
 

 
 
 
 
 
 

PSYKOLOGIAN JA LOGOPEDIAN 
VALINTAKOKEEN OPISKELUOPAS 

KEVÄT 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologiavalmennus © Tämän teoksen tekijänoikeudet omistaa Psykologiavalmennus. 
Teoksen osittainenkin kopioiminen, jakelu, jakaminen ja levittäminen ym. tekijänoikeuk-
sien vastainen toiminta ilman Psykologiavalmennuksen kirjallista lupaa on kielletty. 



i 
 

SISÄLLYSLUETTELO 

1. JOHDANTO ............................................................................................................. 1 
2. VALINTAKOE KEVÄÄLLÄ 2023 ......................................................................... 2 

2.1 Mitä tarkoittaa psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyö? ................... 2 
2.1.1 Tietoa psykologian yhteishausta ja aloituspaikoista ........................ 2 
2.1.2 Tietoa logopedian yhteishausta ja aloituspaikoista .......................... 3 

2.2 Todistusvalinta 2023 ...................................................................................... 4 
2.2.1 Psykologian hakukohteiden todistusvalinta ..................................... 4 
2.2.2 Logopedian hakukohteiden todistusvalinta ...................................... 7 

2.3 Valintakoe 2023 ............................................................................................. 9 
2.3.1 Valintakoevaatimukset ja ennakkomateriaali .................................. 9 
2.3.2 Valintakokeen kieli ja pisteytys ..................................................... 10 
2.3.3 Erityisjärjestelyt valintakokeessa ................................................... 11 
2.3.4 Millainen oli valintakoe vuosina 2021 ja 2022? ............................ 11 

2.4 Tulosten julkaisu .......................................................................................... 12 
2.5 Kevään 2023 tärkeät päivämäärät ................................................................ 12 

3. KURSSIMATERIAALIN TEHOKAS HYÖDYNTÄMINEN 
VALINTAKOKEESEEN VALMISTAUTUESSA ........................................................ 14 

3.1 Valmistautuminen ennen valintakokeen ennakkomateriaalin julkaisua ...... 14 
3.1.1 Motivaatio ja itseluottamus kuntoon .............................................. 15 
3.1.2 Lukusuunnitelma ja opiskelun aikataulutus ................................... 16 
3.1.3 Tilastolliset menetelmät sekä päättelyä ja oivalluskykyä vaativat 
tehtävät 18 
3.1.4 Artikkeliharjoittelu ......................................................................... 19 
3.1.5 Harjoituskokeet .............................................................................. 21 

3.2 Valmistautuminen valintakokeen ennakkomateriaalin julkaisun jälkeen .... 22 
3.3 Moodle-verkko-oppimisympäristö valmistautumisen tukena ...................... 23 

3.3.1 Tehtävien kertaustoiminto .............................................................. 23 
3.3.2 Osaamisen ja ajankäytön seuranta ................................................. 24 
3.3.3 Opetusvideot ja luentotallenteet ..................................................... 24 
3.3.4 Tilastollisten menetelmien Oppimiskone ....................................... 25 
3.3.5 Kysymys- ja keskustelualueet ........................................................ 25 

4. OHJEITA VALINTAKOEPÄIVÄÄN ................................................................... 26 
4.1 Valintakoepäivä ............................................................................................ 26 
4.2 Valintakoetilanteessa huomioitavat asiat ..................................................... 27 
4.3 Sähköinen valintakoe ................................................................................... 28 
4.4 Monivalintakoetekniikka .............................................................................. 30 

4.4.1 Monivalintakoe ja kysymyksiin vastaaminen ................................ 30 
4.4.2 Miten saat parhaat pisteet monivalintakokeessa? .......................... 32 

 



1 

 

1. JOHDANTO 

Tervetuloa Psykologiavalmennuksen opiskeluoppaan pariin. Tämä opas on suunniteltu 
psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön valintakokeeseen valmistautuville. Olet 
varmasti kuullut, että psykologian ja logopedian koulutusohjelmista on haastavaa saada 
opiskelupaikkaa, ja että valintakoe on vaikea. On totta, että varsinkin psykologia on yksi 
suosituimmista yhteishakukohteista, esimerkiksi keväällä 2022 psykologian koulutusoh-
jelmiin oli kaiken kaikkiaan yli 16 000 hakijaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
opiskelupaikan saaminen vaatisi ”yli-inhimillisiä” taitoja tai sitä, ettei opiskelupaikkaa 
voisi saada. Kaikkia hakupainealoja yhdistää yksi tekijä: ne, jotka ovat valmiita tekemään 
töitä opiskelupaikkansa eteen sekä luottavat omaan osaamiseensa valintakoepäivänä, on-
nistuvat opiskelupaikan saamaan.  

Tämä opiskeluopas on suunniteltu auttamaan kevään 2023 psykologian ja logopedian va-
lintakokeeseen valmistautumisessa. Opiskeluoppaan lähteinä on käytetty EV-Valmen-
nuksen yli 20 vuoden kokemusta valmennuskurssien järjestämisestä, psykologian ja lo-
gopedian valintakoeyhteistyön sekä Yliopistovalinnat.fi -internetsivuja. Opiskeluoppaa-
seen on koottu tietoa hakemisesta, valintakokeesta, valintakokeeseen valmistautumisesta 
sekä itse valintakoepäivästä. Lisäksi opiskeluoppaassa kerrotaan Psykologiavalmennuk-
sen kurssimateriaalista, sen tehokkaasta hyödyntämisestä valmistautumisessa sekä 
Moodle-verkko-oppimisympäristöstä opiskelun tukena. 

Opiskeluoppaan rakenne on seuraavanlainen: Opiskeluopas alkaa kevään 2023 valinta-
kokeeseen tutustumisella. Luvussa 2 kerrotaan psykologian ja logopedian valintakoeyh-
teistyöstä, todistusvalinnasta sekä kevään valintakokeen ennakkotiedoista. Luvussa 2 esi-
tellään myös esimerkinomaisesti kevään 2021 ja 2022 valintakokeet sekä annetaan esi-
merkkejä siitä, millaisilla todistuksilla olisi tullut valituksi psykologian ja logopedian 
koulutusohjelmiin keväällä 2022. Luku 3 keskittyy valintakokeeseen valmistautumiseen. 
Luku jakautuu kolmeen osaan: valmistautumiseen ennen valintakokeen ennakkomateri-
aalin julkaisua, valmistautumiseen ennakkomateriaalin julkaisun jälkeen ja Moodle-
verkko-oppimisympäristön tehokkaaseen hyödyntämiseen opiskelun tukena. Kuten edel-
lisestä jaottelusta huomaat, valintakokeen ennakkomateriaali on tärkeässä roolissa valin-
takokeeseen valmistautumisessa. Opiskeluoppaan viimeinen luku, luku 4, keskittyy itse 
valintakoepäivään. Luvussa annetaan vinkkejä valintakoepäivään valmistautumiseen, 
sähköiseen valintakokeeseen sekä monivalintakokeen tekemiseen. Tämä viimeinen luku 
kannattaa lukea useampaan kertaan valmistautumisen aikana, jotta voit riittävän ajoissa 
alkaa ajatella jo varsinaista valintakoepäivää ja luoda siihen hyvän toimintamallin.  

Opiskelun iloa!  



2 

 

2. VALINTAKOE KEVÄÄLLÄ 2023 

Kevään 2023 valintakoe järjestetään keskiviikkona 24.5.2023 klo 9.00–12.00. Valintakoe 
järjestetään samaan aikaan Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Tu-
run yliopistossa. Tässä luvussa kerrotaan tarkemmin psykologian ja logopedian valinta-
koeyhteistyöstä, aloituspaikoista, todistusvalinnasta ja viime vuoden todistusvalinnan 
pisterajoista, valintakoevaatimuksista ja ennakkomateriaalista sekä tulosten julkaisusta. 
Lisäksi luvussa 2.3.4 esitellään esimerkinomaisesti vuosien 2021 ja 2022 valintakokeet. 
Luvun 2 viimeisessä kappaleessa on vielä yhteenvetona kaikki kevään 2023 hakuproses-
sin kannalta keskeiset päivämäärät. Sähköistä valintakoetta käsitellään myöhemmin tä-
män oppaan luvussa 4.3. 

2.1 Mitä tarkoittaa psykologian ja logopedian valintakoeyhteis-
työ? 

Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyö on ollut käytössä keväästä 2021. Valinta-
koeyhteistyö tarkoittaa sitä, että kaikkiin valintayhteistyön hakukohteisiin järjestetään 
yksi ja sama sähköinen valintakoe. Näin ollen hakija voi halutessaan hakea samalla va-
lintakokeella opiskelemaan sekä psykologiaa että logopediaa. Yhteisvalinnassa on mu-
kana kuusi suomenkielistä hakukohdetta: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jy-
väskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto sekä Turun yliopisto. Kaikissa 
muissa yliopistoissa järjestetään sekä psykologian että logopedian koulutusta, mutta Jy-
väskylän yliopistossa on vain psykologian koulutusohjelma. Åbo Akademin ruotsinkieli-
seen psykologian koulutusohjelmaan on oma valintakoe. Huomaa, että psykologian ja 
logopedian hakukiintiöt ovat erilaiset. Mikäli olet hakemassa opiskelemaan sekä psyko-
logiaa että logopediaa tutustu molempien alojen tietoihin. 

2.1.1 Tietoa psykologian yhteishausta ja aloituspaikoista 

Psykologiaa voi opiskella suomenkielisessä koulutusohjelmassa tällä hetkellä kuudessa 
yliopistossa: Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, 
Oulun yliopistossa, Tampereen yliopistossa sekä Turun yliopistossa. Kaikki nämä kuusi 
yliopistoa ovat mukana psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyössä keväällä 2023. 
Vuonna 2022 psykologian suomenkielisiin koulutusohjelmiin ensisijaisia hakijoita oli 
noin 4 500 ja kaiken kaikkiaan psykologian eri koulutusohjelmiin hakijoita oli yli 16 000. 
Uusia opiskelupaikkoja oli jaossa 381, joista 60 % valittiin ylioppilastutkintotodistuksen 
perusteella ja loput valintakokeella. 10 paikkaa oli varattu Helsingin yliopiston psykolo-
gian maisterihakuun. Åbo Akademin ruotsinkielinen koulutusohjelma ei ole mukana va-
lintakoeyhteistyössä, vaan koulutusohjelmaan on oma erillinen valintamenettelynsä. 
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Kevään 2023 yhteishaussa psykologian koulutusohjelmien uusia opiskelupaikkoja jae-
taan kahdella tavalla: todistusvalinnalla ja valintakoevalinnalla. Yliopistokohtaiset aloi-
tuspaikat eri valintatavoille löydät seuraavasta taulukosta. 

Kevään 2023 psykologian yhteishaun aloituspaikat 

  

Todistusvalinta 
(vain  
ensikertalaiset) 

Valintakoe 
(ensikertalai-
set) 

Valintakoe 
(kaikki hakijat) Yhteensä 

Helsinki 30 5 15 50 
Itä-Suomen yliopisto 36 6 18 60 
Jyväskylän yliopisto 64 11 32 107 
Oulun yliopisto 24 4 12 40 
Tampereen yliopisto 25 5 12 42 
Turun yliopisto 24 4 12 40 
Helsingin yliopiston 
maisterihaku     

10 10 

Yhteensä 203 35 111 349 
 

Kaiken kaikkiaan 70 prosenttia kaikista aloituspaikoista on varattu ensikertalaisille haki-
joille. Todistusvalinnalla täytetään 60 prosenttia kaikista aloituspaikoista. Todistusvalin-
nassa huomioidaan vain ensikertalaiset. Keväällä 2023 psykologian koulutusohjelmiin 
valitaan yhteensä 349 uutta opiskelijaa. Keväällä 2022 aloituspaikkoja oli 381 eli aloitus-
paikkojen määrä on vähentynyt yli 8 prosenttia. Tämä lisää jo ennestään kilpaillun alan 
aloituspaikkakilpailua entisestään. Todistusvalinnasta kerrotaan tämän oppaan luvussa 
2.2.1. 

2.1.2 Tietoa logopedian yhteishausta ja aloituspaikoista 

Logopediaa voi opiskella tällä hetkellä viidessä yliopistossa: Helsingin yliopistossa, Itä-
Suomen yliopistossa, Oulun yliopistossa, Tampereen yliopistossa sekä Turun yliopis-
tossa. Kaikki nämä viisi yliopistoa ovat mukana psykologian ja logopedian valintakoeyh-
teistyössä keväällä 2023. Keväällä 2022 logopedian koulutusohjelmiin ensisijaisia haki-
joita oli vajaa 900 ja kaiken kaikkiaan logopedian eri koulutusohjelmiin hakijoita oli yli 
3 700. Uusia opiskelupaikkoja oli 158, joista 70 % täytettiin ylioppilastutkintotodistuksen 
perusteella ja loput valintakokeella. Todistusvalinnassa huomioitiin sekä ensikertalaiset 
että ei-ensikertalaiset hakijat. Keväällä 2022 6 aloituspaikkaa oli varattu Oulun yliopiston 
avoimen väylän valintakiintiöön. 

Kevään 2023 yhteishaussa logopedian koulutusohjelmien uusia opiskelupaikkoja jaetaan 
kahdella tavalla: todistusvalinnalla ja valintakoevalinnalla. Yliopistokohtaiset aloituspai-
kat eri valintatavoille löydät seuraavasta taulukosta. 
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Kevään 2023 logopedian yhteishaun aloituspaikat 

  

Todistusva-
linta 
(ensikerta-
laiset) 

Todistusva-
linta    
(kaikki      
hakijat) 

Valinta-
koevalinta 
(ensikerta-
laiset) 

Valinta-
koevalinta 
(kaikki      
hakijat) Yhteensä 

Helsingin  
yliopisto 13 6 6 2 27 
Itä-Suomen  
yliopisto 14 6 6 2 28 
Oulun  
yliopisto 13 5 5 3 26 
Tampereen  
yliopisto 10 4 4 2 20 
Turun  
yliopisto 16 7 7 3 33 
Yhteensä 66 28 28 12 134 

 

Todistusvalinnassa valitaan enintään 70 prosenttia uusista opiskelijoista todistuspisteillä 
ilman valintakoetta. Todistusvalinnassa huomioidaan sekä ensikertalaiset että ei-ensiker-
talaiset hakijat kuten yllä olevasta taulukosta näkyy. Kevään 2023 yhteishaussa uusia 
opiskelijoita valitaan logopedian koulutusohjelmiin yhteensä 134. Vuonna 2022 aloitus-
paikkoja oli 158. Aloituspaikkojen määrä on vähentynyt yli 15 prosenttia, mikä lisää kil-
pailua entisestään. Todistusvalinnasta kerrotaan lisää tämän oppaan luvussa 2.2.2. 

2.2 Todistusvalinta 2023 

Psykologian ja logopedian todistusvalinnan kriteerit eivät ole yhtenäisiä. Esimerkiksi to-
distusvalinnassa pisteytetään eri aineet, jotka myös pisteytetään eri tavalla hakukohteesta 
riippuen. Yksi merkittävä ero on se, että psykologian todistusvalinta koskee vain ensiker-
talaisia, kun taas logopediassa todistusvalinnassa on omat kiintiönsä ensikertalaisille ha-
kijoille ja ei-ensikertalaisille hakijoille. Luvussa 2.2.1 esitellään psykologian todistusva-
linnan keskeisimmät seikat ja luvussa 2.2.2 keskitytään logopedian todistusvalintaan. 
Molemmissa luvuissa annetaan myös esimerkkejä ylioppilastodistuksista, joilla olisi saa-
nut opiskelupaikan kevään 2022 todistusvalinnassa. 

2.2.1 Psykologian hakukohteiden todistusvalinta 

Psykologian todistusvalinnassa valitaan 60 prosenttia uusista opiskelijoista todistuspis-
teillä ilman valintakoetta. Tämä tarkoittaa 203 aloituspaikkaa. Huomaa, että psykologian 
todistusvalinnassa huomioidaan vain ensikertalaiset hakijat. Hakija huomioidaan ensiker-
talaisena mikäli 
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• hän ei ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkin-
toa tai 

• ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, 
joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen. 

Hakija huomioidaan todistusvalinnassa, mikäli hän on ensikertalainen ja suorittanut 

• suomalaisen ylioppilastutkinnon tai 
• IB- tai EB-tutkinnon tai 
• Helsingin saksalaisen lukion RP-/DIA-tutkinnon. 

Yhteishaun aikataulun mukaan todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 
29.5.2023. Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön osalta todistusvalinnan tulok-
set pyritään julkaisemaan ennen 24.5.2023 järjestettävää valintakoetta. Hakijan on kui-
tenkin valmistauduttava osallistumaan valintakokeeseen, mikäli todistusvalinnan tulokset 
eivät ehdi valmistua ennen valintakoetta. Mikäli hakija tulee todistusvalinnassa hyväksy-
tyksi jollekin alemmalle hakutoiveelleen, voi todistusvalinnan varasijoittelussa tai haku-
kohteen muilla valintatavoilla tulla vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveelle. 

Kevään 2023 todistusvalinnassa huomioidaan viisi ainetta: 

• äidinkieli 
• psykologia 
• matematiikka (pitkä tai lyhyt) 
• yksi ainereaali (muu kuin psykologia) 
• yksi kieli 

Mikäli hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, hakija ei saa siitä pisteitä. Puut-
tuvasta aineesta huolimatta hakija huomioidaan todistusvalinnassa. Todistusvalinnan 
maksimipistemäärä on 157,90. Tullakseen huomioiduksi todistusvalinnassa hakijan tulee 
saada vähintään 90 pistettä. Täydet todistusvalintapisteet edellyttävät äidinkielen, psyko-
logian, pitkän matematiikan, pitkän kielen ja fysiikan laudatureja. Voit halutessasi lukea 
lisää ylioppilastutkinnon sekä kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytyksistä Yli-
opistovalinnat.fi-sivustolta. Tasapistetilanteessa ensimmäisenä tarkastellaan psykologian 
ainereaalin arvosanaa, tämän jälkeen matematiikan (pitkä tai lyhyt) arvosanaa, sitten äi-
dinkieltä, muuta kuin psykologian ainereaalia ja viimeisenä parhaat pisteet antavan kielen 
arvosanaa. 

Keväällä 2022 todistusvalinnassa huomioitiin viisi ainetta: 

• äidinkieli 
• psykologia 
• matematiikka (pitkä tai lyhyt) 
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• yksi kieli 
• yksi ainereaali (muu kuin psykologia) 

Todistusvalinnan maksimipisteet olivat 157,9. Alle on taulukoitu esimerkiksi kevään 
2022 todistusvalinnan aloituspaikat ja pisterajat. 

Kevään 2022 todistusvalinnan aloituspaikat ja pisterajat 

  Aloituspaikat 
Todistusvalin-
nan pisterajat 

Helsinki 37 139,2 
Itä-Suomen yliopisto 36 125,1 
Jyväskylän yliopisto 64 127,8 
Oulun yliopisto 25 127,9 
Tampereen yliopisto 30 137,1 
Turun yliopisto 30 136,5 
Yhteensä 222   

 

Tullakseen valituksi todistusvalinnassa minkä tahansa yliopiston psykologian koulutus-
ohjelmaan se edellytti esimerkiksi seuraavanlaista todistusta: 

• Äidinkieli L   33,0 p. 
• Psykologia L   34,0 p. 
• Pitkä matematiikka E  30,0 p. 
• Historia E    20,4 p. 
• Pitkä kieli E   23,6 p. 
• Yhteensä   141 p. 

Seuraavalla todistuksella olisi tullut valituksi todistusvalinnassa Itä-Suomen, Jyväskylän 
tai Oulun yliopiston koulutusohjelmiin: 

• Äidinkieli E   27,5 p. 
• Psykologia E   28,3 p. 
• Pitkä matematiikka E  30,0 p. 
• Historia E    20,4 p. 
• Pitkä kieli E   23,6 p. 
• Yhteensä   129,8 p. 

Huomaa, että vuonna 2022 todistusvalinnassa aloituspaikkoja oli 19 enemmän kuin ke-
väällä 2023 tulee olemaan. Siksi on mahdollista, että todistusvalinnan pisterajat nousevat 
hieman verrattuna kevääseen 2022. 
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2.2.2 Logopedian hakukohteiden todistusvalinta 

Logopedian todistusvalinnassa kaiken kaikkiaan 70 prosenttia kaikista aloituspaikoista 
on varattu ensikertalaisille hakijoille. Todistusvalinnalla täytetään enintään 70 prosenttia 
kaikista aloituspaikoista. Todistusvalinnassa huomioidaan kaikki hakijat omissa kiinti-
öissään. Keväällä 2023 logopedian koulutusohjelmiin valitaan yhteensä 134 uutta opis-
kelijaa. 

Toisin kuin psykologian todistusvalinnassa, logopedian koulutusohjelmien todistusvalin-
nassa huomioidaan sekä ensikertalaiset että ei-ensikertalaiset. Hakija huomioidaan ensi-
kertalaisena mikäli 

• hän ei ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkin-
toa tai 

• ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, 
joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen. 

Hakija huomioidaan todistusvalinnassa, mikäli hän on suorittanut 

• suomalaisen ylioppilastutkinnon tai 
• IB- tai EB-tutkinnon tai 
• Helsingin saksalaisen lukion RP-/DIA-tutkinnon. 

Yhteishaun aikataulun mukaan todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 
29.5.2023. Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön osalta todistusvalinnan tulok-
set pyritään julkaisemaan ennen 24.5.2023 järjestettävää valintakoetta. Hakijan on kui-
tenkin valmistauduttava osallistumaan valintakokeeseen, mikäli todistusvalinnan tulokset 
eivät ehdi valmistua ennen valintakoetta. Mikäli hakija tulee todistusvalinnassa hyväksy-
tyksi jollekin alemmalle hakutoiveelleen, voi todistusvalinnan varasijoittelussa tai haku-
kohteen muilla valintatavoilla tulla vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveelle. 

Kevään 2023 todistusvalinnassa huomioidaan viisi ainetta: 

• äidinkieli 
• matematiikka (pitkä tai lyhyt) 
• enintään kaksi ainereaalia 
• enintään yksi kieli 

Yhdestä aineesta pisteitä voi saada vain kerran. Huomaa, että vanhamuotoisesta reaalista 
ei saa pisteitä. Mikäli hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, hakija ei saa siitä 
pisteitä. Puuttuvasta aineesta huolimatta hakija huomioidaan todistusvalinnassa. Todis-
tusvalinnan maksimipistemäärä on 148,4. Tullakseen huomioiduksi todistusvalinnassa 
hakijan tulee saada vähintään 70 pistettä. Todistusvalinnan kynnysehtona on, että äi-
dinkieli on suoritettu vähintään arvosanalla M. Todistusvalinnan maksipisteet vaativat 
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äidinkielen, pitkän matematiikan, pitkän kielen, fysiikan sekä historian, uskonnon tai elä-
mänkatsomustiedon laudatureja. Halutessasi voi lukea lisää ylioppilastutkinnon sekä kan-
sainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytyksistä Yliopistovalinnat.fi-sivustolta. Tasapis-
tetilanteessa ensimmäisenä tarkastellaan äidinkielen arvosanaa, tämän jälkeen matematii-
kan (pitkä tai lyhyt) arvosanaa, sitten parhaat pisteet antavaa kieltä ja viimeisenä parhaat 
pisteet antavaa ainereaalia. 

Kevään 2022 todistusvalinnassa huomioitiin viisi ainetta: 

• äidinkieli (todistusvalinnan kynnysehtona oli vähintään arvosana M) 
• matematiikka (pitkä tai lyhyt) 
• kaksi reaalikoetta 
• yksi kieli 

Todistusvalinnan maksimipisteet olivat 148,4. Alle on taulukoitu esimerkiksi kevään 
2022 todistusvalinnan aloituspaikat ja pisterajat. 

Kevään 2022 todistusvalinnan aloituspaikat ja pisterajat 

  
Aloituspaikat 
Ensikertalaiset/kaikki 

Todistusvalinnan pisterajat 
Ensikertalaiset/kaikki 

Helsinki 18/8 114,0/120,30 
Itä-Suomen yliopisto 14/6 109,30/112,0 
Oulun yliopisto 13/5 111,90/120,20 
Tampereen yliopisto 14/6 112,60/112,90 
Turun yliopisto 16/7 112,80/112,80 
Yhteensä 75/32   

 

Tullakseen valituksi todistusvalinnassa kaikkiin yliopistoihin kiintiöstä riippumatta, se 
edellytti esimerkiksi seuraavanlaista todistusta: 

• Äidinkieli L       33,0 p. 
• Historia E        20,4 p. 
• Biologia/Kemia/Psykologia E    18,6 p. 
• Pitkä matematiikka E / Lyhyt matematiikka L  30,0 p. / 28,3 
• Pitkä kieli E       23,6 p. 
• Yhteensä       125,6 / 123,9 p. 

Seuraavanlaisella todistuksella olisi tullut valituksi Itä-Suomen yliopistoon: 

• Äidinkieli E       27,5 p. 
• Historia E        20,4 p. 
• Biologia/Kemia/Psykologia E    16,7 p. 
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• Pitkä matematiikka M / Lyhyt matematiikka E  24,0 p. / 23,6 
• Pitkä kieli E       23,6 p. 
• Yhteensä       112,2 / 111,8 p. 

Huomaa, että vuonna 2022 todistusvalinnassa aloituspaikkoja oli ensikertalaisille 9 enem-
män kuin keväällä 2023 ja toisessa todistusvalintakiintiössä aloituspaikkoja oli 4 enem-
män. Aloituspaikkojen väheneminen todistusvalinnassa saattaa nostaa todistusvalinnan 
pisterajoja. 

2.3 Valintakoe 2023 

Kevään 2023 valintakoe järjestetään 24.5.2023 klo 9:00. Ensimmäinen psykologian ja 
logopedian yhteinen valintakoe järjestettiin vuonna 2021. Sähköinen valintakoe järjestet-
tiin ensimmäistä kertaa keväällä 2022. Uudenmuotoinen psykologian ja logopedian va-
lintakoe rakentuu noin kuukautta ennen valintakoetta julkaistavan ennakkomateriaalin 
ympärille. Ennakkomateriaali koostuu pääsääntöisesti suomen- ja englanninkielisistä tie-
teellisistä artikkeleista, erilaisista katsauksista ja kirjojen luvuista. Englanninkielisen en-
nakkomateriaalin määrä on lisääntynyt vuosittain. Tämä on ymmärrettävää, sillä onhan 
tieteellinen yleiskieli juuri englanti. Ennakkomateriaali käsittelee psykologian ja logope-
dian tutkimuksen perinteisiä ja ajankohtaisia teemoja. Lisäksi sekä vuonna 2021 että 
vuonna 2022 ennakkomateriaalissa on ollut oma tilastoartikkeli, jonka avulla valintako-
keessa on testattu hakijoiden matemaattisia ja tilastotieteellisiä valmiuksia. Ennakkoma-
teriaalin lisäksi kokeessa on ollut loogista päättelykykyä vaativia tehtäviä. 

Ennakkomateriaalin lisäksi valintakokeessa voidaan jakaa erilaista lisämateriaalia, esi-
merkiksi tekstejä, taulukoita ja kuvaajia. Vuoden 2021 valintakokeessa jaettiin englan-
ninkielinen artikkeli lisämateriaalina. Vuoden 2022 valintakokeessa ei erillistä lisämate-
riaalia ollut. Tässä luvussa esitellään ensimmäiseksi valintakoevaatimukset ennakkoma-
teriaaleineen. Sen jälkeen kerrotaan yleisiä asioita esimerkiksi valintakokeen kielestä, 
pisteytyksestä sekä yksilöllisistä erityisjärjestelyistä. Viimeisenä esitellään vuosien 2021 
ja 2022 valintakokeet. 

2.3.1 Valintakoevaatimukset ja ennakkomateriaali  

Tarkat tiedot kevään 2023 valintakokeen ennakkomateriaalista julkaistaan valintakoeyh-
teistyösivulla 26.4.2023 klo 12:00. Huomaa, että ennakkomateriaali ei ole käytettävissä 
valintakokeessa. Ennakkomateriaali voi sisältää suomen- ja ruotsinkielisen aineiston li-
säksi tai sijaan englanninkielistä aineistoa. Sekä keväällä 2021 että 2022 valtaosa ennak-
komateriaalista oli englanniksi. Englanninkielisen materiaalin yhteydessä julkaistaan 
ydintermit lukemisen avuksi. Aiempina vuosina ydintermilistat ovat olleet suppeita. Psy-
kologiavalmennuksen valmennuskursseilla asiantuntijaopettajat täydentävät ydintermi-
listoja, jotta ennakkomateriaaliin tutustuminen olisi helpompaa.  
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Psykologian ja logopedian valintakoe on yksiosainen ja kestää yhtäjaksoisesti kolme tun-
tia. Valintakokeessa voi olla sekä monivalintatehtäviä että muun tyyppisiä tehtäviä. Vuo-
den 2021 valintakokeessa oli pelkkiä monivalintoja. Vuoden 2022 kokeessa valtaosa ky-
symyksistä oli oikein/väärin-väittämiä, joiden lisäksi laskemista vaativissa tehtävissä oli 
annettu 10 vaihtoehtoja, joista tuli valita oikea vastaus. Valintakoetehtäviin vastaaminen 
edellyttää: 

• valintakoevaatimuksena olevan ennakkomateriaalin ja kokeessa jaettavan aineis-
ton ymmärtämistä ja soveltamiskykyä. 

• tieteellisen ajattelutavan ja menetelmien ymmärtämistä. 
• aineistojen tulkintaa. 
• päättely- ja oivalluskykyä siinä laajuudessa kuin asiat on esitetty valintakokeen 

ennakkomateriaalissa ja/tai kokeessa jaettavassa aineistossa. 

Lisäksi 

• valintakokeessa voi olla myös laskemista vaativia tehtäviä. 
• kokeessa voidaan jakaa myös taulukoita, kuvia ja kaavoja. 

Valintakokeessa on käytössä sähköisen valintakoejärjestelmän oma funktiolaskin. Laski-
men toiminnot on esitelty luvussa 4.3. 

2.3.2 Valintakokeen kieli ja pisteytys 

Valintakoe tehdään suomen tai ruotsin kielellä. Kielen valinta tehdään heti kokeen alussa 
sähköisessä järjestelmässä eikä kielivalintaa voi tämän jälkeen enää muuttaa. Ole siis 
tarkkana valintaa tehdessäsi! Tämä kielivalinta määrittää koejärjestelmän, ohjetekstien 
sekä kysymysten kielen. 

Valintakokeessa tulee olemaan neljä osiota. Hakijalle lasketaan pisteet jokaisesta osiosta. 
Osioiden prosenttikohtainen osuus koko valintakokeen pistemäärästä voi vaihdella, sa-
moin kuin tehtävien pisteytys eri osioiden sisällä. Lopullinen valintakoepistemäärä on 
kaikkien osioiden yhteenlaskettu pistemäärä. Tämä tarkoittaa sitä, että aiempina vuosina 
käytössä olleista skaalatuista pisteistä ollaan luopumassa. Tullakseen huomioiduksi va-
lintakoevalinnassa täytyy hakijan kuulua parhaaseen 30 prosenttiin hakijoista, kun huo-
mioidaan kaikki psykologian ja logopedian valintayhteistyön valintakokeeseen osallistu-
jat. Mikäli useat hakijat päätyvät tasapisteisiin, ratkaistaan tilanne erikseen määritetyillä 
kriteereillä: 

1. Osion 1 pisteet 
2. Osion 2 pisteet 
3. Osion 3 pisteet 
4. Osion 4 pisteet 
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Mikäli osiokohtaisen tarkastelun jälkeen hakijoita on edelleen tasapisteissä, Opintopolku 
suorittaa arvonnan tasasijalla olevien hakijoiden kesken. 

2.3.3 Erityisjärjestelyt valintakokeessa 

Hakemuksen yksilöllisistä järjestelyistä on oltava valintakoepaikkakuntasi yliopistolla 
viimeistään 6.4.2023. Huomaa, että jokaiseen yliopistoon on oma erillinen hakulomake. 
Hakemuksesta on käytävä ilmi, millaisia erityisjärjestelyjä kokelas hakee. Valintakoe 
voidaan järjestää erillisessä tilassa, tai kokeessa voidaan käyttää tarvittaessa erityismate-
riaalia ja apuvälineitä. Valintakokeeseen voidaan myöntää lisäaikaa enintään 30 minuut-
tia, joka on sama kaikille kokeeseen osallistujille. Yliopiston päätöksessä otetaan huomi-
oon hakijan esittämä selvitys sekä valintakokeen kesto ja luonne. Valintakoe arvostellaan 
kaikilla hakijoilla yhtenäisten ohjeiden mukaisesti.  

Yksilöllisiä järjestelyjä terveydellisistä syistä hakevan on liitettävä hakemukseen lääkärin 
lausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja yksilöllisten järjestelyn tarve. Luke-
misen tai kirjottamisen vaikeuden todentamiseksi vaaditaan erityisopettajan, psykologin 
tai puheterapeutin lausunto. Todistukseksi yksilöllisten järjestelyiden tarpeesta hyväksy-
tään myös ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelypäätös, mikäli erityisjärjestely-
jen tarve käy päätöksestä ilmi. 

2.3.4 Millainen oli valintakoe vuosina 2021 ja 2022? 

Keväällä 2022 valintakokeen ennakkomateriaalit ja ohjeet julkaistiin 27.4.2022 ja koe 
järjestettiin 25.5.2022. Näin ennakkomateriaalin opiskeluun oli aikaa vain 30 päivää. Ko-
konaisuudessaan vuoden 2022 ennakkomateriaali koostui 3:sta suomen- ja 6:ta englan-
ninkielisestä tekstistä. Opiskeltavaa asiaa oli yhteensä yli 120 sivua (ilman lähdeluette-
loita). Ennakkomateriaali koostui tieteellisistä artikkeleista, erilaisista katsauksista ja kir-
jojen luvuista. Keväällä 2021 ennakkomateriaalissa oli yhteensä 7 tekstiä, joista 3 oli suo-
men- ja 4 englanninkielistä. Vuoden 2021 erikoisuutena ennakkomateriaalissa oli Eettiset 
periaatteet tutkimuksissa -ohjekirja. Myös keväällä 2021 ennakkomateriaalin opiskeluun 
oli aikaa noin kuukausi. Sekä keväällä 2021 että 2022 ennakkomateriaalit sisälsivät ma-
temaattisen menetelmäartikkelin, jonka avulla testattiin hakijoiden matemaattisia ja tilas-
tollisia valmiuksia. Nämä artikkelit olivat englanniksi. 

Kevään 2022 valintakoe testasi monipuolisesti ennakkomateriaalin hallintaa sekä mate-
maattisloogista päättelykykyä. Kokeen kokonaispisteistä noin 75 prosenttia tuli ennakko-
materiaalia käsittelevistä kysymyksistä ja noin 25 % loogista päättelykykyä testaavista 
tiedon riittävyys -tehtävistä. Kevään 2022 kokeen ”yllätyselementti” oli oikein/väärin-
väittämätehtävät eikä valintakokeessa ollut perinteisiä monivalintoja. Matemaattisia tai-
toja vaativat kysymykset käsittelivät kaikki matematiikan ennakkomateriaaliartikkelia. 
Tästä osiosta pisteitä oli mahdollista saada noin 20 prosenttia koko valintakokeen koko-
naispistemäärästä. Osa matematiikan tehtävistä vaati laskemista ja osa oli 
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teoriakysymyksiä. Vuoden 2022 valintakokeessa ei ollut käytössä minkäänlaista kaava-
kokoelmaa. Neljässä laskemista vaativassa tehtävässä kaavat tuli muistaa ulkoa. Sähköi-
sessä valintakokeessa ajankäyttö on hyvin kriittistä. Esimerkiksi keväällä 2022 hakijan 
tuli vastata kolmen tunnin aikana yhteensä 106 kysymykseen eli yksittäiseen kysymyk-
seen aikaa ei ollut käytössä edes kahta minuuttia! Ajankäyttöä hankaloitti entisestään se, 
että valintakokeessa oli useita tehtäviä, jotka hylättiin jälkikäteen. Esimerkiksi matema-
tiikan neljästä laskemista vaativasta tehtävästä hylättiin kolme, koska vastausvaihtoeh-
doissa ei ollut laskuihin oikeaa vastausta. 

Keväällä 2021 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön valintakoe oli vielä pape-
rinen. Koe kesti silloinkin kolme tuntia. Matematiikka-artikkelin osuus oli noin 13 pro-
senttia pisteistä ja muuhun ennakkomateriaaliin perustuvista tehtävistä tuli 30 prosenttia 
pisteistä. Kevään 2021 valintakokeen ”yllätyselementti” oli valintakokeessa jaettu erilli-
nen englanninkielinen lisäartikkeli. Tätä artikkelia tuli hyödyntää yhdessä ennakkomate-
riaalin kanssa osiossa 2.2. Tästä osiosta pisteitä sai 30 prosenttia kokonaispisteistä. Ky-
symyksiin ei ollut mahdollista vastata ilman lisäaineiston lukemista, joten kokeen aika-
paine oli valtava. Loput noin 25 prosenttia pisteistä kertyi loogista päättelyä vaativista 
tehtävistä. Kevään 2021 loogisen päättelyn tehtävät olivat ns. tiedon riittävyys -tehtäviä, 
samoin kuin vuonna 2022. Kevään 2021 valintakokeen yhteydessä jaettiin kaavakoko-
elma, joka sisälsi sekä oikeita että vääriä kaavoja. Vanhoihin valintakoekysymyksiin voit 
tutusta valintakoeyhteistyön-internetsivuilla. 

2.4 Tulosten julkaisu 

Kevään yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023 Opintopolussa. Opintopo-
lusta jokainen kokelas näkee myös omat pisteensä. Mikäli kokelas haluaa nähdä omat 
valintakoevastauksensa, se onnistuu Valintakoenäyttö-palvelun kautta. Tarkemmat oh-
jeet pisteiden tarkasteluun päivitetään ennen tulosten julkaisua. 

Mikäli hakija on tyytymätön yhteisvalinnan tulokseen tai esimerkiksi oman kokeensa ar-
vosteluun, asiaan voi hakea yliopistolta kirjallisesti oikaisua viimeistään 21.7.2023 klo 
15:00 mennessä tai 14 vuorokautta valintojen julkaisemisesta. Oikaisuvaatimuksessa tu-
lee olla kirjalliset perustelut oikaisuun ja se tulee lähettää siihen yliopistoon, jonka valin-
tapäätöstä oikaisuvaatimus koskee. 

2.5 Kevään 2023 tärkeät päivämäärät 

Alla on vielä yhteenvetona kevään 2023 yhteishaun ja valintakokeen tärkeät päivämäärät. 
Kirjoita nämä itsellesi ylös, jotta päivämäärät eivät pääse unohtumaan. 

• Hakuaika 15.-30.3.2023. Hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15:00. 
• Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa haku päättyy 6.4.2023 klo 15:00. 
• Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan 26.4.2023 klo 12:00. 
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• Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 29.5.2023. 
• Valintakoe 24.5. klo 9:00 
• Valintakokeen tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023. 
• Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 14.7.2023 klo 15:00. 
• Oikaisuvaatimus tulee olla perillä viimeistään 21.7.2023 klo 15:00 mennessä tai 

14 vuorokautta valintojen julkaisemisesta. 
• Varasijoilta hyväksyminen päättyy 1.8.2023 klo 15:00. 
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3. KURSSIMATERIAALIN TEHOKAS HYÖDYNTÄ-
MINEN VALINTAKOKEESEEN VALMISTAUTU-
ESSA 

Psykologiavalmennuksen kurssimateriaali on markkinoiden laajin. Käytössäsi on esimer-
kiksi tilastollisten menetelmien ja logiikan osioiden teoriat oppimispolkuineen sekä yli 
1 000 harjoitustehtävää. Lisäksi käytössäsi on markkinoiden laajin artikkelitekniikkaosio: 
12 artikkeliharjoitusta, vanhojen valintakokeiden analyysivideot, Aivot valintakokeen -
näkökulmasta oppimispolku sekä erilaisten tieteellisten tekstin rakenteiden opettelua tu-
kevat opetusvideot. Laajimmilla valmennuskursseilla on 5 harjoituskoetta. Koko kurssin 
sisältö on suunniteltu huomioimaan uuden vuodesta 2021 järjestetyn valintakokeen vaa-
timukset. Kurssimateriaalia kehitetään joka vuosi kurssipalautteen sekä valintakokeen si-
sällön mukaan. On tärkeää muistaa, että psykologian ja logopedian valintakokeeseen liit-
tyy myös tiettyä yllätyksellisyyttä: kokeenlaatijat pyrkivät tuomaan joka vuosi kokeeseen 
jotain uutta! 

Luku 3 jakautuu kolmeen pääaihepiiriin: valmistautumiseen ennen ennakkomateriaalin 
julkaisua, valmistautumiseen ennakkomateriaalin julkaisun jälkeen sekä Moodle-oppi-
misympäristön tehokkaaseen hyödyntämiseen valmistautumisen aikana.  

3.1 Valmistautuminen ennen valintakokeen ennakkomateriaa-
lin julkaisua 

Kuten tässä oppaassa on jo aiemmin todettu, psykologian ja logopedian yhteinen valinta-
koe on ollut käytössä vuodesta 2021. Viimeistään yhteisen valintakokeen myötä valinta-
kokeesta on poistunut vaade hyvin pitkälle valmistautumiselle. Miksi? Siinä missä aiem-
min sekä psykologian että logopedian valintakokeessa on ollut esimerkiksi omia oppikir-
joja, joita on  hyödynnetty valintakokeissa vuodessa toiseen, mitään tämän tyyppistä ei 
ole enää valintakoevaatimuksissa. Päättelyä ja oivalluskykyä vaativia tehtäviä lukuun ot-
tamatta koko koe rakentuu pitkälti neljä viikkoa ennen valintakoetta julkaistavan ennak-
komateriaalin ympärille. Koska ennakkomateriaalin sisältö on joka vuosi eri, ei edellisen 
vuoden ennakkomateriaalin ulkoa opettelusta ole esimerkiksi seuraavan vuoden kokeessa 
mitään hyötyä. 

Seuraavaksi kerromme, mitä voit tehdä ennen ennakkomateriaalin julkaisua, jotta pystyt 
hyödyntämään ennakkomateriaalin julkaisun ja valintakokeen välisen neljä viikkoa mah-
dollisimman tehokkaasti. Koko valmistautumisprosessin keskiössä on hakijan oma moti-
vaatio. Ilman motivaatiota sisäänpääsy ei ole realistista. Kun motivaatio on kunnossa, 
seuraavaksi on aika laatia realistinen ja toteuttavissa oleva lukusuunnitelma. Tämän 
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jälkeen on hyvä aloittaa tilastollisten menetelmien kertaaminen. Kun tilastollisten mene-
telmien kertaaminen on päässyt hyvään vauhtiin, on aika siirtyä tutustumaan tieteellisiin 
teksteihin sekä päättely- ja oivalluskykyä vaativien tehtävien harjoitteluun. Kaikki näitä 
edellä mainittuja esittelemme seuraavilla sivuilla tarkemmin. 

3.1.1 Motivaatio ja itseluottamus kuntoon 

Sisäänpääsy sekä psykologian että logopedian koulutusohjelmiin on valintakokeella erit-
täin vaikeaa muttei mahdotonta. Valintakokeeseen valmistautumisessa hakijan oma mo-
tivaatio on numero yksi. Sisäänpääsyn ratkaiset sinä itse: pidä aktiivisesti mielessäsi koko 
raskaan kevään ajan, miksi tämän kaiken teet! Kun istut kauniina kevätiltana tutustumassa 
valintakokeen ennakkomateriaalin artikkeleihin kavereiden kanssa olemisen sijaan, pa-
lauta mieleesi, että haluat saada opiskelupaikan tänä vuonna. Muistuta itseäsi siitä, miksi 
haluat opiskelemaan juuri psykologiaa tai logopediaa. Muista, että hakeminen yhä uudes-
taan ja uudestaan kirpaisee enemmän kuin kertarysäys. Vaikka olisitkin suunnitellut ar-
meijaa tai siviilipalvelusta ennen opiskelujesi aloittamista, on niitä mukavampi suorittaa 
opiskelupaikan varmistuttua. Lisäksi varusmiespalveluksen aikana valintakokeeseen val-
mistautuminen on melko vaikeaa jo ajankäytöllisistäkin syistä.  

Asenne ja motivaatio ovat siis avainasemassa valintakokeessa menestymisen kannalta. 
Valintakokeeseen lukemisessa tarvitaan myös nöyryyttä, jotta jaksat tehdä riittävästi töitä 
opiskelupaikkasi eteen. Joka vuosi vain pieni osa hakijoista saa opiskelupaikan, joten nyt 
on aika tehdä töitä tosissaan! Mieti ja tee itsellesi selväksi, miksi haluat opiskelemaan, ja 
kirjaa nämä syyt itsellesi ylös. Kun väsymys ja uupumus alkavat iskeä, voit lukea listaasi 
ja saada taas uutta voimaa luku-urakkaasi. Älä myöskään vaivu turhaan synkkyyteen: jo-
kaisen valmistautumisurakassa tulee vastaan epätoivoisia hetkiä. Muista, että on turha 
murehtia niistä asioita, joihin et voi itse vaikuttaa: kukaan meistä ei esimerkiksi tiedä, 
millainen ”yllätyselementti” valintakokeessa tulee tänä vuonna olemaan vai onko mitään. 
Muista kuitenkin se, että valintakoe on jokaiselle hakijalle täysin identtinen: sen sijaan, 
että murehdit valintakokeen sisältöä, keskity miettimään niitä keinoja, joilla selviät sekä 
valintakokeesta että valintakokeessa eteen tulevista mahdollisista yllättävistä tilanteista!   

Jo aiemminkin mainittu kova motivaatio sekä riittävät ajalliset resurssit luovat perustan, 
jolle rakennat hyvän itseluottamuksesi. Usko itseesi ja asennoidu opiskeluun positiivi-
sesti. Pitkäaikainen muisti toimii pääasiassa alitajunnan puolella, joten oppimiseen vai-
kuttaa opiskelun lisäksi asenne, itseluottamus, tunteet ja psyyke: positiivinen asennoitu-
minen tuo positiivisia tuloksia! Negatiivinen asenne luo puolestaan helposti koko valmis-
tautumisprojektiin ikävän ja raskaan sävyn. Pyri siis olemaan positiivinen! Jos esimer-
kiksi yksittäinen ennakkomateriaalin artikkeli tuntuu vaikealta, tämän tulisi toimia sinulle 
motivaattorina paneutua asiaan tarkemmin. Kaikkia ennakkomateriaalin asioita ei kukaan 
pysty ymmärtämään eikä sisäistämään ensilukemalla. Tunne siitä, ettei ymmärrä, on vain 
yksi rasti oppimisesi reitillä. Seuraava rasti on selvittää yksityiskohtaisesti, mitä kohtaa 
tai kohtia et ymmärrä. Tämän jälkeen pyri purkamaan ongelma auki niin sanotusti omin 
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voimin. Seuraavaksi voit kysyä vaikeasta asiasta kurssiopettajalta, joka on oppitunneilla 
ja keskustelualueilla sinua varten. Voit myös tarkistaa onko oppimisympäristö Moodlessa 
keskustelua ja kysymyksiä aiheesta muiden kurssilaisten kesken: todennäköistä on, että 
joku muukin on miettinyt samaa ongelmaa. Kun opit uuden ja aiemmin hankalalta tuntu-
neen asian, muista olla tyytyväinen itseesi!  

3.1.2 Lukusuunnitelma ja opiskelun aikataulutus 

Valintakokeeseen valmistautuvan tärkein resurssi on aika. Ajankäytön hallinta on valin-
takokeeseen valmistautuessasi tärkeä taito, joka edellyttää suunnitelmallisuutta: ilman 
suunnitelmia aikasi voi kulua huomaamatta ja tavoitteet jäädä saavuttamatta. Ajankäyt-
tösi suunnittelu on hyödyllistä, koska silloin 

• tiedät mitä teet, kun heräät aamulla eikä sinun tarvitse käyttää aikaa päivän ohjel-
man miettimiseen. 

• pysyt aikataulussasi ja saavutat varmemmin tuloksia, kun sinulla on selkeä suun-
nitelma. 

• saat suunnitelmallisen työn jälkeen nauttia vapaa-ajastasi ilman ahdistavia ”pitäisi 
tehdä” -ajatuksia. 

Tärkeintä ajankäytössäsi on asioiden priorisointi: jätä kaikki turhat menot pois erityisesti 
neljältä viimeiseltä viikolta! On helppoa keksiä ”hyviä syitä”, joiden vuoksi valmistautu-
misellesi ei ole aikaa. Nyt on asennoiduttava päinvastoin: valintakokeeseen valmistautu-
minen on keväällä se syy, miksi et ehdi tehdä muita asioita.  

Valmistautumisesi tärkein ajanjakso on ennakkomateriaalin julkaisusta seuraavat neljä 
viikkoa ennen valintakoetta. Pidä huoli, ettet alkukeväästä kuluta kaikkia voimavarojasi, 
jotta jaksat panostaa toukokuussa täysillä ennakkomateriaalin opiskeluun. Muista, että 
tuntimäärien tuijottamisen sijaan tärkeämpää on tekemisen laatu: kun voit opiskelupäivän 
jälkeen kertoa itsellesi, mitä olet päivän aikana oppinut, tiedät tehneesi oikeita asioita. 
Älä myöskään vertaile valmistautumisesi tuntimääriä muihin, sillä jokainen meistä oppii 
ja opiskelee eri tavoilla. Kysymykseen "Kuinka monta tuntia päivässä pitää opiskella?" 
on yksi oikea vastaus: niin monta tuntia kuin sinulle on mahdollista. 

Kun tavoittelet tehokasta valmistautumista, fyysisen lukupaikan täytyy olla sinulle oikea: 
opiskeluympäristö vaikuttaa merkittävästi opiskelun tehokkuuteen. Suurimmalle osalle 
rauhallinen opiskeluympäristö sopii parhaiten. Kotona lukemisen etuna on ajan säästymi-
nen matkoissa sekä yleensä hyvä lukurauha. Toisaalta kotona saattaa olla muita virik-
keitä, jotka vievät lukuaikaasi ja keskittymistäsi pois valintakokeeseen valmistautumises-
tasi. Kirjastossa opiskelun etuna on mahdollisuus keskittyä vain opiskeluun.  

Valmistaudu valintakokeeseen niin, että huomioit myös riittävän levon määrän. Ihanteel-
lista olisi, että järjestäisit elämäsi mahdollisimman säännölliseksi ja terveelliseksi, sillä 
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niin huolehdit omasta jaksamisestasi parhaiten: nukut kunnon yöunet, syöt kunnon ate-
riat, ulkoilet ja harrastat liikuntaa opiskelun ohessa. Kuulostaa tylsältä, mutta kevät on 
pitkä aika ja tarvitset kestävyyttä. Myös itsensä palkitseminen on tärkeää oman jaksami-
sen kannalta: kun asetat itsellesi konkreettisia päivä- ja viikkokohtaisia lukutavoitteita, 
voit tavoitteiden täytyttyä palkita itsesi esimerkiksi vapaaillalla tai leffassa käynnillä. 
Käytä näitä pieniä palkintohetkiä myös motivaation lähteenä: ajattele jo aamulla luke-
maan herätessäsi, mitä kivaa voit tehdä päivän lopuksi opiskelutavoitteidesi täytyttyä. 

Yhteenveto aikatauluttamisesta ja lukusuunnitelman teosta: 

1. Aloita lukusuunnitelmasi tekeminen tarkastelemalla valintakokeeseen jäljellä ole-
vaa aikaa kokonaisuutena: kuinka monta kuukautta, kuinka monta päivää tai 
kuinka monta tuntia on jäljellä. Jos teet lukusuunnitelmaasi tammikuussa sinulla 
on huomattavasti enemmän aikaa valmistautumiselle kuin toukokuun alussa. Mer-
kitse ensimmäisenä kaikki pakolliset ja toistuvat tapahtumat kalenteriisi, esimer-
kiksi työt, harrastukset, lomamatkat ja ylioppilaskirjoitukset. 

2. Siirry kohdan 1. jälkeen tarkastelemaan tilannetta seuraavan kuukauden osalta: 
kuinka monta opiskelupäivää sinulle jää jäljelle aiemmin merkattujen menojen 
jälkeen? Kun lähdet täyttämään vapaana olevia päiviä opiskelusuunnitelmillasi, 
ole realistinen! Se, että suunnittelet opiskelevasi 12 tuntia päivässä 6:na päivänä 
viikossa, ei varmasti tule toteutumaan. Mieti omia voimavarojasi: 4–6 tuntia te-
hokasta ja laadukasta opiskelua korvaa tuntikausien turhan näytön tuijottamisen. 

3. Kuukausitasolta voit siirtyä viikkotason suunnitelmaan. Jätä viikkotasolle aina 
pieni muokkausvara siltä varalta, että tapahtuu jotain arvaamatonta. Esimerkiksi 
huonojen yöunien jälkeen ei välttämättä kannata aloittaa opiskelua heti aamusta 
vaan antaa itselleen hieman armoa ja vähentää alkuperäisiä opiskelutunteja. Kun 
lukusuunnitelmassa on väljyyttä, voit siirtää opiskelematta jääneet tunnit esimer-
kiksi viikon seuraaville päiville. 

4. Viikkotasolta siirrytään päivätason suunnitelmaan. Muista seuraavat asiat: riittä-
vät tauot, ruokailut, oman rytmin huomioiminen (aamuvirkku vs. iltavirkku) sekä 
muut kuin opiskeluun liittyvät tapahtumat. Aseta myös selkeä päiväkohtainen op-
pimistavoite, jotta tiedät mihin asioihin päivän aikana keskityt.  

5. Huomioi aikatauluttamisessa myös kertaus: kertaatko opiskelemiasi asioita päi-
vän viimeisenä, seuraavana aamuna ensimmäisenä vai jossain muussa kohdassa? 
Asioiden kertaaminen on erittäin tärkeää. Jokainen meistä unohtaa asioita. 
Mitä kauemmin aikaa opiskellusta asiasta on kulunut, sitä vähemmän muistamme 
aiemmin opiskelemistamme asioista. Kertauksen jälkeen asioita muistetaan pi-
dempään. Kertaaminen on tehokasta ajankäyttöä, koska uusien asioiden omaksu-
minen vie yleensä enemmän aikaa kuin aiemmin opitun kertaaminen. Muista kes-
kittyä ymmärtämään asiat ulkoa opettelun sijaan. Valintakokeessa menestytään 
ymmärtämällä, ei ulkoa opettelulla. 
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Vielä yksi tärkeä huomio ajankäytöstä sosiaalisen median ja älypuhelinten aikakautena: 
älä tuhlaa opiskeluaikaasi netissä surffailuun tai sosiaalisen median päivittämiseen. Siirrä 
puhelin opiskelun ajaksi pois näkyvistäsi ja aseta se äänettömälle, jottei puhelin toimi 
häiriötekijänä katkaisten ajatuksesi jatkuvilla merkkiäänillä ja päivityksillä. 

3.1.3 Tilastolliset menetelmät sekä päättelyä ja oivalluskykyä 
vaativat tehtävät 

Tilastollisten menetelmien opetus ja kurssimateriaali pohjautuvat soveltuvin osin lukion 
Tilastot ja todennäköisyys (MAB5), Todennäköisyys ja tilastot (MAA10) sekä Tilastot ja 
todennäköisyys II (MAB8) -kursseihin. Lisäksi lukion oppimääriä täydennetään kurssi-
materiaalissa niiltä osin, mitä valintakokeen ennakkomateriaalin tutkimustulosten luke-
minen ja oikeanlaisten johtopäätösten tekeminen edellyttää. Esimerkiksi tilastollinen tes-
taaminen ei lukion oppimäärään sisälly, mutta valmennuskurssimme aikana tutustutaan 
tilastollisen testaamisen perusteisiin. 

Tilastollisten menetelmien opiskelu alkaa laajasta ennakkomateriaalista, jonka avulla saat 
kerrattua osion keskeisimmät aihepiirit esimerkiksi tilastolliset tunnusluvut ja todennä-
köisyysmatematiikan perusteet. Mikäli matematiikan opinnoistasi on kulunut jo pidem-
män aikaa, tilastollisten menetelmien osiosta löytyy myös perusmatematiikan kertaus. 
Perusmatematiikan osio auttaa nimensä mukaisesti kertaamaan matematiikan perustai-
toja, kuten yhtälöitä ja polynomilaskentaa. 

Ennakkomateriaalin jälkeen pääset siirtymään kohti tilastollisten menetelmien oppimis-
polkuja. Tilastollisten menetelmien oppimispolut johdattavat sinut läpi valintakokeessa 
tarvittavan tiedon loogisesti edeten. Jokainen oppimispolku koostuu useasta oppitunnista, 
joissa teoriaan perehdytään tekstin, kuvien ja esimerkkitehtävien avulla. Oppitunnit myös 
syventävät lukiotietojasi siellä, missä se valintakokeen näkökulmasta on keskeistä. Jokai-
nen oppitunti päättyy kertauskysymyksiin tai esimerkkitehtäviin, joiden avulla pääset tes-
taamaan omaa osaamistasi oppitunnin aihepiiristä. Kun olet vastannut kysymyksiin oi-
kein, opintopolku johdattaa sinut seuraavalle oppitunnille. Näin sinun ei tarvitse itse miet-
tiä, mitä tehdä seuraavaksi. Halutessasi voit myös palata polulla taaksepäin kertaamaan 
aiempien oppituntien sisältöjä. Tilastollisten menetelmien oppimispolut on rakennettu si-
ten, ettet tarvitse muuta materiaalia kerratessasi tätä osa-aluetta. 

Useat kurssilaiset kokevat tilastollisten menetelmien osion hankalaksi. Tämä johtuu pää-
osin siitä, että valintakokeessa ei enää edellytetä omaa valintakokeen vaatimuksiin kirjoi-
tetun kirjan tai vastaavan sisällön hallintaa. Sen sijaan tilastollisten menetelmien nykyi-
nen rooli on toimia ikään kuin ”työkaluina”, joiden avulla valintakokeen ennakkomateri-
aalien artikkelien menetelmä- ja tulososiota pystyy opiskelemaan ja tulkitsemaan. Tämä 
on huomioitu myös kurssin sisällössä, joka ei perustu vanhojen valintakokeiden tilastol-
listen menetelmien vaatimuksiin vaan vuodesta 2021 järjestettyyn uudenlaiseen valinta-
kokeeseen.  



19 

 

Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että tilastollisten menetelmien opettelussa edelleen tär-
keää on tehtävien tekeminen ja laskurutiini. Siksi kurssilla on tilastollisten menetelmien 
ja logiikan tehtäviä yhteensä yli 1 000. Tehtävät on jaoteltu eri vaikeusasteisiin, jotta 
osaat lähteä tekemään tehtäviä oikeassa järjestyksessä. Psykologiavalmennuksen valmen-
nuskursseilla on jokaiseen tehtävään oma laaja malliratkaisu, jotta kurssilaiset saavat teh-
tävien teosta parhaan mahdollisen hyödyn. Muista aloittaa tehtävien tekeminen heti kurs-
sin alussa. Tee ensin kaikki perustehtävät ja siirry vasta sen jälkeen soveltaviin tehtäviin. 
Hyvä tapa on kerrata ensin oppimispolusta hieman teoriaa ja tehdä sen jälkeen aihepiirin 
perustehtävät. Otathan tavoitteeksesi laskea kaikki tilastollisten menetelmien tehtävät en-
nen kevään 2023 ennakkomateriaalin julkaisua! 

Valintakoevaatimuksissa mainitaan erikseen, että valintakokeessa testataan päättely- ja 
oivalluskykyä. Tähän pystyt valmistautumaan niin sanotun logiikka-osion avulla. Vaikka 
valintakokeessa ei testatakaan varsinaista matemaattisloogista päättelykykyä eikä esimer-
kiksi edellytetä totuustaulujen käyttöä, loogista päättelyä on hyvä harjoitella etukäteen. 
Kyseinen osio rakentuu tehtävien ratkaisemisen ympärille. Miten tunnistat erilaisia teh-
tävätyyppejä toisistaan? Miten samalta kuulostavat sanamuodot erottuvat valintakokeen 
aikapaineessa? Millaisia työkaluja tehtäviin tarvitaan?  

Vuosien 2021 ja 2022 valintakokeissa päättely- ja oivalluskykyä on testattu niin sano-
tuissa tiedon riittävyys -tehtävissä. Tämä tarkoittaa sitä, että tehtävän johdantotekstin li-
säksi tehtävässä annetaan erilaisia vihjeitä, joiden avulla kokelaan tulisi miettiä, pystyykö 
annettuun kysymykseen vastaamaan. Tarkoituksena on oppia tunnistamaan hyödyllisiä 
vihjeitä muista tiedoista sekä löytämään mallintamistapoja, joilla tehtävät saa valintako-
keessa ratkaistua. Vuosien 2021 ja 2022 valintakokeissa on ollut sellaisia päättelytehtä-
viä, joihin on pahimmillaan tuhlaantunut paljon koeaikaa ilman, että ratkaisua on löyty-
nyt. Siksi valmennuskurssilla on myös tarkoitus oppia tunnistamaan sellaiset tehtävät, 
jotka ovat potentiaalisia aikavarkaita valintakoetilanteessa.  

Muista, ettet saa viedä valintakokeeseen omaa laskintasi, taulukkokirjaasi etkä valintako-
keen ennakkomateriaalia. Valmennuskurssin aikana ja erityisesti ennakkomateriaalin jul-
kaisun jälkeen asiantuntijaopettajat auttavat sinua siinä, että millaisia kaavoja tai muita 
vastaavia tietoja olisi hyvä opetella ulkoa valintakokeen näkökulmasta. Valintakoejärjes-
telmän laskin ominaisuuksineen on esitelty luvussa 4.3. 

3.1.4 Artikkeliharjoittelu 

Koska valintakokeen ennakkomateriaali koostuu erilaisista tieteellisistä teksteistä, tällais-
ten tekstien lukutekniikan harjoittelulle on hyvä varata aikaa ennen ennakkomateriaalin 
julkaisua. Tieteellisiä tekstejä voivat olla esimerkiksi tieteelliset artikkelit, katselmukset 
tai kirjojen luvut. Tekstin aiheet vaihtelevat vuodesta toiseen, mutta esimerkiksi puhe, 
puheen ja kielen häiriöt, työhyvinvointi sekä aivojen rakenteet ovat teemoja, jotka ennak-
komateriaalissa ovat toistuneet vuosien saatossa. Lisäksi sekä vuoden 2021 että 2022 
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ennakkomateriaalissa oli oma matematiikka-artikkeli. Englanninkielisten tekstien määrä 
on kasvanut vuosi vuodelta ja niiden lukumäärä vuositasolla on ollut suurempi kuin suo-
menkielisten tekstien. Psykologiavalmennuksen valmennuskursseilla harjoitellaan sekä 
suomeksi että englanniksi julkaistuja tekstejä. Huomaa, että huolimatta siitä, millä kie-
lellä ennakkomateriaalin artikkeli on julkaistu, valintakokeessa kysymysten ja vastausten 
kieli on aina suomi tai ruotsi. 

Artikkelilukutekniikan harjoittelu alkaa tutustumisella vanhoihin valintakokeisiin. Tar-
koituksena ei ole opetella edellisten vuosien valintakokeita ulkoa, vaan saada käsitystä 
siitä, millainen valintakoe yleisellä tasolla on. Lisäksi sinulle muodostuu kuva siitä, mil-
laisia kysymystyyppejä ja minkä tyyppisiä kysymyksiä kokeessa on aiemmin ollut. Ky-
symykset voivat olla monivalintoja tai oikein/väärin-väittämiä. Kysymykset voivat olla 
hyvinkin yksityiskohtaisia, mutta onneksi valtaosa kysymyksistä käsittelee yleensä teks-
tien oleellisimpia asioita, kuten tutkimuksen menetelmiä, rajauksia ja tuloksia. Yleensä 
myös tekstiä kokoavat kuvat, taulukot ja muut ei-sanalliset esitystavat ovat olleet valin-
takoekysymysten inspiraationa. 

Psykologiavalmennuksen valmennuskurssilla artikkeliharjoittelu on jaoteltu kolmeen 
osaan: tieteellisen tekstin rakenteen harjoitteluun, valintakoetyyppisten tehtävien harjoit-
teluun sekä matemaattisten artikkelien harjoitteluun. Tieteellisen artikkelin rakenteen 
harjoittelu on yksi tärkeimmistä asioita, jota voit ennen ennakkomateriaalin julkaisua 
tehdä. Miksi? Huolimatta siitä, mitä teksti käsittelee, tieteellisen artikkelin rakenne on 
aina samanlainen. Kun opettelet rakenteen sekä sen, mitä artikkelin eri osioista tulisi löy-
tää, saat luotua itsellesi rutiiniin artikkelien käsittelyyn. Kun ennakkomateriaali aikanaan 
huhtikuussa julkaistaan, ei sinun tarvitse miettiä ja käyttää aikaasi siihen, miten lähdet 
ennakkomateriaalia työstämään. Valmennuskurssimme aikana sinulle kehittyy rutiini, 
jonka avulla tiedät vaihe vaiheelta, miten edetä. Koska aikaa ennakkomateriaalin julkai-
sun ja valintakokeen välissä on vain neljä viikkoa, jokainen työtunti tulee käyttää tehok-
kaasti. Koska valmennuskurssilla on 12 erilaista artikkeliharjoitusta tehtävineen, saat hy-
vin harjoiteltua erilaisia luku- ja muistiinpanotekniikoita, jotta huomaat mikä sopii sinulle 
parhaiten. Lisäksi artikkeliharjoituksia pääset tekemään myös harjoituskokeissa. 

Artikkeliharjoittelu on hyvä aloittaa tieteellisen tekstin rakenteeseen perehtyvillä harjoi-
tustehtävillä. Näiden tehtävien avulla opit esimerkiksi tieteellisen artikkelin perusraken-
teen, AIMRD:n. Jos lyhenne ei tässä kohtaa kerro sinulle mitään (ei sen pidäkään kertoa), 
lyhenteen merkitys tulee selväksi heti kurssin alussa. Osion tehtävissä harjoitellaan vaihe 
vaiheelta tieteellisen artikkelin purkamista palasiksi. Tehtävissä etsitään esimerkiksi ar-
tikkelin julkaisun tavoitteita ja syitä, tutkimuskysymyksiä, tutkimusten rajoitteita ja kes-
keisiä tutkimustuloksia. Näihin harjoituksiin on hyvä varata reilusti aikaa. Harjoitellessa 
tällaista suurimmalle osalle hakijoista täysin uutta asiaa, ei kiirehtiminen kannata. Mitä 
enemmän käytät valmennuskurssin aikana aikaa ja ajatusta lukutekniikan ja tieteellisen 
artikkelin rakenteen harjoitteluun, sitä helpompaa on ennakkomateriaalin käsittelyn aloit-
taminen ja opiskelu. Koska tieteellisen artikkelin rakenteen ymmärtäminen ja 
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lukutekniikka ovat kurssin tärkeimpiä asioita, harjoitusten lisäksi lisäapua saat opetusvi-
deoista, joissa tieteellisen artikkelin rakenne pilkotaan pieniin palasiin ja keskeisimmät 
käsitteet esitellään. 

Kun tieteellisen artikkelin perusrakenne alkaa tuntua tutulta, seuraavaksi voit siirtyä te-
kemään valintakoetyyppisiä harjoitteita. Nämä harjoitteet on jaettu kahteen osaan: artik-
keleihin, joihin on tutustuttu jo rakenneharjoituksissa sekä tietyssä ajassa opiskeltaviin 
uusiin artikkeleihin. Näissä harjoituksissa tehtävät ovat valintakokeelle tyypillisiä moni-
valintoja ja oikein/väärin-väittämiä. Jotta nämäkin harjoitukset tuottaisivat parhaan mah-
dollisin hyödyn, on tärkeää noudattaa tehtävien ohjeita. Esimerkiksi osaan tehtävistä an-
netaan opiskeluajaksi kolme päivää, jonka kuluessa artikkeli tulisi ottaa mahdollisimman 
hyvin haltuun. Miksi juuri kolme päivää? Kun mietitään edellisten vuosien valintakokei-
den ennakkomateriaalien yhteenlaskettua tekstimäärää ja käytössä ollutta aikaa ennen va-
lintakoetta, yhden artikkelin opetteluun on ollut aikaa noin 3–4 päivää. Siksi jo valmen-
nuskurssin aikana on hyvä ymmärtää, kuinka lyhyt aika esimerkiksi 3 päivää on yhden 
artikkelin kokonaisvaltaiseen opetteluun.  

Kahden edellisen artikkeliharjoittelun lisäksi valmennuskurssillamme pääset harjoittele-
maan matematiikka-artikkelin lukemista. Matematiikka-artikkelien harjoittelu ei ole yhtä 
suuressa roolissa kuin kaksi edellistä, koska matematiikka-artikkelissa sisältö voi vaih-
della suuresti: artikkeli voi sisältää esimerkiksi pelkkää tekstiä tai paljon erilaisia kaavoja. 
Artikkelin sisältö vaikuttaa totta kai suuresti siihen, millaisia kysymyksiä tekstistä voi 
tulla. Siksi matematiikka-artikkeliharjoitusten tarkoituksena on vain esimerkinomaisesti 
näyttää, millainen ero on harjoitella esimerkiksi kolme päivää matematiikka-artikkelia 
verrattuna esimerkiksi psykologian artikkeliin. 

Erillisenä osiona artikkeliharjoittelusta löytyy Aivot valintakokeen näkökulmasta -oppi-
mispolku. Koska valintakokeiden ennakkomateriaalissa on useana vuotena ollut aivoihin 
liittyviä tekstejä, tämän oppimispolun tarkoituksena on johdattaa aivojen maailmaan. 
Ideana ei ole opiskella aivojen täydellistä rakennetta tai eri osion kaikkia toimintoja, vaan 
pääperiaatteet, joiden osaamisesta voi olla hyötyä ennakkomateriaalia lukiessa. 

Valintakokeen ennakkomateriaalin opiskelua käsitellään erikseen luvussa 3.2.      

3.1.5 Harjoituskokeet 

Laajimmilla valmennuskursseillamme on viisi harjoituskoetta, joista neljä järjestetään en-
nen ennakkomateriaalin julkaisua ja yksi ennakkomateriaalin julkaisun jälkeen. Neljä en-
simmäistä harjoituskoetta valmistaa erilaisiin valintakoetilanteisiin: 3 tunnin aikarajoi-
tukseen, aikarajoitteeseen, joka liittyy uuden tekstin omaksumiseen, mahdolliseen valin-
takokeessa jaettavaan uuteen aineistoon, tilastollisten menetelmien oleellisimpiin seik-
koihin sekä päättely- ja oivalluskykyä vaativiin tehtäviin. Harjoituskokeiden aikataulut 
julkaistaan kurssin Moodle-oppimisympäristössä. Harjoituskoekohtaiset lisäohjeet sekä 
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muut harjoituskokeissa huomioitavat tiedot julkaistaan noin viikkoa ennen jokaista har-
joituskoetta, jotta tilanne simuloisi ennakkomateriaalin julkaisua mahdollisimman hyvin. 

Valmennuskurssimme viimeinen harjoituskoe rakennettaan täysin valintakokeen ennak-
komateriaalin ympärille. Näin valmennuskurssilaisemme pääsevät harjoittelemaan en-
nakkomateriaalista tehtyjä valintakoetyyppisiä kysymyksiä ennen varsinaista valinta-
koepäivää. Koko viimeinen harjoituskoe rakennetaan kokonaisuudessaan mahdollisim-
man hyvin varsinaista valintakoetilannetta simuloivaksi.  

Mikäli harjoituskokeet kuuluvat valmennuskurssiisi, suosittelemme vahvasti, että teet 
harjoituskokeet annettujen aikataulujen ja ohjeiden mukaisesti. Näin saat harjoitusko-
keista parhaan mahdollisen hyödyn irti. Kaikki harjoituskokeet järjestetään Psykologia-
valmennuksen Moodle-oppimisympäristössä. Harjoituskokeiden jälkeen julkaisemme 
harjoituskokeen tulokset anonyymisti. Jos haluat verrata omia tuloksiasi muihin kurssi-
laisiin, muista tehdä harjoituskokeet annettujen aikataulujen mukaisesti. 

3.2 Valmistautuminen valintakokeen ennakkomateriaalin jul-
kaisun jälkeen 

Kevään 2023 valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan 26.4.2023 ja valintakoe on ta-
san neljä viikkoa myöhemmin, 24.5.2023. Sinun olisi tärkeää keskittyä tuo neljä viikkoa 
vain ja ainoastaan ennakkomateriaalin opiskeluun. Siksi oli hyödyllistä, että valtaosa val-
mennuskurssin muista harjoitustehtävistä olisi tehty ennen ennakkomateriaalin julkaisua. 
Seuraavaksi kerromme, miten Psykologiavalmennuksen kurssilaisten kannattaa hyödyn-
tää valmistautumisensa viimeiset neljä viikkoa. 

Ensimmäiseksi totta kai on tärkeää selvittää ennakkomateriaalin tekstien kokonaisluku-
määrä, julkaisujen kielet sekä kokonaissivumäärä ilman lähdeluetteloita. Näin saat itsel-
lesi käsityksen siitä, kuinka paljon sinulla on keskimäärin aikaa yhden tekstin opiskeluun. 
Suurimpaan osaan valmennuskursseistamme sisältyy erillinen ennakkomateriaalin opetus 
tai luentotallenteet, joiden avulla kurssilaisemme saavat luku-urakkaansa rakennetta ja 
apua. Ennakkomateriaalin opiskelu rakentuu seuraavasti:  

1. Ennakkotehtävät. Jokaiselle ennakkomateriaalin tekstille on varattu oma ope-
tuskertansa. Lähtökohtaisesti jokaiselle artikkelille on yksi opetuskerta, mutta 
tämä varmentuu siinä kohdassa, kun ennakkomateriaali julkaistaan. Opetukset 
ovat aina iltaisin, jotta kurssilaiset ehtivät ennen opetusta tutustua illan tekstiin. 
Tämä tapahtuu ennakkotehtävien kautta. Jokaisella ennakkomateriaalin tekstillä 
on oma vastuuopettajansa, joka laatii ennen opetusta orientoivat tehtävät. Tehtä-
vät julkaistaan aina viimeistään opetusta edeltävänä aamuna, jotta tehtäviin on 
aikaa perehtyä koko päivä ennen opetusta. Ennakkotehtävien avulla jokainen 
opetukseen osallistuva tai luentotallenteen katsoja saa itselleen käsityksen tekstin 
yleispiirteistä. Tarvittaessa opettajat täydentävät myös ennakkomateriaalin 
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yhteydessä julkaistavia ydintermilistoja.  Näin opetuksen aikana pystyt keskitty-
mään sisällön opetteluun sekä kysymään tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä asi-
antuntijaopettajalta. 

2. Opetus. Jokaisesta ennakkomateriaalin tekstistä järjestetään oma 4–5 oppitunnin 
mittainen opetuskerta. Tarkat oppituntien pituudet ja opetuskertojen määrät tar-
kentuvat, kunhan ennakkomateriaali on ensin julkaistu. Opetukset alkavat vii-
kolla 18 ja jatkuvat siihen asti, että jokainen ennakkomateriaalin teksti on ope-
tettu. Opetuksen aikana asiantuntijaopettaja esittelee artikkelin, sen keskeiset kä-
sitteet, havainnot sekä kaiken muun, josta voisi kurssilaisille olla hyötyä. Ope-
tuksen aikana kurssilaiset voivat myös kysellä opettajalta mieltä askarruttavasti 
asioita. Mikäli et pääse osallistumaan opetukseen, jokaisesta opetuskerrasta on 
saatavilla jälkikäteen oma luentotallenteensa. 

3. Harjoitustehtävät. Ennakkotehtävien lisäksi jokaisesta artikkelista tulee opetuk-
sen jälkeen muita harjoitustehtäviä. Näitä tehtäviä tekemällä pystyt perehtymään 
yhä syvemmin ja syvemmin artikkeliin. Kysymysten avulla näet myös sen, mitkä 
tekstit sujuvat hyvin ja minkä tekstien opiskeluun tarvitset vielä lisää aikaa. 

4. Kysymysalueet. Ennakkomateriaalin kurssialueella on oma kysymysalue, jossa 
voit esittää tekstisisällöistä tai esimerkiksi tehtävistä kysymyksiä. Kun kysymys-
aluetta hyödyntää rohkeasti, silloin saat varmasti kaikkiin mieltäsi askarruttaviin 
kysymyksiin vastaukset. 

5. Harjoituskoe. Valmennuskurssimme viimeinen harjoituskoe käsittelee vain en-
nakkomateriaalia. 

Vaikka ennakkomateriaalin opiskelu on hyvin intensiivistä, muista aikatauluttaa taukoja 
ja lepohetkiä myös tuohon neljän viikon jaksoon. Aivot oppivat levossa, joten varmista, 
ettet aja itseäsi ”ylikuntoon”. 

3.3 Moodle-verkko-oppimisympäristö valmistautumisen tu-
kena 

Jokaisella valmennuskurssillamme on käytössä markkinoiden kehittynein verkko-oppi-
misympäristö. Kaikki kurssimateriaali löytyy yhdestä ja samasta paikasta, jolloin sen 
hyödyntäminen on helppoa. Seuraavissa luvuissa esittelemme oppimisympäristön keskei-
simmät omaisuudet. Käytäthän verkko-oppimisympäristöä vain selainpohjaisesti. 
Moodleen on olemassa oma mobiilisovelluksensa, mutta sen ominaisuudet ja käytettä-
vyys eivät ole sillä tasolla, että sitä kannattaisi käyttää 

3.3.1 Tehtävien kertaustoiminto 

Haluatko tehdä juuri niitä tehtäviä, joita et ole aiemmin osannut? Näet väärin vastatut 
kysymykset kootusti ja voit palata ratkaisemaan tehtäviä uudelleen oman lukuaikataulusi 
mukaisesti. Kertaustoiminto auttaa sinua kiinnittämään huomiosi juuri niihin asioihin, 
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jotka kaipaavat vielä hienosäätöä. Tehtävät poistuvat kertaustoiminnosta, kun valitset 
kertaustoiminnossa ”kertaa” toiminnon ja vastaat tehtäviin oikein. Kertaustoiminnon an-
siosta sinun ei tarvitse itse pitää kirjaa niistä tehtävistä, joita et osannut, vaan löydät teh-
tävät osiokohtaisesti verkko-oppimisympäristöstä. Huomaa, että kertaustoiminto on tar-
koitettu vain monivalintatehtäviin sekä oikein/väärin-väittämiin. 

3.3.2 Osaamisen ja ajankäytön seuranta 

Voit seurata osaamisesi kehittymistä ja kurssilla etenemistäsi sekä oppiainekohtaisesti 
että koko kurssin osalta. Jokainen verkko-oppimisympäristön aktiviteetti, kuten yksittäi-
nen oppimispolku tai harjoitustehtävä, kerryttää sinulle kokemuspisteitä. Kokemuspisteet 
näkyvät sinulle Osaamisen seurannassa verkko-oppimisympäristössä. Osaamisen seuran-
nan avulla voit helposti ja nopeasti tarkistaa mitä osa-alueita kurssimateriaalista sinulla 
on vielä tekemättä. Halutessasi voit myös verrata omaa edistymistäsi muihin kurssilai-
siimme. Osaamisen seurannan lisäksi voit tarkkailla opiskeluaikaasi Ajankäytön seuranta 
-toiminnolla. Oman edistymisen seurantaan pääset helpoiten Moodle-sivun yläreunasta 
olevasta valikosta. 

3.3.3 Opetusvideot ja luentotallenteet 

Valmennuskurssilaistemme käytössä on opetusvideoita ja luentotallenteita. Opetusvideot 
on kuvattu ilman yleisöä ja luentotallenteet ovat nimensä mukaisesti tallenteita opetuk-
sesta. Luentotallenteita tulevat käyttöön sitä mukaa, kun Online-opetukset alkavat helmi-
kuussa. Opetusvideoita ja luentotallenteita voi hyödyntää monella tapaa, esimerkiksi 
poissaolojen korvaamiseen ja kertaamiseen. Tallenteiden katsominen tuo myös vaihtelua 
valmistautumiseen. Jos usean opiskelutunnin jälkeen et jaksa enää keskittyä esimerkiksi 
oppimispolkuihin tai tehtävien tekemiseen, voi tallenteiden katselu olla siinä tilanteessa 
hyvä vaihtoehto. Tallenteiden käyttöä ei ole rajoitettu, vaan niiden pariin voi palata niin 
monta kertaa kuin haluat. 

Tallenteiden hyödyntäminen ja hyöty riippuu kurssilaisesta itsestään, koska kaikki oppi-
vat eri tavalla. Joillekin tallenteet ovat erinomainen tapa oppia, toisaalta osa kokee oppi-
vansa paremmin esimerkiksi tehtäviä tekemällä. Yleensä tallenteet auttavat erityisesti vai-
keampien asioiden kanssa. Suurta osaa auttaa se, että tallenteilla vaikeimpia asioita pil-
kotaan pieniin kokonaisuuksiin ja asioita käydään läpi esimerkkien avulla. Tallenteisiin 
ja esimerkkeihin voit myös aina palata uudelleen ja uudelleen, kunnes asia tuntuu (riittä-
vän) selkeältä. Huomaa, että myös valintakokeen ennakkomateriaalista julkaistaan aika-
naan omat luentotallenteet. 
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3.3.4 Tilastollisten menetelmien Oppimiskone 

Valmennuskurssimme sisältöön kuuluu ainutlaatuinen Tilastollisten menetelmien Oppi-
miskone. Oppimiskoneessa kysymykset ovat samoja kuin osa-alueen harjoitustehtävissä, 
mutta kysymykset valitaan Oppimiskoneen kokeisiin satunnaisotannalla. Oppimiskoneen 
keskeinen ajatus on se, että pääset harjoittelemaan ja harjoittelemaan tehtävien tekemistä. 
Oppimiskoneen tehtävät arvotaan yli 1 000 harjoituskysymyksen joukosta. Muista kui-
tenkin tehdä harjoitustehtävät ensin järjestyksessä ennen Oppimiskoneelle siirtymistä. 
Oppimiskone soveltuu erinomaisesti kertaamiseen sekä tilastollisten menetelmien eri ai-
hepiirien kysymysten sekoittamiseen. Mitä enemmän oppimiskoneen kokeita teet, sitä to-
dennäköisemmin siellä esiintyy tuttuja kysymyksiä. 

Oppimiskone on EV-Valmennus Oy:lle rekisteröity tavaramerkki. Muilla kurssijärjestä-
jillä ei ole käytössään vastaavaa tai sen laajuista sovellusta. Oppimiskone on eri valmen-
nuskurssiemme kurssipalautteen perusteella monien mielestä verkko-oppimisympäris-
tömme parasta antia. Oppimiskone on ollut käytössä jo lähes kymmenen vuotta ja 
olemme kehittäneet sitä vuodesta toiseen. Oppimiskoneessa on lukuisia erilaisia koevaih-
toehtoa, joita kurssilaiset voivat tehdä täysin rajattomasti. Samaa koetyyppiä voi tehdä 
useita kertoja uudelleen, sillä Oppimiskone arpoo kysymyspankista uudet tehtävät aina 
seuraavaan kokeeseen. 

3.3.5 Kysymys- ja keskustelualueet 

Moodlessa on viisi eri kysymys- ja keskustelupalstaa, joissa voit esittää itse ja lukea mui-
den esittämiä kysymyksiä. Toisin sanoen jokaisella opiskeltavalle osiolle on oma kysy-
myspalstansa, jossa valmennuskurssimme opettajat vastaavat kurssilaistemme esittämiin 
kysymyksiin. Oppiainekohtaisten keskustelu- ja kysymyspalstojen lisäksi kurssilla on 
yleinen keskustelualue, jossa voit esittää kysymyksiä muista asioista, kuten hakemisesta, 
valintakokeesta, Moodlen toiminnallisuudesta yms.  

Mikäli kurssimateriaalissa tai esimerkiksi valintakoevaatimuksissa on mieltäsi askarrut-
tavia asioita, esitä rohkeasti kysymyksiä kysymyspalstoilla. Vaikka sinulla itselläsi ei 
olisi herännyt kysymyksiä, kannattaa tutustua muiden kurssilaisten esittämiin kysymyk-
siin: näin voit löytää sellaisia näkökulmia, joita et ole vielä itse huomannut. Kokemuk-
sesta tiedämme, että kurssilaisia askarruttavat yleensä samat teemat. Usein joku toinen 
kurssilainen onkin jo ehtinyt kysyä sinua mietityttävästä asiasta, ja siten vastaus odottaa-
kin sinua jo keskustelupalstalla. 
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4. OHJEITA VALINTAKOEPÄIVÄÄN 

Opiskeluoppaan viimeinen luku keskittyy itse h-hetkeen eli valintakoepäivään. Vaikka 
tässä kohtaa valmistautumistasi valintakoepäivä voi tuntua vielä hyvinkin kaukaiselta, 
kannattaa tämä osio lukea jo nyt huolella. Tähän lukuun on myös hyvä palata uudelleen, 
kun varsinainen valintakoepäivä alkaa lähestyä. Huomaa, että kaikkia tietoja valinta-
koepäivästä ei ole vielä oppaan kirjoittamisen yhteydessä julkaistu, ja siksi on tärkeää 
vierailla sekä valintakoeyhteistyön että Yliopistovalinnat -internetsivuilla alla kerrottujen 
päivämäärien jälkeen. 

Ensimmäiseksi kerrotaan vinkkejä valintakoepäivään, esimerkiksi päivän aikataulutuk-
sesta sekä siitä, mitä valintakokeeseen pitää muistaa ottaa mukaan. Tämän jälkeen op-
paassa esitellään sähköinen valintakoe laskimineen. Tämän opiskeluoppaan viimeinen 
osiossa annetaan vinkkejä monivalintakokeeseen. 

4.1 Valintakoepäivä 

Psykologian ja logopedian valintakoe on 24.5.2023 klo 9:00 alkaen. Valintakoe kestää 
yhtäjaksoisesti kolme tuntia. Koska valintakoe alkaa aikaisin, on tärkeää lopettaa valmis-
tautuminen edellisenä päivänä riittävän ajoissa. Mikäli luet yömyöhään, yöunesi jäävät 
auttamatta liian lyhyiksi. Muista siis nukkua riittävästi ennen valintakoetta! 

Tee edellisenä ilta valmiiksi kaikki tarvittavat järjestelyt: 

• Varmista se, miten saavut valintakoepaikalle ja missä valintakokeen teet. Ole 
ajoissa paikalla! 

• Pakkaa tavarasi valmiiksi, jottei aamujännityksessä mitään keskeistä pääse unoh-
tumaan. Hyödynnä luvussa 4.2 olevaa listaa, kun mietit, onko sinulla kaikki tar-
vittavat asiat mukanasi. 

• Lataa tietokoneesi ja kännykkäsi. 
• Mikäli olet erittäin aamu-uninen, tee hyvä ja ravitseva aamiainen valmiiksi jo 

edellisenä iltana. Vaikka aamulla valintakoe jännittää, koeta silti syödä, jotta jak-
sat energisenä läpi koko valintakokeen. 

• Hae yksilöllinen tunniste (erikseen lähettävä QR-koodi) valmiiksi puhelimeesi. 

Kun saavut valintakoepaikalle, sinulta kysytään todennäköisimmin ensimmäisenä yksi-
löllinen tunniste. Pidä se siis helposti saatavilla. Kun sinut ohjataan istumapaikallesi, 
muista jättää aivan kaikki muut kuin erikseen sallitut asiat laukkuusi. Liitä kannettava 
tietokoneesi laturiin ja kirjaudu sisään sähköiseen järjestelmään. Ole erittäin huolellinen, 
että valitset oikean suorituskielen kokeentekoon, sillä kielivalintaa ei voi jälkikäteen 
muuttaa. Yleiset ohjeet on suurimmassa osassa koepaikoista heijastettu seinälle. Lue 
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ohjeet huolellisesti läpi. Mikäli sinun tarvitsee käydä vessassa, kannattaa se yrittää hoitaa 
ennen valintakokeen alkua, jotta saat käyttää koko koeajan valintakokeen tekemiseen. 
Vessakäynneistä, laitevioista, järjestelmävioista ja muista vastaavista ohjeistetaan jokai-
sella koepaikalla erikseen. Mikäli valintakokeen alku viivästyy, pysy rauhallisena. Huo-
limatta siitä, kuinka myöhässä valintakoe alkaa, sinulla on käytössäsi koko kokeentekoon 
varattu aika. Kun valintakoe alkaa, lue valintakokeen ohjeet erittäin huolellisesti ennen 
kuin alat tehdä koetta. Ja viimeisenä se kaikista tärkein ohje, luota itseesi ja osaamiseesi! 

4.2 Valintakoetilanteessa huomioitavat asiat 

Tarkat ohjeet valintakoepäivään julkaistaan viimeistään 14.3.2023 psykologian ja logo-
pedian valintakoeyhteistyön -internetsivuilla ja sähköisen valintakokeen yleisiin ohjeisiin 
Vallu-valintakoepalvelussa. Muista tutustua näihin ohjeisiin erittäin huolellisesti. Ohjeet 
on hyvä lukea nyt sekä uudestaan valintakokeen lähestyessä. Alle on listattu muutamia 
keskeisimpiä asioita, joita tarvitse mukaan valintakokeeseen. 

Mitä tarvitset mukaan valintakokeeseen? 

• Muista varmistaa jo tässä kohdassa, että sinulla on valintakoepäivänä voimassa 
oleva kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti, henkilökortti tai kuval-
linen KELA-kortti). Jos sinulla ei ole voimassa olevaa kuvallista henkilöllisyys-
todistusta, koesuorituksesi hylätään. 

• Valintakoetta varten jokainen saa yksilöllisen tunnisteen, joka luetaan QR-koo-
dista. Varmista, että puhelimesi akussa on riittävästi virtaa tunnisteen lukemiseen. 
Huomaa, että tunnisteesta selviää myös valintakoepaikkasi sekä valintakokeen 
kellonaika. 

• Kannettava tietokone ja virtajohto. Huomaa, että sähköistä valintakoetta ei voi 
tehdä kännykällä eikä tabletilla. Jos sinulla ei ole tietokonetta mukanasi, et voi 
osallistua valintakokeeseen. Tietokoneen laitteistovaatimuksiin pääset tutustu-
maan Vallu-valintakoepalvelussa. Tutustu vaatimuksiin heti, kun luet tätä opasta. 

• Kynä muistiinpanoja ja ajatusten jäsentelyä varten. Koepaikalla jaetaan suttupa-
peria, jota voit hyödyntää esimerkiksi laskuissa. 

• Jos haluat, voit ottaa mukaan langallisen hiiren ja näppäimistön. Langattomien 
käyttö valintakoetilanteessa on kielletty. 

Yllä olevaan listaan voi tulla päivityksiä ennen 14.3.2023. Muista siis käydä lukemassa 
ajankohtaiset tiedot aiemmin mainituilta internetsivuilta. 

Muista huomioida myös nämä asiat hyvissä ajoin: 

• Saavu ajoissa paikalle! Myöhästyneitä ei päästetä suorittamaan valintakoetta. Älä 
siis ota minkäänlaisia riskejä aikataulun suhteen, vaan herää hyvissä ajoin ja suun-
taa ajoissa valintakoepaikalle. Huomioi myös, että valintakoe voi alkaa reilustikin 
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myöhässä. Varaa siis itsellesi vapaaksi mieluiten koko valintakoepäivä, jotta väl-
tyt aikatauluista huolehtimisilta. 

• Täyttäessäsi yhteishakulomaketta valitse huolellisesti kaupunki, jossa aiot valin-
takokeen suorittaa. Kaupunkivalintaa ei voi muuttaa jälkikäteen. Tarkat paikka-
kuntakohtaiset valintakoeohjeet, kuten tarkan koepaikan, löydät psykologian ja 
logopedian valintakoeyhteistyön internetsivuilta viimeistään viikkoa ennen valin-
takoetta. 

• Et saa ottaa mukaasi omaa laskintasi, taulukkokirjaasi etkä ennakkomateriaalia.  
• Sähköisessä valintakoejärjestelmässä näkyy koko ajan, kuinka paljon sinulla on 

koeaikaa jäljellä. Et saa viedä koepaikallesi minkäänlaista kello etkä esimerkiksi 
kuulokkeita.  

• Muista laittaa kännykkäsi pois päältä. 

Muista, että valintakoetilanne ja itse valintakoe on kaikille sama. Huolimatta siis siitä, 
millaisia yllättäviä tai ennustamattomia tilanteita valintakoetilanteessa tulee vastaan, 
muista pysy rauhallisena! Yllättävät tilanteet saadaan selvitettyä koepaikalla ja kaikki 
muut asiat, esimerkiksi tehtävissä olevat epäselvyydet, ratkotaan valintakokeen jälkeen. 

4.3 Sähköinen valintakoe 

Sähköinen valintakoe suoritetaan omalla kannettavalla tietokoneella yliopiston ylläpitä-
mässä langattomassa verkossa. Tässä luvussa keskitytään siihen, mitä sähköinen valinta-
koe tarkoittaa. Edellisessä luvussa on kerrottu ohjeita esimerkiksi laitevaatimusten selvit-
tämiseen. 

Kuten aiemmin on todettu, sähköinen valintakoe järjestettiin ensimmäisen kerran ke-
väällä 2022. Tämä toi mukaan kaksi merkittävää muutosta: digitaaliset tehtävät ja funk-
tiolaskimen. Aiemmin valintakokeiden eri osioiden selailu on ollut nopeaa: hakija on voi-
nut vain silmäillä valintakoepaperit läpi ja nähnyt heti, mitä missäkin osiossa kysytään. 
Sähköisessä valintakokeessa kokeen sisältöön tutustuminen on huomattavasti hitaampaa.  

Sähköisen valintakokeen alussa on ensin ohjesivu, joka toivottaa kokelaan tervetulleeksi. 
Tämän jälkeen ohjeessa yleensä kerrotaan, kuinka monta osiota kokeessa on. Esimerkiksi 
kevään 2022 kokeessa oli neljä osiota, joista ohjetekstissä kerrottiin osioiden 1–3 perus-
tuvan ennakkoaineistoon ja osion 4 erillisen kokeessa kerrottuun ohjeeseen. Ohjetekstissä 
myös kerrottiin, että osiossa 1 saattaa tarvita koejärjestelmän laskinta. Lisäksi ohjeteks-
tissä kerrotaan eri osioiden prosentuaaliset osuudet kokonaispistemäärästä sekä kerrotaan 
yleistä asiaa kokeen pisteytyksestä. Pisteytykseen liittyvät ohjeet tulee aina lukea erittäin 
huolellisesti. Ennakkotietojen mukaan vuoden 2023 valintakokeessa tulee olemaan 4 
osiota. 

Ohjetekstin jälkeen kokeen etusivulta löytyy painikkeet eri osioihin. Kokeentekijä joutuu 
siis avaamaan jokaisen osion erikseen ja selaamaan koko osion läpi ennen kuin pääsee 
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etusivun kautta seuraavaan osioon. Jokaisen osion lopusta löytyy painike, joka vie takai-
sin etusivulle. Vielä ennen etusivulle palaamista, järjestelmä kysyy, haluaako kokeente-
kijä varmasti palata etusivulle. Tässä kohtaa järjestelmä myös näyttää, kuinka moneen 
ko. osion kysymykseen on jo vastattu. Huomaa, että kaikkien osioiden läpikäymiseen ai-
kaa saattaa kulua useita minuutteja, mikä on kaikki pois varsinaisesta vastausajasta. On 
kuitenkin tärkeää käydä valintakoe läpi, jotta tiedät mitä missäkin osiossa on. Mikäli va-
lintakokeeseen kuuluu erillistä lisämateriaalia, lisämateriaali avautuvat omaan ikku-
naansa. 

Sähköisessä valintakoejärjestelmässä vastaukset tallentuvat automaattisesti, kun klikkaat 
vastausvaihtoehtoa. Ei siis kannata testiksi klikkailla mitä sattuu vaan systemaattisesti 
edetä tehtävä tehtävältä. Valintoja voi muuttaa niin kauan kuin valintakoeaikaa on jäljellä. 
Muista kirjautua ulos koejärjestelmästä siinä kohtaa, kun olet valmis. Näin vastauksesi 
tallentuvat järjestelmään tarkastettavaksi. 

Sähköinen valintakoe toi mukanaan muutoksen valintakokeen laskimeen. Vuonna 2021 
kokeessa oli käytössä nelilaskin. Vuonna 2022 ja siitä eteenpäin valintakokeessa on käy-
tössä valintakoejärjestelmässä valmiina oleva funktiolaskin. 

Psykologian ja logopedian valintakokeessa on käytössä sama valintakoejärjestelmän las-
kin kuin mikä on ammattikorkeakoulujen valintakokeessa. Alla on kuva kyseistä laski-
mesta toimintoineen. 

 

Valintakokeen laskin. Lähde: www.ammattikorkeakouluun.fi 

Laskimen toiminnot: 

• Yhteen-, vähennys-, kerto ja jakolasku  
• Sulkeet 
• Toinen potenssi ja neliöjuuri 
• Kymmenpotenssi ja yleinen potenssi 
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• Trigonometriset funktiot (kulmien arvot asteina) 
• Luonnollinen logaritmi ja kymmenkantainen logaritmi 
• Luonnonvakiot pii 𝜋 ja Neperin luku ℯ 
• Edellisen laskutoimituksen tulos ANS-muuttujasta 
• Lausekkeen arvon asettaminen muistiin Min 
• Arvon lukeminen muistista Mout 

Huolimatta siitä, että valintakokeessa on nykyään käytössä funktiolaskin, se ei tee mate-
matiikan laskuista merkittävästi helpompia laskea. Valintakoejärjestelmän laskimen toi-
mintalogiikkaan ei pääse tutustumaan etukäteen, vaan hakija pääsee testaamaan laskinta 
vasta koetilanteessa. Näin ollen ei välttämättä ole järkevää käyttää kallisarvoista koeaikaa 
laskimen testaamiseen vaan tehokkaampaa on tehdä lasku ensin suttupaperille ja syöttää 
lasku osissa laskimeen. 

Mikäli valintakokeen aikana tietokoneessasi, valintakoejärjestelmässä tai jossain muussa 
tietoteknisessä asiassa tulee haasteita, pysy rauhallisena. Jokaisella koepaikalla on erik-
seen IT-tukihenkilöitä, jotka tarvittaessa auttavat sekä ennen valintakokeen alkua että va-
lintakokeen aikana.  

4.4 Monivalintakoetekniikka 

Psykologian ja logopedian valintakokeessa on esiintynyt kahta tehtävätyyppiä: 2021 vuo-
den valintakokeessa tehtävät olivat monivalintoja ja vuonna 2022 tehtävät olivat pääsään-
töisesti oikein/väärin-väittämiä. On todennäköistä, että nämä kaksi tehtävätyyppiä ovat 
pääosassa myös kevään 2023 valintakokeessa. Toki on hyvä varautua ajatustasolla myös 
uudenlaisiin tehtävätyyppeihin. Sähköinen valintakoe mahdollistaa esimerkiksi yksittäis-
ten sanojen tai lukuarvojen kirjoittamisen. Seuraavaksi annamme vinkkejä monivalinta-
kokeeseen. Huomaa, että monivalintakoetekniikkaa kannattaa alkaa harjoitella jo valmen-
nuskurssin ensimmäisestä harjoituskokeesta alkaen. 

Älä aloita valintakokeessa mahdollisesti olevasta lisäaineistosta tai muuten vaikeista tai 
pitkistä tehtävistä. Suosittelemme, että teet tehtäviä järjestyksessä kiirehtimättä ja huolel-
lisesti. Mikäli kysymykseen vastaaminen vaatii enemmän aikaa (päättelytehtävät ja las-
kutehtävät), älä aloita sellaisesta tehtävästä vaan palaa siihen myöhemmin. Käy valinta-
koe osio osiolta läpi ja tee ensimmäiseksi kaikki helpot ja nopeat tehtävät. Siirry tämän 
jälkeen kokeen alkuun ja tee keskitasoiset tehtävät. Aineistojen käsittely ja muiden vaa-
tivimpien tehtävien tekeminen kannattaa aloittaa keskitasoisten tehtävien jälkeen. 

4.4.1 Monivalintakoe ja kysymyksiin vastaaminen 

Monivalintakoe on omanlaisensa koetyyppi, jossa on myös tietynlainen vastaustekniikka. 
Tämä vastaustekniikka voidaan jakaa kolmeen osaan:  
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1. Kysymyksen ja vastausvaihtoehtojen lukeminen  
2. Vastausvaihtoehdon tai -vaihtoehtojen valinta  
3. Tarkistusvaihe  

Tutustu alla olevaan monivalintakoetekniikan esittelyyn jo kurssin alussa, jotta voit tehdä 
harjoituskokeet samalla vastaustekniikalla kuin aikanaan teet varsinaisen valintakokeen-
kin. 

1. Kysymyksen ja vastausvaihtojen lukeminen: 

Tärkeintä on lukea koko kysymys loppuun saakka ja varmistua siitä, että olet ymmärtänyt 
jokaisen sanan. Monivalinnat ovat useasti muoto ”Kirjoittajan X ja Y mukaan…”, jonka 
jälkeen annetaan useimmiten neljä vaihtoehtoista jatkoa virkkeelle. Ole huolellinen, että 
luet jokaisesta kohdasta jokaisen sanan huolellisesti. Älä lähde ”täyttämään” vaihtoehtoja 
omilla sanoillasi tai ajatuksillasi. Käsittele jokainen monivalinnan kohta omana itsenäi-
senä vaihtoehtonaan. Kun luet alkuperäistä tehtävänantoa, kiinnitä huomiota siihen voiko 
tehtävässä olla yksi vai useampi kohta oikein. 

Valintakokeessa yleensä kerrotaan, mistä artikkelista kysymykset ovat. Siksi ennen ky-
symysten lukemista kannattaa pikaisesti palauttaa mieleesi artikkelin keskeisimmät asiat 
kuten tärkeimmät käsitteet, merkittävimmät tutkimustulokset, tutkimuksen kohderyhmä 
ja tutkimuksen rajoitukset. Näin saat itsesi orientoitua juuri oikean artikkelin pariin. 

Joskus kysymykset voivat olla myös muotoa "Mikä/mitkä seuraavista väittämistä pitää 
paikkansa?" tai "Mikä/mitkä seuraavista väittämistä ei/eivät pidä paikkaansa?". Kiinnitä 
näihin kysymyksiin erityistä tarkkuutta, sillä valintakoetilanteessa ”Mikä väittämistä ei 
pidä paikkaansa” muuttuu omissa ajatuksissa usein muotoon ”Mikä seuraavista väittä-
mistä pitää paikkansa”. Itse vastausvaihtoehdoissa on syytä olla tarkkana seuraavissa sa-
namuodoissa: kieltoilmaisut (ei, ei koskaan), superlatiivit (paras, tehokkain, merkittävin) 
ja rajoittavat ilmaisut (vain, ainoastaan). 

2. Oikean vastausvaihtoehdon valinta: 

Oikea vastausvaihtoehto on oikea tai lähinnä oikea vaihtoehto. Väärät vastausvaihtoehdot 
eivät siis ole välttämättä kokonaan vääriä. Yleensä vaihtoehdoista käy melko helposti ilmi 
pienellä päättelyllä, mikä on paras vastaus. Helpoissa kysymyksissä oikea vastaus on se, 
mikä on aina oikein tai mikä on aina väärin. Vaikeimmissa tehtävissä pitää valita vaihto-
ehto, joka ovat eniten oikein tai eniten väärin. Voit merkitä itsellesi suttupaperille ylös 
epävarmojen kysymysten numerot ja epäselvät vastausvaihtoehdot. Näin et tuhlaa koeti-
lanteessa aikaa varmojen vastausten uudelleen miettimiseen. Varmat vastaukset on hyvä 
valita heti sähköisessä valintakoejärjestelmässä, koska ne jäävät silloin järjestelmään 
muistiin, vaikka siirtyisit hetkeksi jonkin toisen osion pariin. 
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Älä etsi jokaisesta tehtävästä ansaa, sillä sitä ei useinkaan ole. Valintakokeessa on paljon 
tehtäviä, joiden oikea vastaus löytyy perustiedoilla. Varo ylitulkintaa ja liiallisten piilo-
merkitysten etsimistä. Luota siis omaan tietotaitoosi, vastaa kysymykseen ja siirry seu-
raavaan tehtävään. Monet kurssilaiset ovat sanoneet, että he ovat korjanneet vastauksiaan 
(liiallisen) pohdinnan jälkeen vääriksi. Muista, että ensimmäisenä mieleen tullut ajatus on 
yleensä se oikea. 

Valintakokeessa ja kaikissa harjoituskokeissamme pyri aluksi ratkaisemaan tehtävät jär-
jestyksessä aina yhden osion sisällä. Voit itse päättää sen, missä järjestyksessä eri osioita 
käyt läpi. Jos et osaa vastata yksittäiseen tehtävään tai tehtävä vie hyvin paljon aikaa, jätä 
tällaiset tehtävät väliin ja siirry eteenpäin. Palaa vastaamattomiin kysymyksiin, kun olet 
ratkaissut muut tehtävät. Merkitse itsellesi suttupaperille ylös epäselvät tehtävät aina 
osiokohtaisesti, jotta pääset palaamaan vastaamattomien tehtävien pariin mahdollisim-
man nopeasti.  

Valintakokeissa saat muistiinpanojasi varten suttupaperia yleensä vain yhden arkin ker-
rallaan. Edellinen arkki on yleensä viety pois, kun saat uuden puhtaan arkin. Älä siis 
pyydä uutta arkkia, mikäli tarvitse edellisellä arkilla olevia muistiinpanojasi. Tee alusta 
lähtien selkeät merkinnät suttupaperille: ensin tehtävänumero ja sitten esimerkiksi lasku-
toimitukset selkeällä, pienellä käsialalla, jotta voit palata muistiinpanoihisi mahdollisessa 
tarkistusvaiheessa. Toimi näin myös harjoituskokeissa, jotta sinulle muodostuu vastaus-
tekniikkaan rutiini. 

3. Tarkistusvaihe: 

Jos sinulla on aikaa, käy tarkistusvaiheessa kaikki kysymykset läpi järjestyksessä. Jos 
aikaa on vähän, aloita epävarmimmista kysymyksistä. Kun tarkastat kysymystä, tee se 
niin kuin ratkaisisit kysymystä ensimmäistä kertaa: peitä vastausvaihtoehtojen valinta-
kohta kädelläsi, jottet näe aiemmin valitsemaasi vaihtoehtoa. Tässä kohtaa sinun tulee 
perustella itsellesi, miksi kyseinen vaihtoehto(t) on(ovat) oikein ja muut väärin. Koeaika 
on kolme tuntia eli 180 minuuttia. Käytä koko kolmen tunnin koeaika hyväksesi. Ei kan-
nata ”pilata” turhaan kiirehtimällä kevään aikana tehtyä valmistautumista. Kun olet val-
mis, muista kirjautua ulos valintakoejärjestelmästä. 

4.4.2 Miten saat parhaat pisteet monivalintakokeessa? 

Psykologian ja logopedian tehtävien tarkkaa pisteytystä ei kerrota ennen valintakoetta. 
Valintakoetilanteessakin kerrotaan yleensä vain se, kuinka monta prosenttia koko kokeen 
pistemäärästä yksittäisestä osiosta tulee. Yksittäisten osioiden sisällä voidaan pisteytyk-
sessä painottaa yksittäisiä tehtäviä muiden kustannuksella. Kun valintakoe aukeaa valin-
takoejärjestelmässä, muista lukea tarkkaan, miten tehtävät pisteytetään. Esimerkiksi ke-
väällä 2022 osioissa 1, 2 ja 3 sai täydet pisteet oikeasta vastausvaihtoehdosta, väärästä 
valinnasta sai miinuspisteitä ja vastaamatta jättämisestä sai nolla pistettä. Osio 4 
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pisteytettiin muuten samoin kuin edellä mainitut osiot, mutta lisäksi osittaisesta oikeasta 
vastauksesta sai osapisteitä.  

Monivalintakokeessa saat parhaat kokonaispisteet vastaamalla niihin kysymyksiin, jotka 
osaat tai joista olet lähes varma. Epäselviin tai epävarmoihin kysymyksiin ei kannata vas-
tata. Alla on annettu muutama laskennallinen esimerkki, edellisen väitteen tueksi. Koska 
valintakokeen tarkka pisteytys ei ole tiedossa, alla olevat luvut on valittu esimerkinomai-
siksi. Kun pisteytykset muuttuvat, myös laskun lopputulos totta kai muuttuu. 

Esimerkki 1. Sovitaan, että monivalintakysymyksessä oikeasta vastauksesta saa 1 pis-
teen ja väärästä -0,51 pistettä. Jos arvaat vastauksen, odotusarvo jokaisesta arvatusta nel-
jän vaihtoehdon monivalintakysymyksestä on keskimäärin -0,1325 pistettä:  

0,25 ∙1 p. + 0,75 ∙ (-0,51 p.) = 0,25 p. - 0,3825 p. = -0,1325 pistettä.  

Arvaaminen ei kannata! Jos valintakokeessa on 40 neljän kohdan monivalintaa ja arvaat 
vastauksen jokaiseen kysymykseen, odotusarvo näistä on yhteensä -5,3 pistettä.  

Esimerkki 2. Sovitaan, että oikein/väärin-tehtävissä pisteytys on +0,5 pistettä oikeasta ja 
-0,25 pistettä väärästä vastauksesta. Tällä pisteytyksellä tehtävätyypin arvatun vastauksen 
odotusarvo on keskimäärin 0,125 pistettä: 

  0,5 ∙ 0,5 p. + 0,5 ∙ (-0,25 p.) = 0,25 p. - 0,125 p. = 0,125 pistettä. 

Arvaaminen voi ehkä kannattaa. Kysymykseen kannattaako arvata vaikuttaa siis kaksi 
asiaa: vastausvaihtojen määrä ja tehtävän pisteytysmalli. 

Osa kokeentekijöistä tavoittelee mahdollisimman suurta oikeiden vastausten lukumäärää, 
mutta samalla he vastaavat useisiin tehtäviin väärin. Lopputuloksena kokeen pistemäärä 
on väärien vastausten miinuspisteiden takia pienempi kuin siinä tilanteessa, jossa olisi 
vastattu vain niihin tehtäviin, jotka tiedettiin varmasti oikeiksi. Älä siis tavoittele mah-
dollisimman suurta oikeiden vastausten lukumäärää vaan mahdollisimman korkeaa ko-
konaispistemäärää. 

Aikaisempien vuosien valintakokeissa on ollut tehtäviä, joihin olisi kannattanut jättää 
vastaamatta koetilanteessa. Tehtävät ovat olleet monitulkinnaisia ja epäselviä. Oikean 
vastauksen löytäminen on ollut erittäin vaikeaa, koska useat vastausvaihtoehdot ovat vai-
kuttaneet sopivilta. Kokeenlaatijat ovat tietoisesti tehneet tämän tyyppisiä tehtäviä, joiden 
avulla saadaan eroja hakijoiden välille. Joskus kokeenlaatijoille voi käydä myös inhimil-
lisiä virheitä. Vastausvaihtoehdoissa voi olla useampi oikea vastaus (tilanteessa, jossa pi-
täisi olla vain yksi oikein) tai ei yhtään oikeaa vastausta. Nämä tilanteet selvitetään aina 
vasta valintakokeen jälkeen. Älä siis tuhlaa arvokasta koeaikaasi tämän tyyppisten tehtä-
vien kanssa.  

Menestystä valintakokeeseen! 


