
Oulun yliopisto Englantilainen filologia Valintakoeinfoa 

Todistusvalinta 

Vähimmäispistemäärä 

70 

Enimmäispistemäärä 

159.7 

Valinnan toisessa vaiheessa valitaan 24 opiskelijaa todistuspisteiden perusteella ilman 

valintakoetta. Hakija on mukana todistusvalinnassa, jos hän on suorittanut suomalaisen 

ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon. 

Todistusvalinnassa on varattu ensikertalaisille 20 paikkaa. 

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2022 suomalaisen 

ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 17.5.2022. 

Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän 

suorittamisesta 17.5.2022 mennessä. Yliopisto ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen 

myöhästymisistä. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta. 

IB-, EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2022 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan 

ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades arvosanat yhteispisteineen). Todistusvalinta on 

ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta 

tutkintotodistuksesta. Jos arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee 

valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hänet valita opiskelijaksi asetetun 

todistusvalinnan aloituspaikkojen määrän yli. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan 

valituksi, opiskelupaikka peruutetaan. Hakijan on toimitettava liitteet valtakunnallisen aikataulun 

mukaisesti. 

Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa hakeeko hän todistusvalinnassa. Hänet huomioidaan niissä 

hakukohteen valintatavoissa, joihin hänen koulutustaustansa soveltuu. 

Jos hakija tulee hyväksytyksi todistusvalinnassa jollekin alemmalle hakutoiveelleen, hän voi 

todistusvalinnan varasijasijoittelussa (tai hakukohteen muilla valintatavoilla) tulla vielä 

hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveelleen. 

Todistusvalinnan pisteytys 

Todistusvalinnan pisteet lasketaan pisteytystaulukon mukaan: 

Todistusvalinnan pisteytystaulukot 

 

https://wiki.eduuni.fi/x/MAUpCw


Todistuspisteiden maksimimäärä on 159,7 ja todistusvalinnassa on saatava vähintään 70 pistettä. 

Hakija on mukana todistusvalinnassa, jos hän on suorittanut pitkän englannin vähintään 

arvosanalla E. 

Pisteitä voi saada viidestä aineesta: 

• äidinkieli 

• pitkä englanti 

• kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta 

Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, hän ei saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin 

otetaan huomioon todistusvalinnassa, jos kynnysehdot täyttyvät. 

Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai 

lyhyestä matematiikasta. Hakija voi saada pisteitä useammasta eri kielestä. 

Jos useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, tasapisteissä olevien hakijoiden 

ylioppilastutkinnon arvosanoja verrataan seuraavassa järjestyksessä: 

1. pitkä englanti 

2. äidinkieli 

3. hakijalle parhaat pisteet tuottava aine 

4. hakijalle toiseksi parhaat pisteet tuottava aine 

Jos tämän jälkeen hakijoita on edelleen tasapisteissä, ketään tasapistesijalla olevista ei hyväksytä. 

Mikäli todistusvalinnassa jää paikkoja täyttämättä, vapautuneet paikat siirretään 

valintakoevalintaan. 

Valintakoevalinta 

Valinnan kolmannessa vaiheessa täytetään 14 aloituspaikkaa valintakoepisteiden perusteella. 

Valinnassa on varattu ensikertalaisille 10 paikkaa. 

Valintakoevalinnassa voivat tulla valituiksi hakijat, jotka ovat saavuttaneet yliopistoasetuksessa 

määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. 

Valintakokeen maksimipisteet ovat 40 ja valintakokeen eri tehtävien maksimipisteistä on saatava 

vähintään 50%, jotta hakija voi tulla hyväksytyksi. Jos useilla hakijoilla on samat pisteet, kaikki 

tasapisteissä olevat hakijat hyväksytään. 

 

 

 



Valintakoe 

Valintakoe koostuu kahdesta tai kolmesta erityyppisestä englanninkielisestä kirjoitustehtävästä, 

jotka vaihtelevat pituudeltaan (n. 300–500 sanaa). Kokeen maksimipistemäärä on 40 pistettä. 

Valintakoe perustuu koetilanteessa jaettavaan aineistoon. Aineisto voi koostua lyhyistä 

tieteellisistä teksteistä, kaunokirjallisesta materiaalista, sanoma- tai 

aikakauslehtiartikkeleista tai visuaalisista materiaaleista. Aineisto käsittelee kielentutkimusta, 

kielenoppimista sekä englanninkielisen maailman kulttuuria ja kirjallisuutta. 

Valintakokeeseen ei lähetetä hakijoille erillistä kutsua. 

Valintakokeen tavoitteena on testata hakijoiden kykyä käsitellä aineiston esittämää tietoa 

ja soveltaa sitä kirjoitustehtävien ohjeiden mukaisesti. Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan 

tulee saada jokaisesta tehtävästä vähintään 50 % pisteistä. Jos hakija jättää tyhjän vastauksen 

johonkin tehtävään, muita tehtäviä ei arvioida, vaikka niihin olisi vastattu. 

Kirjoitustehtävien arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin: 

• sisältö – kirjoitustehtävissä käsiteltyjen asioiden täsmällisyys ja asiaankuuluvuus 

• kieliasu – kielen virheettömyys, täsmällinen ja sujuva ilmaisu, sanaston monipuolinen 

käyttö, lauserakenteiden hallinta 

• tekstien jäsentely ja rakenne – argumentoinnin looginen jäsennys, tekstin 

johdonmukaisuus 

Englannin kielen hakija voi valituksi tultuaan saada sivuaineeksi ilman lähtötasokoetta ruotsin 

kielen, saksan kielen ja kulttuurin tai ranskan kielen, jos hänellä on ylioppilastutkinnossa ao. 

kielistä vähintään arvosana laudatur tai eximia cum laude approbatur. Ruotsissa hakijalla on 

oltava vähintään keskipitkä oppimäärä, saksassa ja ranskassa ei ole oppimäärärajoitusta. 

Arvosana ei saa olla viittä vuotta vanhempi. 

Saksan kielen ja kulttuurin sivuaineoikeuden voi saada vaihtoehtoisesti myös muulla todistuksella 

osoitetulla kielitaidolla (taitotaso A2.2). 

Hakukohteeseen hyväksytyille ilmoitetaan sivuainevalinnasta opintojen alussa. Kieliaineissa 

järjestetään myös erillisiä sivuainekokeita, joihin yliopiston opiskelijat voivat osallistua. 

 


