso 4 (B2) käytettäessä 
asteikkoa 1-6. 

• 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 osoittaminen (HY lääketiede, ruotsinkielinen linja) 

 perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava 
tutkinto suoritettu ruotsin kielellä (mikäli päättötodistuksessa äidinkieli 
hyväksytyllä arvosanalla)  

 perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaista tai vastaavista 
opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä 
opiskellusta ruotsin kielestä 

 suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) vähintään 
arvosanalla approbatur (A)  

 suomalaisen ylioppilastutkinnon ruotsi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään 
arvosanalla magna cum laude approbatur (M)  

 suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen ruotsin kielen koe 
vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)  

 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 A2-suomi vähintään arvosanalla 5 

• EB-tutkinnossa 

 ruotsi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4) tai 

 ruotsi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7 
• RP- tai DIA-tutkinto  

 ruotsi kirjallisesti vähintään arvosanalla 4 tai 

 ruotsi suullisesti vähintään arvosanalla 8  
• 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 
• Helsingin yliopiston tai muun suomalaisen yliopiston vastaava kielikeskuksen 

kielipalvelujen kielitesti osa-alueina luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto 
sekä kirjoittaminen ja suullinen taito: Keskiarvona taitotaso 4 (B2) käytettäessä 
asteikkoa 1 - 6. 

• Ruotsissa järjestettävä TISUS-koe suoritettu kokonaisuudessaan (Test i svenska för 
universitetsstudier) 

• Hyväksytysti suoritettu Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 
valintojen yhteydessä järjestetty ruotsin kielen koe vuonna 1988 - 2012. 

• 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 
 

 
 

LIITTEET 

(Ei muutoksia) 
 
Mikäli hakijan tulee toimittaa liitteitä, saa tiedon tarvittavista liitteistä hakemukselta 
lähettämisen jälkeen sekä sähköpostitse hakemuksen lähettämisen vahvistusviestissä. 
Liitteet on toimitettava valtakunnallisen aikataulun mukaisesti. 
 

 
OIKAISU-

MENETTELY 

 
Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää kirjallisesti oikaisua koetulokseensa 14 
päivän kuluessa tulosten ilmoittamisesta. Oikaisun hakemisesta tullaan ohjeistamaan 
erikseen Lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla 
http://www.laaketieteelliset.fi/ ja yliopistojen verkkosivuilla. 
 

LISÄTIETOA 
HAKEMISESTA 

 
www.laaketieteelliset.fi.   

http://www.laaketieteelliset.fi/
http://www.laaketieteelliset.fi/


 


