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Oulun yliopisto

Humanistiset 
alat
Kielet ja kirjallisuus

Historia-, kulttuuri-
ja viestintätieteet

Logopedia

‒ Englannin kieli
‒ Ruotsin kieli
‒ Saamen kieli
‒ Saksan kieli ja kulttuuri

‒ Suomen kieli ja kirjallisuudentutkimus: yhteinen 
valintakoe Itä-Suomen yliopiston kanssa

‒ Informaatiotutkimus
‒ Historia ja tieteiden ja aatteiden historia
‒ Kulttuuriantropologia ja arkeologia
‒ Saamelainen kulttuuri

‒ Logopedia: valintakoeyhteistyö (psykologian ja logopedian 
yhteinen koe), Oulun lisäksi, Helsingin, Itä-Suomen, 
Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot



Oulun yliopisto

Humanistiset
alat

Logopedian valintakoeyhteistyö psykologian kanssa

‒ psykologian ja logopedian suomenkieliset koulutukset
aloittivat valintakoeyhteistyön keväällä 2021

‒ mukana Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, 
Tampereen ja Turun yliopistot

‒ valintakoeyhteistyöhön osallistuvilla logopedian ja 
psykologian koulutuksilla on yhteinen valintakoe

‒ hakija voi hakea yhteen tai useampaan
valintakoeyhteistyön hakukohteeseen ja hän voi valita
hakemukselleen sekä logopedian että psykologian
hakukohteita

‒ hakija laittaa kohteet hakutoivejärjestykseen ja 
ilmoittaa sitovasti paikkakunnan, jossa osallistuu
valintakokeeseen

‒ Oulun yliopistossa on logopedian todistusvalinnan ja 
valintakoevalinnan lisäksi käytössä kolmas valintatapa, 
Alan opinnot, jota muissa logopedian
koulutusohjelmissa ei ole



Oulun yliopisto

Valintatavat – humanistiset alat
Todistusvalinta (valinta yo-pisteiden perusteella)
-hakukohteesta riippuen n. 60-80% aloituspaikoista
-todistuksesta huomioidaan viisi ainetta
-maksimipistemäärä aineyhdistelmästä ja painotuksista riippuen 148,4 – 159,7 
-todistusvalinnassa on saatava vähintään 70 pistettä (logopediassa 75 pistettä)

Pisteytystaulukot

Valintakoevalinta
-valintakokeisiin ei lähetetä erikseen kutsua
-todistusvalinnan ja alan opintojen valinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakokeita, 
valintakokeista lisätietoa Opintopolussa

Valinta alan opintojen perusteella (avoimen väylä)
-valinta tehdään oppiaineen perusopintojen tarkan, opintopisteillä painotetun keskiarvon
perusteella
-painotetun keskiarvon minimiraja vaihtelee hakukohteittain (3.00 tai 4.00)

https://wiki.eduuni.fi/display/ophpolku/Yliopistojen+todistusvalinnan+pisteytykset


Oulun yliopisto

Humanistiset
alat

Yo-tutkinnosta
huomioitavat aineet

Englannin kieli, ruotsin kieli, saksan kieli ja kulttuuri:
‒ äidinkieli
‒ englanti/ruotsi/saksa
‒ kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta
Saamen kieli ja saamelainen kulttuuri:
‒ äidinkieli
‒ saame tai suomi
‒ kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta
Suomen kieli ja kirjallisuudentutkimus:
‒ äidinkieli
‒ parhaat pisteet tuottava kieli
‒ kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta
Historia ja tieteiden ja aatteiden historia:
‒ äidinkieli
‒ historia
‒ kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta
Informaatiotutkimus, kulttuuriantropologia ja arkeologia:
‒ äidinkieli
‒ neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta
Logopedia
‒ äidinkieli
‒ matematiikka (pitkä tai lyhyt)
‒ enintään kaksi ainereaalia
‒ enintään yksi kieli



Oulun yliopisto

Luonnontieteet ‒ Biokemia
‒ Biologia
‒ Geotieteet
‒ Kemia
‒ Maantiede
‒ Fysiikka
‒ Matematiikka
‒ Aineenopettaja, matematiikka 

tai fysiikka



Oulun yliopisto

Biokemia ‒ Valintakoeyhteistyö:
‒ Biokemian ja molekyylibiotieteiden alojen 

valintakoeyhteistyössä voi hakea samalla kokeella 
samanaikaisesti yhteen tai useampaan alan 
hakukohteeseen. Jos hakee useampaan kuin yhteen 
yhteisvalinnassa mukana olevaan biokemian ja 
molekyylibiotieteiden hakukohteeseen, hakukohteet 
tulee asettaa hakutoivejärjestykseen.

‒ Valintakoeyhteistyössä ovat mukana:
‒ Helsingin yliopisto: Molekyylibiotieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden 

kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

‒ Oulun yliopisto: Biokemia, Biokemian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden 
kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

‒ Tampereen yliopisto: Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan koulutus, 
luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

‒ Turun yliopisto: Biokemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 
(3 v + 2 v)



Oulun yliopisto

Valintatavat - Biokemia
‒ Alan opintojen aloituspaikat: 5
‒ Todistusvalinnan aloituspaikat: 19 (15 ensikertalaisille)
- Pisteitä saa / Pisteytystaulukot: 1) äidinkieli, 2) kemia, 3), matematiikka (pitkä tai lyhyt), sekä 4-5) 

kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta seuraavista: enintään yksi matemaattinen ainereaali, enintään yksi ainereaali, enintään yksi kieli.

‒ Valintakoevalinnan aloituspaikat: 12 (9 ensikertalaisille)
- Valintakoe 27.5.2022 klo 14.00-17.00
- Tietoa valintakokeista: Opintopolku ja Oulun 

yliopiston valintakokeet sivusto

https://wiki.eduuni.fi/display/ophpolku/Yliopistojen+todistusvalinnan+pisteytykset
https://www.oulu.fi/yliopisto/valintakokeet


Oulun yliopisto

Biologia
‒ Aloituspaikkoja 60 (+1), joista 42 ensikertalaisille
‒ Valintatavat:
- Todistusvalinta: äidinkieli, biologia, matematiikka, kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

- Valintakoevalinta

- Valinta alan opintojen perusteella (30 op, joista biologiaa vähintään 15 op hyvin tiedoin suoritettuna)

‒ Valintakoe:
- Lukion biologian oppimäärä

- Yhteistyö- ja valintakoepaikkakunnat: Helsinki, Jyväskylä, Oulu ja Turku – hakija voi valita millä

paikkakunnalla kokeen tekee

- Kokeen ajankohta: 1.6.2022 kello 14-17

‒ Biologian hakukohteesta valitaan yksi saamen kielen
taitoinen opiskelija kiintiön (60) yli, mikäli hän täyttää
todistusvalinnan tai valintakoevalinnan kynnysehdon



Oulun yliopisto

Geotieteet
‒ Aloituspaikkoja 35, joista 25 ensikertalaisille
‒ Valintatavat
- Todistusvalinta: äidinkieli, fysiikka tai kemia, matematiikka, kaksi parhaat pisteet tuottavaa ainetta (enintään

yksi matemaattinen ainereaali, enintään yksi ainereaali, enintään yksi kieli)
- Valintakoevalinta
- Valinta alan opintojen perusteella (geotieteiden opintoja 20 op)

‒ Valintakoe
- Lukion kurssit maantiede 2, kemia 1 ja fysiikka 1
- Kokeen ajankohta 2.6.2022 kello 13-16



Oulun yliopisto

Kemia
‒ Aloituspaikkoja 35, joista 25 ensikertalaisille
‒ Valintatavat
- Todistusvalinta: äidinkieli, kemia, matematiikka, parhaat pisteet tuottava aine (kynnysehto: pitkä

matematiikka B tai lyhyt matematiikka M sekä fysiikka tai kemia C)

- Valintakoevalinta

- Valinta alan opintojen perusteella: vähintään 25 op kemian, fysiikan ja/tai matematiikan yliopistotason

opintoja

‒ Valintakoe
- Lukion kemian oppimäärä

- Valintakoeajankohta 10.6.2022 kello 9-12



Oulun yliopisto

Maantiede
‒ Aloituspaikkoja 45, joista 32 ensikertalaisille
‒ Valintatavat
- Todistusvalinta: äidinkieli, maantiede, kaksi parhaat pisteet tuottavaa ainetta (matematiikka, ainereaali, kieli)

- Valintakoevalinta

- Valinta alan opintojen perusteella: 25 op maantieteen perusopintoja suoritettuna vähintään arvosanalla 3

- Kilpailumenestys: maantieteen olympialaisten kansallisen karsinnan neljän parhaan joukkoon sijoittuminen

‒ Valintakoe
- Lukion maantieteen oppimäärä

- Yhteistyö- ja valintakoepaikkakunnat: Helsinki, Joensuu ja Kuopio (Itä-Suomen yliopisto), Oulu sekä Turku –

hakija voi päättää millä paikkakunnalla kokeen tekee

- Valintakokeen ajankohta: 25.5.2022 kello 14-17



Oulun yliopisto

Fysiikka
‒ Aloituspaikkoja 50, joista 35 ensikertalaisille
‒ Valintavat
- Suoravalinta: pitkän matematiikan tai fysiikan E/L

- Todistusvalinta: äidinkieli,fysiikka, matematiikka, parhaat pisteet tuottava muu aine (kynnysehto pitkän 

matematiikan tai fysiikan arvosana C)

- Valintakoevalinta

- Valinta alan opintojen perusteella: 15 op yliopistotason fysiikan ja/tai matematiikan opintoja

- Kilpailumenestys: MAOL

‒ Valintakoe
- Lukion fysiikan ja pitkän matematiikan oppimäärä

- Valintakoe 3.6.2022 kello 9-12



Oulun yliopisto

Matematiikka
‒ Aloituspaikkoja 50, joista 35 ensikertalaisille
‒ Valintavat
- Suoravalinta: pitkän matematiikan E/L TAI pitkän matematiikan M ja äidinkielen E/L

- Todistusvalinta: äidinkieli, matematiikka, kaksi parhaat pisteet tuottavaa muuta ainetta (kynnysehto 

pitkän matematiikan arvosana C tai lyhyen matematiikan arviosana E)

- Valintakoevalinta

- Valinta alan opintojen perusteella: 15 op yliopistotason matematiikan opintoja

- Kilpailumenestys: MAOL

‒ Valintakoe
- Lukion pitkän matematiikan oppimäärä

- Valintakoe 2.6.2022 kello 9-12



Oulun yliopisto

Aineenopettaja, matematiikka tai fysiikka

‒ Aloituspaikkoja 25, joista 18 ensikertalaisille
‒ Valintavat
- Todistuspisteet: äidinkieli, matematiikka, kaksi parhaat pisteet tuottavaa 

ainetta (kynnysehto: pitkä matematiikka tai fysiikka M)
- Soveltuvuushaastattelu
- Kaikki kynnysehdon täyttäneet hakijat kutsutaan haastatteluun
- Ajankohta 7.6.2022 kello 9-14

Valinta suoritetaan aineenhallintapisteiden 
ja soveltuvuushaastattelun perusteella



Oulun yliopisto

Kauppatieteet ‒ Kauppatieteet, kauppatieteellisen alan 
yhteisvalinta

‒ Kauppatieteet, avoimen väylä



Oulun yliopisto

Valintatavat – Kauppatieteet (1)
Todistusvalinta (valinta yo-pisteiden perusteella)
‒ Todistusvalinnassa valitaan 102 ensikertalaista hakijaa todistuspisteiden perusteella.
‒ Kynnysehto: Pitkän tai lyhyen matematiikan kokeen hyväksytysti suorittaminen.
‒ Voit saada pisteitä seuraavista: • äidinkieli • matematiikka (pitkä tai lyhyt) • parhaat 

pisteet tuottava kieli • kaksi muuta parhaat pisteet tuottavaa ainetta.
Pisteytystaulukot

Valintakoevalinta
‒ Valintakoevalinnassa valitaan 68 hakijaa, joista 17 ensikertalaisia.
‒ Valintakoe järjestetään 7.6.2022 klo 12-15, valintakokeisiin ei lähetetä erikseen kutsua.
‒ Valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman (OPH 2015) mukaisiin 

oppimääriin: • Taloustieto (YH2) • Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa 
(HI1) • Joko Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) tai Todennäköisyys ja tilastot (MAA10) 
• Kokeessa mahdollisesti jaettava aineisto.

https://www.kauppatieteet.fi/hakeminen/valintaperusteet/


Oulun yliopisto

Valintatavat – Kauppatieteet (2)
Valinta alan opintojen perusteella (avoimen väylä)
‒ Alan opintojen perusteella valitaan 35 opiskelijaa.
- Hakijat pisteytetään määrättyjen opintosuoritusten (39 opintopistettä) 

keskiarvon mukaiseen paremmuusjärjestykseen. Keskiarvon tulee olla 
vähintään 3. Kielten opintoja (4 op.) ei huomioida keskiarvoon.
- Vaaditut opinnot voivat olla korkeintaan 5 vuotta vanhoja ja ne eivät saa sisältyä 

toiseen tutkintoon.
- Opinnot voi suorittaa avoimina yliopisto-opintoina Pohjois-Pohjanmaan 

kesäyliopistossa, mutta myös toisessa suomalaisessa yliopistossa suoritetut 
vastaavat opinnot huomioidaan.

- Tasapistesääntönä toisen kotimaisen kielen suorittaminen tai sen paremmalla 
arvosanalla suorittaminen.

- ”Avoimen väylä, Kauppatieteet” on yhteishaussa oma hakukohteensa.



Oulun yliopisto

Kasvatus-
tieteelliset alat

‒ Erityispedagogiikka
‒ Luokanopettaja
‒ Varhaiskasvatus
‒ Kasvatustieteet
‒ Oppimistieteet
‒ Musiikkikasvatus
‒ Intercultural teacher education 

(1.yhteishaussa)



Oulun yliopisto

Valintatavat
Erityispedagogiikka (20/16)

Luokanopettaja (130/104)

Varhaiskasvatus (100/80)

(aloituspaikat/ensikertalaiset)

Kaksivaiheinen valinta: 
todistusvalinnan/valintakokeen perusteella 
soveltuvuuskokeeseen

‒ Todistusvalinta: äidinkielen, matematiikan, 
yhden ainereaalin ja yhden kielen yo-
arvosanoista saatavat pisteet

‒ Valintakoe: VAKAVA-koe 27.5.2022

‒ Soveltuvuuskoe 15.-17.6.2022

Kutsu soveltuvuuskokeeseen lähetetään 
sähköpostitse

‒ Kasvatusalan valintayhteistyö: hakija 
osallistuu soveltuvuuskokeeseen yhtenä 
päivänä yhdessä paikassa ja koetulos 
otetaan huomioon kaikissa niissä 
hakukohteissa, joiden soveltuvuuskokeeseen 
hänet on kutsuttu



Oulun yliopisto

Valintatavat
Kasvatustieteet (32/20)

Oppimistieteet (32/20)

(aloituspaikat/ensikertalaiset)

‒ Todistusvalinta
‒ Valintakoevalinta
‒ Valinta alan opintojen perusteella

(avoimen väylä)

‒ Todistusvalinta: äidinkielen, matematiikan, 
yhden ainereaalin ja yhden kielen yo-
arvosanoista saatavat pisteet

‒ Valintakoe: VAKAVA-koe 27.5.2022
‒ Kasvatusalan valintayhteistyö



Oulun yliopisto

Valintatavat

Musiikkikasvatus (20/10)

(aloituspaikat/ensikertalaiset)

Kaksivaiheinen valinta:
- Ensimmäinen vaihe 10.5.2022 (etäkoe)
- Toinen vaihe 23.-25.5.2022
- Hakijat kutsutaan valintakokeen molempiin 
vaiheisiin.

Ensimmäiseen vaiheeseen hakija osallistuu 
yhtenä päivänä

Toiseen vaiheeseen hakija osallistuu kahtena 
päivänä

Taidealan koulutuksissa ei ole todistusvalintaa



Oulun yliopisto

Psykologia

aloituspaikat 40/28

(aloituspaikat/ensikertalaiset)

Valintatavat
‒ Todistusvalinta
‒ Valintakoevalinta

Todistusvalinta: äidinkieli, psykologia, 
matematiikka (pitkä tai lyhyt), yksi ainereaali, 
yksi kieli
Valintakoeyhteistyö (psykologian ja logopedian
yhteinen koe) Oulun, Helsingin, Itä-Suomen, 
Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot



Oulun yliopisto

Arkkitehtuuri



Oulun yliopisto

Tekniikka

DIA-
yhteisvalinta

DI-hakukohteet
(aloituspaikat + avoimen väylä)

‒ Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka
(85 + 20)

‒ Konetekniikka (105 + 20)
‒ Prosessitekniikka (75 + 15)
‒ Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

(50 + 10)
‒ Tietotekniikka (100 + 20)
‒ Tuotantotalous (45)
‒ Ympäristötekniikka (50 + 10)



Oulun yliopisto

Tekniikka

DIA-
yhteisvalinta

Opiskelijavalinta

‒ Todistusvalinta 80 %
‒ Valintakoevalinta 20 %
‒ Valinta kilpailumenestyksen

perusteella
‒ Valinta alan opintojen perusteella

(avoin väylä)



Oulun yliopisto

Tekniikka

DIA-
yhteisvalinta

Todistusvalinta
Todistusvalintaan osallistuvat ne hakijat, jotka
ovat suorittaneet hyväksyttävästi pitkän
matematiikan ylioppilaskokeen.

Todistuspistevalinnassa
huomioidaan hakijan arvosanat:
‒ pitkä matematiikka
‒ äidinkieli
‒ fysiikka tai kemia
Kynnysehdot:
Pitkä matematiikka, fysiikka tai kemia



Oulun yliopisto

Tekniikka

DIA-
yhteisvalinta

Valintakoe 31.5.2022 klo 10-14
‒ Valintakokeeseen voi osallistua

missä tahansa DIA-yliopistossa.

‒ Koe perustuu lukion oppimääriin: 
pitkä matematiikka, fysiikka, kemia

‒ Valintakokeessa 2 osiota:
• Pakollinen matematiikan osio
• Vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja 

ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä
sisältävä osio



Oulun yliopisto

Tekniikka

DIA-
yhteisvalinta

Valinta kilpailumenestyksen
perusteella

‒ MAOL -kilpailut (matematiikka, fysiikka, 
kemia, tietotekniikka)

‒ TuKoKe -kilpailu

Valinta alan opintojen perusteella
(avoimen väylä)
‒ Voidakseen tulla

hyväksytyksi kandiohjelmaan hakijalla tulee olla 
suoritettuna tietyt tutkinto-ohjelman vaatimat
opintojaksot (yhteensä 15 op).

‒ Tarkat tiedot vaadituista opintojaksoista löytyvät
Opintopolusta hakukohteen tiedoista



Oulun yliopisto

Tekniikka

Maisterihaut

DI-vaiheessa opiskelija voi hakeutua
myös seuraaviin maisteriohjelmiin:
‒ Lääketieteen tekniikka
‒ Kaivos- ja rikastustekniikka
‒ Business Analytics (monitieteellinen ohjelma

yhdessä kauppakorkeakoulun kanssa)

Näissä ohjelmissa ei ole omaa kandiohjelmaa, 
mutta niihin voi hakeutua esimerkiksi tekniikan
kandidaatin tutkinnon perusteella.



Oulun yliopisto

Tietojenkäsittely-
tiede

Aloituspaikkoja yhteensä 150, 
opiskelijavalinta perustuu:
‒ todistuspisteisiin (ylioppilastutkinnon

arvosanoista saadut pisteet), aloituspaikkoja
100

‒ valintakoepisteisiin, aloituspaikkoja 50.

Valintakoe 30.5.2022 klo 14.00-18.00.

Todistuspistevalinnassa pisteitä voi saada
neljästä aineesta:
‒ Äidinkieli
‒ Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
‒ Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa

ainetta



Oulun yliopisto

Tietojenkäsittely-
tiede

Valintakoevalinta:
‒ Valintakoe järjestetään usean yliopiston

yhteistyönä.
‒ Valintakoe tehdään verkossa kampuksella tai 

muissa yliopiston osoittamissa tiloissa.
‒ Osa valintakokeen tehtävistä perustuu kokeessa

jaettavaan aineistoon, osa mittaa yleistä
ongelmanratkaisukykyä.

Avoimen väylä (erillinen hakukohde):
‒ Tietojenkäsittelytieteisiin voi hakea avoimen

väylän kautta, jos on suorittanut 15 opintopistettä
tietojenkäsittelytieteitä yliopistossa, sisältäen
vähintään 5 opintopistettä ohjelmointia.

‒ Aloituspaikkoja 35.
‒ Tarkemmat tiedot valintaperusteista

Opintopolussa.



Oulun yliopisto

ICT-alan
kandiohjelma
englanniksi

Digitalisation, Computing and Electronics –
kansainvälinen kandiohjelma

‒ Opetuskieli kokonaan englanti

‒ Haku 1. yhteishaussa 5. - 19.1.2022.

‒ Aloituspaikkoja yhteensä 48, kolmessa
hakukohteessa:
- Electronics and Communications Engineering, 16 paikkaa (tekniikan

kandi),
- Computer Science and Engineering, 16 paikkaa (tekniikan kandi),
- Information Processing Science, 16 paikkaa (luonnontieteiden kandi).

- Valintatavat:
- Todistuspisteet (esim. yo-todistus, IB-/EB-todistukset)
- SAT-koepisteet (yhteispistemäärä ja matematiikan osio)

‒ Hakijoiden tulee osoittaa riittävä englanninkielen
taito hakuvaiheessa.



Oulun yliopisto

Lääketieteelliset 
alat

‒ Lääketiede
‒ Hammaslääketiede
‒ Yhteisvalinta: Lääketieteellisillä aloilla on 

käytössä yhteisvalinta 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. Hakurajaus ei 
koske eläinlääketieteen hakukohdetta eli hakija 
voi hakea samaan aikaan eläinlääketieteeseen 
ja lääketieteeseen tai eläinlääketieteeseen 
ja hammaslääketieteeseen.

‒ Yhteisvalinnan verkkosivut: 
laaketieteelliset.fi

https://www.laaketieteelliset.fi/


Oulun yliopisto

Valintatavat - Lääketieteelliset alat
‒ Todistusvalinta (vain ensikertalaisille)

- LL aloituspaikat: 77 / HLL aloituspaikat: 27

- Pisteitä saa / Pisteytystaulukot: 1) Äidinkieli, 2) Matematiikka (pitkä tai lyhyt), 3) Biologia, 

4) Kemia, 5-6) Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta seuraavista: fysiikka, enintään yksi 

ainereaali, enintään yksi kieli

‒ Valintakoevalinta (kiintiöt ensikertalaisille)

- LL aloituspaikat: 74 (21 ensikertalaisille) / HLL aloituspaikat: 25 (7 

ensikertalaisille)

- Valintakokeet 24.5.2022 klo 9.00-14.00

- Tietoa valintakoevalinnasta: laaketieteelliset.fi ja Oulun yliopiston 

valintakokeet sivustoilta

- LL hakukohteeseen valitaan varsinaisen aloituspaikkamäärän ulkopuolella omana kiintiönään enintään 

yksi (1) saamen kielen taitoinen valintaperusteissa kuvatut ehdot täyttävä hakija.

https://wiki.eduuni.fi/display/ophpolku/Yliopistojen+todistusvalinnan+pisteytykset
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Terveys- ja 
hyvinvointialat

‒ Terveystiede (kandi+maisteri)

‒ Tiedoksi maisteriohjelmat:
- Hoitotiede
- Terveyshallintotiede
- Terveystieteiden opettaja
- Lääketieteen tekniikka
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Valintatavat – Terveys- ja hyvinvointialat

‒ Todistusvalinnan aloituspaikat: 11 (8 ensikertalaisille)

‒ Pisteitä saa / Pisteytystaulukot: 1) äidinkieli sekä neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa 

ainetta joko vaihtoehdon a tai b mukaan: Vaihtoehto a: Terveystieto ja kolme hakijalle parhaat pisteet 

tuottavaa ainetta. Vaihtoehto b: Neljä hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta.

‒ Valintakoevalinnan aloituspaikat: 9 (6 ensikertalaisille)

- Aineistokoe (valintakoe) 3.6.2022 klo 14.00-17.00

- Tietoa valintakokeista: Opintopolku ja Oulun yliopiston 

valintakokeet sivusto

- Tiedoksi maisterivalinnat: hakukelpoisuus – soveltuva alempi 

korkeakoulututkinto, valintatavat: 1) alan opinnot ja 2) hakemuksen 

perusteella

https://wiki.eduuni.fi/display/ophpolku/Yliopistojen+todistusvalinnan+pisteytykset
https://www.oulu.fi/yliopisto/valintakokeet
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Hakijan opas
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Oppaan 
jakelukanavat

‒ Hakijan opasta jaetaan 
tapahtumissa: Oulun 
korkeakoulupäivässä, Studiassa
ja Opinlakeudessa. 

‒ Oppaasta ilmestyy myös e-
julkaisu marraskuun alkuun 
mennessä.

‒ Oppaassa on mukana linkki 
lukijakyselyyn, jolla selvitämme, 
missä muodossa vastaavaa 
sisältöä halutaan jatkossa 
kuluttaa.
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Tutustu koulutustarjontaan uusilla verkkosivuilla
www.oulu.fi/fi/hae/kandidaattiohjelmat

http://www.oulu.fi/fi/hae/kandidaattiohjelmat
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Kiitos ja hyvää syksyä!

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@oulu.fi

mailto:hakijapalvelut@oulu.fi

