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1 JOHDANTO OPISKELUOPPAASEEN 
 
Suosittelemme, että luet tämän oppaan ajatuksella lävitse ennen valmistautumisen 
aloittamista. Oppaan asioita käydään lävitse myös lähiopetuskurssin aikana, osa kurssin 
alussa ja osa kurssin loppupuolella. Tiettyihin asioihin, kuten esimerkiksi 
valintakoetilannetta käsittelevään osaan kannattaa vielä palata myös sitten, kun 
valintakoetilanne on jo lähellä. 
 
Aluksi oppaassa käsitellään lyhyesti kevään 2019 valintakoetta mm. 
valintakoekirjallisuuden osalta, minkä jälkeen lukijalle annetaan ohjeita 
valmistautumiseen esimerkiksi ajankäytönhallinnan ja tehokkaan kurssimateriaalin 
hyödyntämisen suhteen. Myös erilaisia lukemiseen ja muistamiseen liittyviä tekniikoita 
käsitellään, sekä käydään lävitse valintakoetilanne, mahdollisen aineiston osuus 
valintakokeessa ja monivalintakokeeseen vastaamisen tekniikka. 
 
Opas on koottu yli viidentoista kurssivuoden aikana saatujen kokemusten ja kurssilaisen 
kanssa käytyjen lukuisten keskusteluiden ja palautteiden pohjalta. Uskomme että 
oppaan sisällöstä on sinulle apua valmistautuessasi. Onnea matkaan!  
 
Ekonomivalmennus on ollut jo useita vuosia oman alansa ylivoimainen markkinajohtaja 
kurssilaisten ja ennen kaikkea opiskelupaikan saaneiden määrällä mitattuna. Oppaan 
laatijoilla on yli 15 vuoden kokemus kauppatieteiden valmennuskurssien 
järjestämisestä. Ekonomivalmennuksen valmennuskurssilaiset ovat saavuttaneet 
erinomaisia tuloksia valintakokeissa vuodesta toiseen. Keväällä 2018 kaikista 
valintakokeella opiskelupaikan saaneista yli 63 % (411/652) kävi 
Ekonomivalmennuksen valmennuskurssin. Ekonomivalmennuksen kurssilaiset saivat 
75 % Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun aloituspaikoista valintakoekiintiössä 
vuonna 2018. 
 
2 VALINTAKOE KEVÄÄLLÄ 2019 
 
Kevään 2019 valintaperusteet ovat samat kuin keväällä 2018. Seuraavassa esitellään 
keväällä 2019 käytössä olevat valintakoevaatimukset ja annetaan niistä kommentteja, 
käsitellään pisterajoja ja muistutetaan varsinaisesta hakuajasta. Kerromme myös 
mielipiteemme mitkä ovat suositeltavat pääsykoekirjat. 
 
Valintakokeen avulla pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon 
omaksumiskykyä ja taitoa soveltaa sitä. Valintakoe perustuu seuraaviin lukion 
opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin (Opetushallituksen määräys 
60/011/2015, opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen) sekä kokeessa mahdollisesti 
jaettavaan aineistoon: 
 
– Taloustieto (YH2, yhteiskuntaopin kurssi) 
– Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, historian kurssi) 
– Tilastot ja todennäköisyys  (MAB5, lyhyt matematiikka) tai Todennäköisyys ja 
tilastot (MAA10). Valintakokeeseen riittää jompikumpi matematiikan oppimäärä. 
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2.1 Huomioitavaa valintakoevaatimuksista ja pääsykoekirjoista 

2.1.1  Taloustieto (YH2, yhteiskuntaopin kurssi) 
 
Lukion uuden opetussuunnitelman mukainen (OPS 2016) kurssin sisältö on seuraava: 
Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita 
ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden 
kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. Kurssilla perehdytään 
talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen 
hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön 
suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta. 
 
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• osaa tehdä taloudellisia päätöksiä, hallita omaa talouttaan ja tarkastella taloudellisia 

kysymyksiä myös eettiseltä kannalta ymmärtäen Suomen kytkeytymisen globaaliin 
talouteen 

• ymmärtää työnteon ja yrittäjyyden merkityksen taloudessa ja yhteiskunnassa 
• tuntee kansantalouden perusteet, keskeiset käsitteet ja teoriat sekä ymmärtää 

talouselämän rakenteita ja toimintaperiaatteita 
• osaa arvioida kriittisesti taloutta koskevassa keskustelussa esitettyjä argumentteja 
• osaa tarkastella talouspoliittisten ratkaisujen erilaisia vaihtoehtoja ja analysoida 

niiden taustoja ja vaikutuksia. 
 
Keskeiset sisällöt 
 
Kansantalous ja yksilön talous 
• talouden peruskäsitteet ja taloutta koskevan tiedon muodostaminen 
• oman talouden hoito 
• työnteko, yrittäjyys ja yritykset sekä niiden rooli kansantaloudessa 
• kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien ja kansantalouden vuorovaikutus 
 
Markkinat, suhdanteet ja talouselämä 
• vapaa kilpailu ja hinnanmuodostus 
• rahoituslaitokset, sijoittaminen ja riskien hallinta 
• talouden suhdannevaihtelut 
• työttömyys ja työvoimapula 
 
Talouspolitiikka 
• talouskasvun lähtökohdat, edut ja ongelmat 
• verotuksen merkitys veronmaksajille sekä valtion ja kuntien taloudelle 
• talouspolitiikan keinot 
• politiikan ja markkinavoimien merkitys taloudellisessa päätöksenteossa 
 
Kansainvälinen talous ja Suomi 
• globaalitalous 
• Suomen ulkomaankauppa ja sen merkitys   
• talouden tulevaisuudennäkymät  
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On varsin todennäköistä, että jokaisesta edellä esitetystä keskeisestä sisällöstä esitetään 
kysymyksiä valintakokeessa. 
 
Taloustieto (YH2) kurssin osuus vuoden 2018 valintakokeessa 
 
Suoraan tai läheisesti taloustiedon kurssiin liittyviä kysymyksiä vuoden 2018 
valintakokeessa oli 19 kappaletta. Tehtävät olivat 6, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ja 39. Toisaalta 3 kappaletta näistä tehtävistä liittyivät lähes 
ainoastaan valintakokeessa jaettuun aineistoon. Valintakokeessa oli 40 kysymystä. 
Taloustiedon osuus valintakokeessa oli noin 40 %.  
 
Taloustiedon kysymyksissä käsiteltiin mm. seuraavia asioita: hyödykkeen tarjonta, 
yrittäjyys ja siihen liittyvät riskit sekä elinkeinovapaus, tuotemerkit, verotus, 
työttömyys, lainan korko, sijoittaminen, valuuttakurssit, inflaatio, bruttokansantuote, 
talouskasvu ja kestävä kehitys. 
 
Taloustietoon liittyvät tehtävät vaativat laajaa ja monipuolista tietämystä taloudesta ja 
talouteen liittyvistä asioista. Osin tarvittiin myös osaamista, joka menee lukion 
kurssikirjoissa käsitellyn alueen ulkopuolelle. Valintakokeessa oli myös useita helppoja 
käsitteiden määritelmiin liittyviä tehtäviä. Kysymyksiä oli mukavasti YH2 kurssin 
keskeisimmistä sisällöistä, toisaalta joistain osa-alueista ei ollut lainkaan kysymyksiä. 
  
Oli mukava huomata, että hyvin monia valintakokeessa kysyttyjä asioita oli painotettu 
taloustiedon oppitunneilla. Valmennuskurssille osallistumisesta ja harjoitustehtävien 
tekemisestä on varmasti ollut monille hyötyä valintakokeessa. 
 
2.1.2 Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, historian kurssi) 
 
Lukion uuden opetussuunnitelman mukainen (OPS 2016) kurssin sisältö on seuraava: 

 
Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta 
eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on 
nykyisyyden selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa. 
Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin 
sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Kurssilla 
harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä. 
 
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• ymmärtää ihmisen, luonnon ja yhteiskunnan välisen riippuvuussuhteen ja haasteet 

osana kestävää tulevaisuutta 
• ymmärtää eurooppalaisten kulttuuripiirien ja yhteiskuntien sekä globaalin talouden 

järjestelmän muodostumisen keskeiset prosessit 
• osaa analysoida väestökehityksen, talouden ja yhteiskuntarakenteiden välisiä 

riippuvuussuhteita ja haasteita 
• osaa arvioida kriittisesti tekniikan, tieteen ja muuttuvan informaation merkitystä 

ihmisten elinolojen muokkaajana 
• osaa tuottaa yksin tai ryhmässä historiallista tietoa ja käyttää tiedon tuottamiseen 

monipuolista, kriittisesti arvioitua lähdeaineistoa. 
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Keskeiset sisällöt 
 
Historia tieteenalana 
• historian tutkimus, tutkimusmenetelmät ja lähteiden käyttö 
 
Pyyntikulttuureista korkeakulttuureihin ja kauppavaltioihin  
• maanviljely, työnjako ja kulttuurin synty 
• suurten jokilaaksojen kulttuurit 
• Välimeren talousalue ja yhteiskunnat antiikin aikana 
 
Keskiajan talous ja yhteiskunta 
• feodaaliyhteiskunta 
• keskiajan väestö, kauppa ja kaupunki 
 
Maailmantalouden syntyminen 
• löytöretkien edellytykset ja seuraukset yhteiskunnille 
• kolonialismi ja globaalin talouden ensiaskeleet 
 
Teollistumisen edellytykset sekä taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset 
• modernin tieteen ja teknologian kehitys, tuottavuuden kasvu ja elintason nousu 
• muutokset sukupuolten asemassa ja työjaossa 
• muuttoliikkeet ja ympäristövaikutukset 
 
Modernin kulutusyhteiskunnan kehitys ja talouskasvun rajat 
• laajeneva hyvinvointi ja palveluyhteiskunnan synty 
• väestöllinen muuntuminen ja sen yhteiskunnalliset edellytykset ja vaikutukset  
• 2000-luvun verkottuva maailma 
 
Valintakokeen näkökulmasta ajateltuna opetussuunnitelman loppuosan sisällöt 

• Modernin kulutusyhteiskunnan kehitys ja talouskasvun rajat 
• Teollistumisen edellytykset sekä taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset 
• Maailmantalouden syntyminen 

saatavat olla tärkeämpiä kuin  opetussuunnitelman alkuosan sisällöt 
• Historia tieteenalana 
• Pyyntikulttuureista korkeakulttuureihin ja kauppavaltioihin  

 
Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (HI1) osuus vuoden 2018 
valintakokeessa 
 
Suoraan tai läheisesti historian kurssiin liittyviä kysymyksiä vuoden 2018 
valintakokeessa oli 10 kappaletta. Tehtävät olivat 1, 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ja 40.  
Tehtävät 39 voisi olla sekä historian että taloustiedon tehtävä. Valintakokeessa oli 40 
kysymystä, joten historian osuus valintakokeesta oli noin 25 %.  
 
Kaikki (HI1)-kurssin kysymykset liittyivät hyvin läheisesti talouteen tai kaupankäyntiin. 
Historian kysymyksissä käsiteltiin mm. seuraavia asioita: vuoden 1929 lama ja 
pörssiromahdus, Rooman talous ja inflaatio, korko, markkinatalouden synty ja 
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löytöretket, killat ja kartelli, merkantilismi, massatuotanto, massamuutto Amerikkaan ja 
teollinen vallankumous.  
 
Historian kysymyksissä vaadittiin historiallisen tiedon soveltamista ja kykyä hahmottaa 
kokonaisuuksia. Samassa kysymyksessä oli väittämiä eri historiallisilta ajoilta. 
Väittämissä käytettiin käsitteitä, joiden ymmärtäminen vaatii asian syvällisempää 
sisäistämistä. Väittämät oli luettava todella huolellisesti ja osattava valita esimerkiksi 
eniten oikea tai eniten väärä vaihtoehto. 
 
Kaikki asiat oli käyty läpi luennoillamme ja materiaaleissamme. Pelkkien kirjojen 
avulla olisi ollut vaikea vastata kysymyksiin, joissa vaadittiin kykyä soveltaa opittua 
tietoa. Kirjoissa on lisäksi virheitä tai puutteita, joita olimme tuoneet esille tai 
korjanneet luennoilla ja verkkovalmennuskurssin keskustelupalstalla. Useassa historian 
tehtävässä vaadittiin myös taloustiedon käsitteistön hallitsemista ja soveltamista.  
 
2.1.3 Matematiikka: Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) ja  

Todennäköisyys ja tilastot (MAA10) 
 
Matematiikan osalta valintakoevaatimuksissa todetaan, että valintakoe perustuu  Tilastot 
ja todennäköisyys (MAB5, lyhyt matematiikka) oppimäärään tai Todennäköisyys ja 
tilastot (MAA10, pitkä matematiikka) oppimäärään. Valintakokeeseen riittää 
jompikumpi matematiikan oppimäärä.  
 
Tilastot ja todennäköisyys (MAA10) lukion uuden opetussuunnitelman mukainen (OPS 
2016) kurssin sisältö on seuraava. 
 
Todennäköisyys ja tilastot (MAA10) 
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• osaa havainnollistaa diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä määrittää ja 

tulkita jakaumien tunnuslukuja 
• perehtyy kombinatorisiin menetelmiin 
• perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyksien laskusääntöihin 
• ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii määrittämään 

jakauman odotusarvon ja soveltamaan sitä  
• perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja oppii soveltamaan 

normaalijakaumaa 
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan 

hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä jakaumien tunnuslukujen 
määrittämisessä ja todennäköisyyksien laskemisessa annetun jakauman ja 
parametrien avulla. 

 
Keskeiset sisällöt 
• diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma  
• jakauman tunnusluvut 
• klassinen ja tilastollinen todennäköisyys  
• kombinatoriikka 
• todennäköisyyksien laskusäännöt 
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• diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma  
• diskreetin jakauman odotusarvo 
• normaalijakauma 
 
Todennäköisyys ja tilastot (MAB5) lukion uuden opetussuunnitelman mukainen (OPS 
2016) kurssin sisältö on seuraava. 
 
Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) 
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja 
• arvioi erilaisia regressiomalleja mm. taulukkolaskentaohjelman avulla ja tekee 

ennusteita mallien avulla 
• perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin 
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan 

hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä diskreettien jakaumien tunnuslukujen 
määrittämisessä ja todennäköisyyslaskennassa. 

 
Keskeiset sisällöt 
• diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen  
• regression ja korrelaation käsitteet 
• havainto ja poikkeava havainto 
• ennusteiden tekeminen 
• kombinatoriikkaa 
• todennäköisyyden käsite 
• todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä 
 
MAA10 ja MAB5 kursseista on paljon yhteisiä asioita, mutta niissä on myös eroja. 
Seuraavat asiat kuuluvat MAB5 kurssiin mutta ei kuulu MAA10 kurssiin: 

• regressio 
• korrelaatio 
• poikkeava havainto 

Muutenkin tilastot osuutta painotetaan MAB5 kurssissa. 
 
Seuraavat asiat kuuluvat MAA10 kurssiin mutta ei kuulu MAB5 kurssiin: 

• toistokoe (binomijakauma) 
• jatkuva todennäköisyysjakauma 

(Jatkuvat todennäköisyys jakaumat ovat nykyisen pitkän matematiikan 
syventävän kurssin asiaa, jossa tarvitaan integraalia, joka tuottaa lyhyen 
matematiikan lukijoille huomattavasti lisätöitä.) 

• normaalijakauma 
• odotusarvo 
• jatkuvat tilastolliset jakaumat 

Myös seuraava asia periaatteessa kuuluu 
• luottamusväli (lyhyen matematiikan syventävän kurssin asiaa) 
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2.1.4 Matematiikka vuoden 2018 valintakokeessa 
 
Kokeessa oli tehtäviä monipuolisesti sekä tilastotieteestä että 
todennäköisyyslaskennasta. Oikean vastauksen löytäminen edellytti käsitteiden hyvää 
ymmärrystä, pelkkä mekaaninen laskutaito ei useinkaan riittänyt. Vaikeustasoltaan osa 
tehtävistä ylitti lyhyen matematiikan pakollisen kurssin tason, tai ainakin niissä 
vaadittiin matemaattisempaa ajattelua kuin lyhyen matematiikan kursseilla tavallisesti.  
  
Tehtävistä yli puolet oli luonteeltaan erilaisia kuin lukiossa, siis tietynlaisia 
päättelytehtäviä, ei perinteisiä laskuja. Vaikeus tehtäviin tulee usein juuri tästä, 
käsitteitä testataan kielellisesti, ei laskemalla. Korrelaatio ja regressiomallit puuttuivat, 
samoin geometrinen todennäköisyys ja vaativat lukumäärätehtävät. Tehtävät 
muistuttivat hyvin paljon aikaisempien vuosien pääsykoetehtäviä, siis vuosia, jolloin 
matematiikan osuus perustui osin tilastotieteeseen ja todennäköisyyslaskentaan. 
 
Lukion kursseilla suurin osa ajasta käytetään peruslaskutaidon hankkimiseen ja 
erilaisten sähköisten laskinohjelmien opetteluun, pääsykoetyyppisiä tehtäviä on 
huomattavasti vähemmän. Yo-kirjoituksissa on viime vuosina ollut jo jonkin verran 
käsitteiden osaamisen testausta ”pääsykoemaisesti”, mutta toki perinteisiä laskuja on 
vielä runsaasti. Näin ollen menestys pääsykokeen matematiikan tehtävissä edellyttää 
uudenlaista ajattelua ja syvällisempää käsitteiden hallintaa kuin mihin lukiossa ylletään. 
 
 
2.1.5 Riittääkö MAB5 vai tuleeko hallita myös MAA10 (ja MAB8)? 
Valintakokeessa matematiikan tehtävät ovat vaihdelleet paljon vuodesta toiseen. 
Aikaisempien vuosien valintakokeissa matematiikan tehtävien ratkaiseminen on 
vaatinut sisällön lisäksi myös matemaattista ajattelu- ja päättelykykyä. Mielestämme 
osa aikaisempien vuosien valintakokeen matematiikan tehtävistä on ylittivät 
vaatimuksena olleen lyhyen matematiikan kurssin sisällön sekä vaatimustason.  
 
Opiskelun lähtökohdaksi kannattaa ottaa MAB5 kurssin sisältö, jota täydennetään 
joillain MAA10 ja MAB8 kurssin sisällöillä. Näitä asioita ovat mm. odotusarvo, 
normaalijakauma, normittaminen, luottamusväli ja binomijakauma. Valmennuskurssilla 
käymme asioita läpi matematiikasta siten, että se kattaa vähintään edellä mainitut asiat. 
Valintakokeessa on erittäin suositeltavaa hallita asioita laajemmin kuin vain MAB5 
kurssissa edellytetään.  
 
Lisäksi kannattaa huomioida lyhyen matematiikan syventävän kurssin MAB8 merkitys. 
MAB8-kurssin sisällössä on paljon asioita MAA10-kurssista, lisäksi vielä 
luottamusvälien tarkastelua, jota vain sivutaan lyhyesti MAA10:ssä. Joistain MAB8 
kurssin asioista voi olla hyötyä myös valintakokeessa. Lyhyen matematiikan opiskelijat 
saavat MAB5 ja MAB8 kursseista lähes vastaavan sisällön kuin pitkän matematiikan 
opiskelijat MAA10 kurssista.  
 
Matematiikan osio tulee todennäköisesti olemaan kokeen vaikein osio. Kysymykset 
tuskin tulevat pitkän matematiikan vaikeimmista alueista mutta esimerkiksi 
todennäköisyyslaskennasta saadaan halutessaan tehtyä erittäin vaikeita tehtäviä ja 
vaikka ne eivät sisällöltään ylittäisi lyhyen matematiikan kurssia niin vaativuudeltaan ne 
sen selkeästi voivat ylittää. 
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Matematiikan tehtävien vaikeus, myös pitkän matematiikan opiskelleille, on usein 
erilainen tehtävätyyppi kuin mihin lukiossa on totuttu. Lukiossa ja yo-kirjoituksissa 
vaikeutena voi olla pitkät laskut ja laskinohjelmien sujuva käyttö, pääsykokeessa 
käsitteiden hallintaa testataan eri tavalla, mikä tulee ilman harjoittelua monelle 
yllätyksenä. 
 
 
2.1.6 Mikä pääsykoekirja kannattaa hankkia? 
 
Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman (OPS) mukaisiin oppimääriin 
(Opetushallituksen määräys 60/011/2015, opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen). 
Valintakoe ei siis perustu yksittäiseen kirjaan, vaan opetussuunnitelman mukaiseen 
sisältöön. Ei siis ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa pääsykoekirjaa. Yksikään 
markkinoilla tällä hetkellä oleva kurssikirja ei mielestämme täysin vastaa 
opetussuunnitelman mukaista sisältöä. 
  
Ekonomivalmennuksen valmennuskurssiin kuuluu oma oppikirja/teoriatiivistelmä 
jokaisesta aineesta ja niiden tekemisessä huomioidaan nykyisten kurssikirjojen sisältö 
sekä opetussuunnitelman tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Ekonomivalmennuksen 
kirjoissa sisältö on laajempi kuin nykyisissä kurssikirjoissa ja vastaa näin paremmin 
osaamisvaatimuksena olevaa opetussuunnitelman sisältöä. Ekonomivalmennuksen 
kirjaa käytetään valmennuskurssin oppitunneilla mutta sen lisäksi kannattaa hankkia 
vähintään yksi (ehkä jopa useampi) uuden opetussuunnitelman mukainen kurssikirja.   
 

Tilastot ja todennäköisyys  (MAB5, lyhyt matematiikka) tai Todennäköisyys ja 
tilastot (MAA10) sekä MAB8 
 
Valmennuskurssiin kuuluu oma matematiikan kirja, jossa olemme pyrkineet esittämään 
kaikki vaadittavat keskeiset sisällöt. Muita matematiikan oppikirjoja et välttämättä 
tarvitse, mutta hankkiessasi myös jonkun toisen kirjan saat lisää harjoitustehtäviä.  
 
Lukion kirjoja laskiessa tulee kuitenkin muistaa se, että montaa sieltä löytyvää tehtävää 
ei voida luonteensa vuoksi kysyä pääsykokeissa. Moni tehtävä ei tyypiltään sovellu 
nelilaskimella laskettavaksi tai ei ole mielekäs ilman tilasto-ohjelmaa. 
  
MAB5 kurssiin on ainakin kolme uuden OPS:n mukaista oppikirjaa: 
1) Tekijä 5, Sanoma Pro, v. 2017 
2) Huippu 5, Otava, v. 2017 
3) Summa 5, Edita, v. 2017 
  
Kaikissa oppikirjoissa on hyvät ja huonot puolensa, mutta jos olet uutta kirjaa 
hankkimassa niin mielestämme kannattaa hankkia Tekijä 5, joka on kirjoista laajin. 
Markkinoilla on myös vanhan OPS:n mukainen Sigma 5 -oppikirja, jota ei kannata 
hankkia. 
 
MAA10 kurssiin on ainakin 2 uuden OPS:n mukaista oppikirjaa: 
1) Tekijä pitkä matematiikka 10, Sanoma pro, v. 2018 
2) Juuri 10, Otava, v. 2018 
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Näistä mielestämme parempi on ehkä Sanoma pron kirja Tekijä pitkä matematiikka 10. 
 
MAB8 kurssiin on ainakin kolme uuden OPS:n mukaista oppikirjaa: 
1) Tekijä 8, Sanoma Pro, v. 2018 
2) Huippu 8, Otava, v. 2018 
3) Summa 8, Edita, v. 2018 
 
Näistä kirjoista laajimmat ovat Tekijä 8 ja Summa 8. Pitkän matematiikan opiskelijoille 
MAB8-kurssissa on jonkin verran uutta asiaa (luottamusvälit ja testaaminen). Vaikka 
pääsykoevaatimuksissa ei kyseistä kurssia mainita, niin luonteeltaan kurssin aiheet ovat 
sellaisia, joita kokeessa saattaa esiintyä. Pohtimalla luottamusvälejä ja tilastollista 
testaamista tulee syvällisemmin ymmärtäneeksi pakollisten kurssien asiat, ennen 
kaikkea normaalijakauman. Mikäli sinulla ei ole ennestään MAB8 kurssin kirjaa niin 
sitä ei välttämättä kannata lähteä erikseen hankkimaan.  
 

Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, historian kurssi) 
 
Lukion uuden OPS:n mukaisia kirjoja on ainakin kolme eri kirjasarjaa. 
1)   Historia ajassa 1, Sanoma Pro, 2016 
2)   Forum 1, Otava, 2016 
3)   Kaikkien aikojen historia 1,  Edita, 2016 
  
Historia ajassa 1 -kirjassa on ehkä parhaiten huomioitu uusi opetussuunnitelma ja kirjan 
rakenne vastaa ehkä tarkimmin opetussuunnitelman keskeisimpiä sisältöjä. Otavan 
Forum kirjasarja on lukioissa yleisimmin käytössä ja myös tämän vuoksi varsin 
suositeltava vaihtoehto. Suosittelemme hankkimaan näistä sekä Historia ajassa 1 ja 
Forum 1 kirjat. Forum 1 kirjassa teollistumisen osuus on selkeämpi kuin Sanoma Pron 
kirjassa. Useimmat vuoden 2018 valintakoekysymykset löytyivät selkeimmin Sanoma 
Pron kirjasta. Mielestämme selkeästi heikoin näistä kirjoista on Editan Kaikkien aikojen 
historia. 
 

Taloustieto (YH2) 
 
Lukion uuden OPS:n mukaisia kirjoja on ainakin kolme eri kirjasarjaa. 
1) Forum 2 taloustieto, Otava  
2) Jokaisen talous, Sanoma Pro, 2016 
3) Kanta 2 taloustieto, Edita, 2016 
  
Sanoma Pron Jokaisen talous ja Otavan Forum 2 kirjat ovat näistä selkeästi parhaita. 
Sinun kannattaa hankkia ne molemmat. Suurimpaan osaan vuoden 2018 valintakokeen 
kysymyksistä löytyi suoraan ja helpoiten vastaus Sanoma Pron kirjasta Jokaisen talous 
kirjasta. Osa valintakokeen vastauksista löytyi vain Sanoma Pron kirjasta. Otavan 
Forum 2 taloustieto on monien mielestä näistä kirjoista sisällöltään paras. Osa vuoden 
2018 valintakokeen vastauksista löytyi parhaiten ja suoraan vain Forum 2 taloustieto 
kirjasta. 
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Kanta 2 kirjasta puuttuu monia asioita, jotka mielestämme kuuluvat opetussuunnitelman 
sisältöön ja se on mielestämme heikoin näistä kirjoista. Joidenkin vuoden 2018 
valintakokeen kysymysten asioita ei löytynyt Kanta 2 kirjasta.  
  
Markkinoilla on myös vanhan OPS:n mukainen Otavan ”Forum 2 uusi taloustieto” -
oppikirja, jota ei kannata hankkia. 
	

Muut markkinoilla olevat kurssimateriaalit 
 
Yllä mainittujen kirjasarjojen lisäksi markkinoilla on ainakin Tabletkoulun 
(www.tabletkoulu.fi) sähköiset kurssimateriaalit. Tabletkoulun kurssimateriaalit ovat 
joiltain osin laajempia (ja myös sekavampia) kuin edellä esitetyt. Mielestämme Otavan 
Forum ja Sanoma Pron kirjat ovat selkeästi ovat parempia kuin Tabletkoulun 
materiaalit. 
 
Turun yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden omistama yritys myy opiskelijoiden 
laatimia kirjatiivistelmiä osoitteessa www.paasykoekirjat.fi. Kyseiset materiaalit eivät 
ole virallisia pääsykoekirjoja. Emme  suosittele niiden hankkimista, koska aikaisempina 
vuosina niiden laatu on ollut heikko ja niissä on ollut virheitä ja puutteita. Näiden sijaan 
suosittelemme edellä mainittuja Sanoma Pron ja Otavan kurssikirjoja. 

2.2 Pisterajat 2018 

Aikaisempien vuosien pisterajoihin ei kannata kiinnittää liikaa huomiota, koska eniten 
pisterajoihin vaikuttava asia on valintakokeen vaikeustaso. Tässä yhteydessä on 
kuitenkin mainittava, että saadakseen opiskelupaikan valintakoekiintiössä keväällä 
2019, niin valintakokeessa on menestyttävä erittäin hyvin. Hakukohteella on ollut 
huomattava merkitys pisterajoihin.  
 
Pisterajoihin vaikuttaa merkittävästi millaisia kysymyksiä valintakokeessa on. 
Oikein/väärin-kysymysten pisteytys on aikaisemmin ollut ”löysempää” kuin 
monivalintakysymysten pisteytys. Aikaisempina vuosina oikein/väärin kysymysten 
pisteytys on ollut siten, että oikeasta vastauksesta saa 0,5 pistettä ja väärästä 
vastauksesta tulee -0,25 pistettä. Tällaisten kysymysten pisteiden odotusarvo on 
positiivinen. Voitaneen todeta, että mitä enemmän valintakokeessa on oikein/väärin 
kysymyksiä sitä korkeammat pisterajat tulevat olemaan (taustalla on oletus, että kokeen 
pisteytys säilyy samana kuin aikaisempina vuosina).  
 
Myös hakijamäärät vaikuttavat pisterajoihin ja ne julkaistaan yleensä huhti-
toukokuussa. Hakijamäärät nousivat reilusti keväällä 2018. Keväällä 2019 on vuosien 
2018-2016 tapaan ensikertalaiskiintiöt ja voidaan olettaa, että ensikertalaiskiintiön 
pisterajat ovat hieman alemmat kuin toisessa valintakiintiössä. Ensikertalaiskiintiön 
osuus on 70 % aloituspaikoista. Ensikertalaiskiintiön merkitys valintaprosessissa on 
hyvin vähäinen.  
 
2.2.1 Suurin osahakijoista osallistuu edelleen valintakokeeseen 
Keväällä 2018 suomenkielisessä kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa oli 1550 
aloituspaikkaa. Ensisijaisia hakijoita oli keväällä 2018 noin 7700 (kaikki hakijat noin 11 
200). Keväällä 2018 aloituspaikoista 60 % eli  898 paikkaa täytettiin todistuksen 
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perusteella. Keskimäärin alle 12 % hakijoista sai opiskelupaikan todistuksen perusteella. 
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ensisijaisista hakijoista alle 5 % sai 
opiskelupaikan todistuksen perusteella. Uusi valintamenettely suosii sellaisia hakijoita, 
joilla on erinomainen todistus. Keväässä 2018 todistusvalinnan jälkeen jäljelle jäi noin 
6800 ensisijaista hakijaa ja vain 652 opiskelupaikkaa valintakoekiintiössä. Alle 10 % 
hakijoista valintakoekiintiössä sai haluamansa opiskelupaikan. 
 
On varsin oletettavaa luvut ovat hyvin samankaltaisia myös keväällä 2019. 
  
Hakukohteesta riippuen noin 90 % hakijoista osallistuu edelleen 
valintakokeeseen. Kilpailu opiskelupaikoista valintakoekiintiössä on jatkossakin 
erittäin kovaa. Hakijan on menestyttävä valintakokeessa erittäin hyvin. Aikaisempien 
vuosien tulosten perusteella Ekonomivalmennuksen valmennuskurssille osallistuminen 
parantaa merkittävästi mahdollisuuksiasi saada haluamasi opiskelupaikka. 
 
2.2.2 Koepistevalinta 2018 
Pisterajat koepistevalinta 2018 
Hakukohde Todistusvalinnan 

pisterajat 
28.6.2018 

Todistusvalinnan 
pisterajat, kun varasijoilta 
hyväksyminen on päättynyt 

Aalto-yliopisto 30 29,5 
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu 24,5 24 
Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 25,5 25 
Jyväskylän yliopisto, Taloustiede 25,5 25,5 
Jyväskylän yliopisto, Yrityksen 
taloustieteet 

26,5 25,5 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 26 26 
Oulun yliopisto 25 24,5 
Tampereen yliopisto 28,5 28 
Turun yliopisto, Pori 24,5 24,5 
Turun yliopisto, Turku 28,5 28,5 
Vaasan yliopisto 25 24,5 
Hanken, Helsingfors 17,5 17,5 
Hanken, Vasa 14 13 
Åbo Akademi 15,5 15 
 
2.2.3 Todistusvalinta 2019 
Huomioon otetaan äidinkielen, enemmän pisteitä antava matematiikan ja A-kielen koe 
sekä kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta. Äidinkielen kokeen sijasta tehty suomi 
tai ruotsi toisena kielenä -koe katsotaan äidinkielen kokeeksi. Mikäli hakija on 
suorittanut useamman kuin yhden A-kielen, otetaan tässä huomioon parhaat pisteet 
antava suoritus. 
		 L	 E	 M	 C	
Äidinkieli	 10	 9	 7	 5	
Matematiikka,	pitkä	oppimäärä	 10	 9	 7	 5	
Matematiikka,	muu	oppimäärä	 8	 6	 4	 2	
A-kieli	 8	 6	 4	 2	
Kaksi	muuta	parhaat	pisteet	
antavaa	koetta	 6	 4	 2	 0	
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Tarkempia tietoja pisteytyksestä löydät seuraavasta osoitteesta: 
http://www.kauppatieteet.fi/pisteytys/ 
 
Sivustolta löydät myös seuraavien tutkintojen pisteykset: International Baccalaureate 
(IB) –tutkinto, Reifeprüfung (RP) –tutkinto ja European Baccalaureate (EB) –tutkinto. 
 
2.2.4 Pisterajat todistusvalinta 2018 
Minkälaiset pisteet riittävät sisäänpääsyyn todistusvalinnassa keväällä 2019?  
Seuraavassa taulukossa on esitetty kevään 2018 todistusvalinnan pisterajat.  
 

  

Hakukohde Todistusvalinnan 
pisterajat 
30.5.2018 

Todistusvalinnan pisterajat, kun 
varasijoilta hyväksyminen on 
päättynyt 

Aalto-yliopisto 34 32 
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu 26 24 
Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 27,56 24 
Jyväskylän yliopisto, Taloustiede 28 25 
Jyväskylän yliopisto, Yrityksen 
taloustieteet 

27 24 

Lappeenrannan teknillinen 
yliopisto 

28 26 

Oulun yliopisto 26 24 
Tampereen yliopisto 31 29,33 
Turun yliopisto, Pori 27 24 
Turun yliopisto, Turku 32 30 
Vaasan yliopisto 26 24 
Hanken, Helsingfors 29 25 
Hanken, Vasa 23 20 
Åbo Akademi 25 21 

  

 
Ne jotka eivät tulleet valituksi todistusvalinnassa 30.5.2018 osallistuivat 
valintakokeeseen. Sama käytäntö on myös vuonna 2019. Kun edellisen vuoden 
pisterajat ovat tiedossa, niin useammat hakijat todennäköisesti korottavat yo-
arvosanojaan sekä kevään abiturientit panostavat ylioppilaskirjoituksiin aikaisempaa 
enemmän. Tämän seurauksena uskomme todistusvalinnan pisterajojen hieman 
nousevan keväällä 2019. 

2.3 Todistusvalinta, koepistevalinta ja haastatteluvalinta 

Kaikki valintaan liittyvät tiedot löytyvät tarkemmin osoitteesta: 
http://www.kauppatieteet.fi/hakeminen/valintamenettely/ 
Mikäli sinulla on kysymyksiä valintaan liittyen niin kannattaa olla suoraan yhteydessä 
siihen yliopistoon, jonka asetat ensisijaiseksi hakukohteeksi. 
 
Kunkin hakukohteen aloituspaikoista täytetään 60 % ylioppilastutkinnon arvosanojen 
perusteella ja 40 % koepisteiden perusteella. Tästä poikkeuksena on 
haastatteluhakukohde, johon ei valita ylioppilastodistuksen perusteella, vaan lopullinen 
valinta perustuu haastattelusta annettavien pisteiden ja koepisteiden yhteissummaan. 
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Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. 
Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2019 kirjoittavat 
ylioppilaat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 25.5.2019. Voidakseen tulla 
hyväksytyksi todistusvalinnassa, hakijan on saatava vähintään 20 todistuspistettä. 
Todistusvalinnassa täytettävien aloituspaikkojen jälkeen jäljellä olevat aloituspaikat (40 
%) täytetään koepistejonosta. 

2.4 Aloituspaikat 2019 

Suomenkielisessä koulutusohjelmissa on keväällä 2019 yhteensä 1547 aloituspaikkaa. 
(ks. seuraava taulukko). Seuraavassa taulukossa on suomenkielisten koulutusohjelmien 
kevään aloituspaikkamäärät keväällä 2019, jotka on ilmoitettu www.kauppatieteet.fi 
sivustolla. Aloituspaikkoihin ei ole tullut merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen 
verrattuna. 
 

Hakukohde/aloitus-
paikkamäärä	 Todistusvalinnalla	 Koepistein	

Haastattelu	
+	koepistein	 Yhteensä	

AALTO-YLIOPISTO	 170	 112	
	
	282	

ITÄ-SUOMEN	
YLIOPISTO	 		 	 		 		
Kauppatieteet,	
Joensuu	 30	 20	

	
	50	

Kauppatieteet,	
Kuopio	 30	 20	

	
	50	

JYVÄSKYLÄN	
YLIOPISTO	 		 	 		 		
Taloustieteen	
kandidaatti-	ja	
maisteriohjelma	 27	 18	

	
	45	

Yrityksen	
taloustieteiden	
kandidaatti-	ja	
maisteriohjelma	 66	 44	

	
	110	

LAPPEENRANNAN	
TEKNILLINEN	
YLIOPISTO	 72	 48	

	
	120	

OULUN	YLIOPISTO	 108	 72	
	
	180	

TAMPEREEN	
YLIOPISTO	 84	 56	

	
	140	

TURUN	YLIOPISTO	 		 	 		 		
Kauppatieteet,	
Turku	 108	 72	

	
	180	

Kauppatieteet,	
kansainvälinen	 		 	 	60	 	60	
Kauppatieteet,	Pori	 36	 24	

	
	60	

VAASAN	YLIOPISTO	 162	 108	
	
	270	

Yhteensä	 	893	 594	 	60	 	1547	
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2.5 Ensisijaisuuspisteet ja hakukohteiden järjestys 

Ensisijaisuuspisteitä ei ole ollut käytössä vuodesta 2018 lähtien. Hakukohteiden 
järjestyksellä ei ole merkitystä valintaan. Vaikka asettaisit ”vaikeimmat hakukohteet” 
(Aalto-yliopisto, Turku ja Tampere) haussa etusijalle, niin se ei heikennä 
mahdollisuuksia saada opiskelupaikkaa alemmista hakukohteista. 

2.6 Hakeminen valtakunnallisessa yhteisvalinnassa 

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ovat mukana Aalto-yliopiston, Jyväskylän 
yliopiston, Oulun yliopiston ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulut, Itä-Suomen, 
Tampereen ja Vaasan yliopistot sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Hanken 
Svenska Handelshögskolan ja Åbo Akademi. Tässä opiskeluoppaassa ei tarkastella 
ruotsinkielisiä koulutusohjelmia.  
 
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan piirissä olevien hakukohteiden valinta perustuu 
yhteisiin valintaperusteisiin. Pisteet ylioppilastutkintojen arvosanoista annetaan samalla 
tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten. Myös valintakoe arvostellaan samalla 
tavalla kaikissa hakukohteissa. 
 
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan piirissä oleviin hakukohteisiin haetaan 
yliopistojen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. 
 
Hakuaika alkaa 20.3.2019 ja päättyy 3.4.2019 klo 15.00. 
Muista hoitaa hakeminen kuntoon tämän aikarajan puitteissa! 
 
Hakemisen lisäksi Opintopolusta voi etsiä tietoa yliopistokoulutuksista. Ohjeet 
hakemiseen löydät Opintopolusta. Esimerkiksi kohdasta ”Yliopisto” löydät ohjeita 
kevään yhteishakuun. 
 
 
3 OHJEITA VALMISTAUTUMISEEN 
 
Kappaleessa muistutetaan tärkeistä valmistautumiseen liittyvistä seikoista, jotka sinun 
hakijana tulee huolehtia kuntoon; esimerkiksi motivaatio on sisäinen tahtotilasi, johon 
vain sinä itse vaikutat Kukaan muu ei voi tehdä valmistautumista puolestasi, vaan 
ainoastaan auttaa ja tukea sinua siinä.  

3.1 Sisäänpääsy valintakokeella on vaikeutunut aikaisempiin vuosiin 
verrattuna 

Taloustiedon (YH2) ja  Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1) kurssit 
ovat monille sisällöltään helpompia kuin aikaisempien vuosien pääsykoekirjat. 
Matematiikan osuus on monille hieman vaikeampi kuin aikaisempina vuosina 
vaatimuksena ollut talousmatematiikka. Kokonaisuutena ajatellen valintakokeen sisältö 
on ehkä helpompi kuin aiemmin. Älä anna tämän hämätä! Kilpailu opiskelupaikoista 
valintakoekiintiössä on kovempaa kuin aikaisemmin. Keväällä 2018 ensisijaisia 
hakijoita oli noin 7 700 (kaikki hakijat noin 11 200). Todistusvalinnassa on 893 paikkaa 
ja sen jälkeen jää noin 6800 hakijaa, jotka kilpailevat opiskelupaikoista 
valintakoekiintiössä. Keväällä 2019 valintakoekiintiössä on vain 594 opiskelupaikkaa. 
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Jos hakijamäärä säilyy vuoden 2018 tasolla, niin 594 paikasta kilpailee n. 6800 hakijaa. 
Keskimäärin vain noin 8,7 % hakijoista saa opiskelupaikan valintakoekiintiössä.  
 
Opiskelupaikan saaminen valintakoekiintiössä edellyttää hakijalta asioiden erinomaista 
hallintaa ja menestymistä valintakokeessa. On hyvin todennäköistä, että valintakoe tulee 
olemaan varsin vaikea ja tästä huolimatta opiskelupaikan saaminen edellyttää korkeita 
pisteitä valintakokeesta. 

3.2 Motivaatio kuntoon 

Pääsykoepyrkimisessä motivaatio on numero yksi. Sisäänpääsyn ratkaiset sinä itse: jos 
tarpeeksi haluat päästä opiskelemaan, sinä pääset opiskelemaan. Pidä aktiivisesti 
mielessäsi koko raskaan kevään ajan, miksi tämän kaiken teet! Kun istut kauniina 
kevätiltana kirjan ääressä, palauta mieliin että haluat ehdottomasti saada 
opiskelupaikan tänä vuonna. Vaikka lopullinen uravalintasi ei ehkä olisikaan selvä, 
panosta silti kaikkesi pyrkimiseen tänä keväänä: pyrkiminen yhä uudestaan ja uudestaan 
kirpaisee enemmän kuin kertarysäys. Vaikka olisitkin menossa armeijaan tai 
siviilipalvelukseen ennen opiskelujen aloittamista, on siellä mukavampi olla, kun on 
opiskelupaikka takataskussa. Lisäksi varusmiespalveluksen aikana valintakokeeseen 
valmistautuminen on melko vaikeaa jo ajankäytöllisistäkin syistä.  
 
Asenne ja motivaatio ovat siis avainasemassa valintakokeessa menestymisen kannalta. 
Pääsykokeeseen lukemisessa tarvitaan myös nöyryyttä, jotta jaksat tehdä riittävästi töitä 
opiskelupaikan eteen. Joka vuosi vain pieni osa hakijoista saa opiskelupaikan, joten nyt 
on aika tehdä töitä tosissaan! Mieti ja tee itsellesi selväksi, miksi haluat opiskelemaan 
kauppakorkeakouluun ja kirjaa nämä syyt ylös itseäsi varten: kun väsymys ja uupumus 
alkavat iskeä, voit palata niihin ja saada taas uutta voimaa luku-urakkaan.    
 

3.3 Valintamenettelyn mahdolliset muutokset tulevaisuudessa 

Kevään 2018 kauppatieteellisen alan valintaperusteet muuttuivat merkittävästi 
aikaisemmista vuosista. Toivottavasti muutoksia ei tule enää tulevina vuosina. 
Muuttunut valintamenettely suosii sellaisia henkilöitä, joilla on erinomainen todistus.  
Opetusministeriö haluaa, että myös jatkossa valtaosa opiskelupaikoista täytettäisiin 
ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella. Ensikertalaiskiintiöiden osuus vuonna 
2019 on 70 % ja näiden kiintiöiden on tarkoitus olla tulevaisuudessa jopa 80 %.  
 
Tee siis riittävästi töitä nyt ja hanki opiskelupaikka jo tänä keväänä, niin sinun ei 
tarvitse miettiä mahdollisia tulevaisuuden muutoksia pääsykokeissa ja 
valintakiintiöissä.  
 
3.3.1 Todistusvalinta 2020  
Todistusvalinnan pisteytykseen tulee muutoksia vuonna 2020. Muutoksista voi lukea 
tarkemmin seuraavalta sivulta:  
https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-
opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-todistusvalinnat-
2020/ 
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3.4 Ajankäyttö ja jaksaminen opiskeluaikana 

Pääsykokeeseen valmistautuvan henkilön tärkein resurssi on aika. Sisäänpääsy 
kauppakorkeaan vaatii Sinulta vähintään parin kuukauden omistautumista opiskeluun. 
Valintakoekirjat on luettava läpi vähintään neljästä kuuteen kertaan. (Toki lukukertojen 
määrä riippuu lukutyylistäsi ja lukutavoistasi.) Ajankäytön hallitseminen on 
pääsykokeeseen valmistautuessa tärkeä taito ja se edellyttää suunnitelmallisuutta: ilman 
suunnitelmia aika voi kulua huomaamatta eikä tavoitteita saavuteta. Ajankäytön 
suunnittelu on hyödyllistä koska silloin… 

•  tiedät mitä teet kun heräät aamulla eikä sinun tarvitse käyttää aikaa ohjelman 
miettimiseen.  
•  pysyt aikataulussa ja saavutat varmemmin tuloksia, kun sinulla on selkeä 
suunnitelma.  
•  saat suunnitelmallisen työn jälkeen nauttia vapaa-ajasta ilman ahdistavia 
"pitää tehdä" -ajatuksia.  

 
Tärkeintä ajankäytössä on asioiden priorisointi: jätä kaikki turhat menot pois! On 
helppoa keksiä hyviä syitä, joiden vuoksi ei ehdi lukemaan. Nyt asennoidut juuri 
päinvastoin! Pääsykokeeseen lukeminen on nyt se syy, jonka vuoksi ei ehdi tehdä muita 
asioita. Pyri kiristämään lukutahtiasi valintakokeen lähestyessä. Kokemustemme 
perusteella sisäänpääsyyn vaaditaan minimissään 350 tunnin työpanosta. Yleensä 
sisäänpääsyyn on vaadittu vähintään 500 tunnin työmäärä, jopa 600-700 tunnin 
työmäärää. Valmistautumiseen käytettävien tuntien määrä riippuu luonnollisesti myös 
hakukohteesta. Tuntimäärien rinnalla tärkeämpää on tekemisen laatu. Pienempi 
tuntimäärä riittää mikäli opiskelet tehokkaasti ja laadukkaasti.  
 
Kun tavoittelet tehokasta valmistautumista, huomioi että fyysisen lukupaikan täytyy olla 
Sinulle oikea: opiskeluympäristö vaikuttaa merkittävästi opiskelun tehokkuuteen. 
Suurimmalle osalle rauhallinen opiskeluympäristö sopii parhaiten. Kotona lukemisen 
etuna on ajan säästyminen matkoissa sekä yleensä hyvä lukurauha. Toisaalta, kotona 
saattaa kuitenkin olla muita virikkeitä jotka vievät aikaa ja keskittymistäsi pois 
valintakoekirjoista. Kirjastossa lukemisen etuna taas on mahdollisuus keskittyä vain 
lukemiseen.  
 
Ihmiset oppivat eri tavalla ja asioiden oppiminen vie joiltakin paljon enemmän aikaa 
kuin toisilta. Jos osaat asiat ja menestyminen näkyy myös harjoituskoetuloksissa, niin 
tuntimäärillä ei ole väliä. Yllä mainitut tuntimäärät ovat keskimääräisiä tuntimääriä ja 
perustuvat useiden vuosien kokemukseen ja lukuisiin keskusteluihin aikaisempien 
vuosien kurssilaistemme kanssa. Kysymyksiin "Kuinka monta tuntia päivässä pitää 
lukea?" tai "Kuinka monta kertaa kirjat pitää lukea?” on yksi oikea vastaus: niin monta 
tuntia ja niin monta kertaa kuin on Sinulle mahdollista. Kuitenkin niin, että 
huomioit myös riittävän levon määrän. Ihanteellista olisi, että järjestät elämäsi 
mahdollisimman säännölliseksi ja terveelliseksi sillä niin huolehdit omasta 
jaksamisestasi: nukut kunnon yöunet, syöt kunnon ateriat, ulkoilet ja harrastat liikuntaa 
opiskelun ohessa. Kuulostaa tylsältä, mutta kevät on pitkä aika, ja tarvitset kestävyyttä. 
Myös itsensä palkitseminen on tärkeää oman jaksamisen kannalta; kun asetat itsellesi 
konkreettisia päivä- ja viikkokohtaisia lukutavoitteita, voit niiden toteuduttua palkita 
itsesi esimerkiksi vapaaillalla tai leffassa käynnillä. Käytä näitä itsensä palkitsemisen 
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hetkiä myös motivaation lähteinä: ajattele jo aamulla kun heräät lukemaan, mitä kivaa 
voit tehdä päivän lopuksi tavoitteiden täytyttyä. 
 
Vielä tärkeä neuvo nykyisenä sosiaalisen median ja älypuhelinten aikakautena: älä 
tuhlaa lukuaikaasi netissä surffailuun tai sosiaalisen median päivittämiseen! Siirrä 
puhelin lukuajaksi pois näkyvistä ja aseta se äänettömälle niin ettei se toimi 
häiriötekijänä joka katkaisee opiskelun jatkuvilla merkkiäänillä ja päivityksillä.  

3.5 Kuinka monta tuntia vuonna 2018 opiskelupaikan saaneet 
valmistautuivat 

Kesäkuussa 2018 valintatulosten julkaisun jälkeen lähetimme kyselyn 
valmennuskurssilaisillemme. Kyselyyn vastanneista yli 411 ilmoitti saaneensa 
opiskelupaikan valintakokeen perusteella. Selvitimme kyselyssä mm. sitä kuinka paljon 
kurssilaisemme olivat valmistautuneet valintakokeeseen. Seuraavassa taulukossa 
vuonna 2018 valintakokeella opiskelupaikan saaneiden tuntimäärät. 
 
 

 
 
Yli 84 % opiskelupaikan saaneista oli valmistautunut yli 300 tuntia ja yli 66 % 
opiskelupaikan saaneista oli valmistautunut yli 400 tuntia. Vain 22 kurssilaista ilmoitti 
saaneensa opiskelupaikan alle 200 tunnin valmistautumisella. Kaikkien valintakokeella 
opiskelupaikan saaneiden opiskeluajan keskiarvoksi saadaan noin 482 tuntia ja 
mediaaniksi 450 tuntia. 
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Seuraavassa taulukoissa niiden kurssilaisen opiskelumäärät keväällä 2018 jotka eivät 
saaneet opiskelupaikkaa.  
 

 
 

 
Näitä edellä esitettyjä taulukoita tutkimalla huomataan, että useimmat opiskelupaikan 
saaneet olivat työskennelleet yli 400 tuntia ja melko harvoin opiskelupaikka oli jäänyt 
saamatta yli 500 tunnin työmäärällä ja erittäin harvoin yli 600 tunnin työmäärällä. 
Taulukoissa on mukana kaikki kurssilaiset ja kaikki hakukohteet.  

3.6 Lukusuunnitelma apuna valmistautumisessa  

Ajankäyttöäsi tehostaa lukusuunnitelma. Suunnitelman ei välttämättä tarvitse olla 
yksityiskohtainen. Pääasia on, että olet suunnitellut missä järjestyksessä opiskelet eri 
aineita ja määritellyt päiväkohtaiset etenemisvauhdit, joista pidät kiinni. Tämän oppaan 
lopussa on lukusuunnitelma viikkotasolla (liite 1) päiväkohtainen seurantalomake (liite 
2) sekä kokonaisopiskeluajan seurantataulukko (liite 3). Seuraa ajankäyttöäsi 
jatkuvasti ja pidä siitä kirjaa - se motivoi jatkamaan opiskelua ja jaksamaan 
eteenpäin.  
 
Suosittelemme, että opiskelet rinnakkain kahta ainetta sillä näin jaksat paremmin 
keskittyä herpaantumatta pidempiä aikoja. Matemaattiset aineet (matematiikka ja 
taloustiede) vievät useimmilta enemmän opiskeluaikaa kuin historia, koska niissä on 
paljon ajateltavaa ja oivallettavaa. Lisäksi matematiikassa tehtävärutiinin jatkuva 
harjoittaminen on erityisen tärkeää. Kevään alussa kannattaa painottaa matemaattisia 
aineita.  
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Pääsykoe on tänä vuonna keskiviikkona 5.6.2019. Helmikuun alusta siihen on aikaa 
noin 18 viikkoa. Jos työskentelet 40 tuntia viikossa, niin kokonaistyömäärä on noin 720 
tuntia. Kevään 2019 ylioppilaat aloittavat valmistautumisen yleensä vasta 
ylioppilaskirjoitusten jälkeen huhtikuussa viikolla 14. Heillä on aikaa valmistautua noin 
10 viikkoa, mikä tarkoittaa 40 h/viikko työmäärällä 400 tunnin työpanosta.  
 
3.6.1 Valmistautumisen aloittaminen talvella (tammi-helmikuussa) 
 
Mitä aiemmin pääset aloittamaan, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on 
opiskelupaikan saamiseen. Jos aiemmista opinnoistasi on jo jonkin verran aikaa niin 
kannattaa varautua siihen, että luku- ja laskurutiinien palauttamiseen ja uudelleen 
oppimiseen menee aikaa. Vaikka aloittaisit valmistautumisen jo talvella, ovat huhti- ja 
toukokuu avainasemassa valintakokeessa menestymisen kannalta. Huhtikuussa ja 
etenkin toukokuussa tulee tehdä pitkiä päiviä, kun taas talvella opiskelutahti voi olla 
hieman löysempää noin 20-30 tuntia viikossa (4-6 tuntia päivässä) mutta sitä tulee 
kiristää kevään edetessä. Mikäli siis aloitat valmistautumisen jo talvella, tulee sinun 
varmistua siitä että jaksat työskennellä tehokkaasti ja laadukkaasti myös vielä 
huhtikuussa ja erityisesti toukokuussa. Tärkeimmät päivät valmistautumisen ja 
valintakokeessa menestymisen kannalta ovat 3-4 viimeistä viikkoa ennen valintakoetta. 
Suosittelemme, että kokonaisopiskeluaikasi olisi vähintään 500 tuntia kevään aikana ja 
mielellään enemmän, jotta saat haluamasi opiskelupaikan. 
 
3.6.2 Valmistautumisen aloittaminen ylioppilaskirjoitusten jälkeen 
 
Tehokas ja laadukas valmistautuminen pitää aloittaa HETI ylioppilaskirjoitusten 
jälkeen. Sinulla ei ole ylimääräisiä päiviä tuhlattavana. Sinulla on jo luku- ja 
laskurutiini hallussa ja niiden opettelemiseen ei kulu ylimääräistä aikaa, joten 
lähtökohdat menestyä valintakokeessa ovat silti hyvät. Noin 10 viikkoa on riittävästi, 
jos käytät sen tehokkaasti! Sinun tulee työskennellä vähintään viitenä mutta 
mielellään kuutena päivänä viikossa noin 6-9 tuntia päivässä. työskentelet kuutena 
päivänä viikossa, niin sinulla on noin 60 päivää aikaa valmistautua. Jos opiskelet 
kyseisenä aikana keskimäärin 8 tuntia päivässä ja pidät yhden vapaapäivän viikossa, 
niin kokonaistyömääräsi tulee olemaan n. 480 tuntia. Suosittelemmekin, että asetat 
opiskelutavoitteeksi kyseisen tuntimäärän. 
 

3.7 Aineiden priorisointi valmistautumisessa? 

Vuoden 2018 valintakokeessa YH2-kurssin osuus oli noin 40 %, matematiikan osuus oli 
noin 30 % ja HI1-kurssin osuus oli noin 25 %. Osa tehtävistä liittyi ainoastaan 
aineistoihin ja osassa tehtävissä tarvittiin useamman kurssin tietoja.  Kauppatieteellisen 
alan yhteisvalinnan valintakokeen eri aineiden maksimipistemääriä ei ole kerrottu 
etukäteen. Kokeen maksimipistemäärä ei ole myöskään ole tiedossa. On varsin 
oletettavaa, että valintakokeen maksimipistemäärä on jatkossakin 40 pistettä. 
Aikaisempina vuosina eri aineiden maksimipisteitä on painotettu ja uskomme näin 
olevan myös jatkossa. Kun tarkastellaan valintakoevaatimuksia, niin taloustiede 
vaikuttaisi olevan keskeisessä asemassa. Historian painoarvo valintakokeessa ei 
mielestämme voi olla suurempi kuin taloustiedon tai matematiikan. Koska 
valintakokeessa on vain kolme ainetta, niin kaikki aineet tulee hallita erittäin hyvin. 
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Voisi ajatella, että taloustiedon ja matematiikan osuudet saattavat jatkossakin olla 
suurempia kuin historian osuus, kuten asia oli vuoden 2018 valintakokeessa. 
 
Usein saamme vastata kurssilaisten kysymykseen ”Kannattaako priorisointi?”  
Saattaa olla, että on järkevää priorisoida ajankäyttöä eri aineidenvälillä. Todennäköisesti 
kannattaa käyttää enemmän aikaa taloustiedon ja matematiikan opiskeluun kuin 
historian opiskeluun. Toisaalta useimmilta taloustiedon ja matematiikan asioiden 
oppiminen vie enemmän aikaa kuin historian oppiminen. Kysymyksien vaikeustaso 
saattaa vaihdella eri aineiden välillä merkittävästi. Valintakokeessa saattaa käydä niin, 
että sinulle vahvimmista aineista tulee vaikeimmat kysymykset ja heikoimmista aineista 
helpommat kysymykset. Tällaisessa tilanteessa aineiden liiallinen priorisointi vaikeuttaa 
sisäänpääsysi huomattavasti. Kysymysten taso vaihtelee myös aineen sisällä, ja 
oletettavaa on, että jokaisesta aineesta on sekä helppoja että vaikeita kysymyksiä. 
Heikoimmissakin aineissa osaamisesi tulee olla sellaisella tasolla, että osaat vähintään 
puolet aineen kysymyksistä. Jonkin aineen tehtävät saattavat olla varsin helppoja ja 
jonkin toisen aineen tehtävät vastaavasti vaikeita. Yleensä parhaiten pääsykokeessa 
menestyvät ne, jotka hallitsevat kaikki aineet suhteellisen tasaisesti. Liiallinen 
priorisointi tai keskittyminen saattaa olla kohtalokasta. Priorisointiin vaikuttaa myös se, 
että mihin yliopistoon olet hakemassa. Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun, Turun 
kauppakorkeakouluun ja Tampereen yliopistoon pisterajat ovat viime vuosina olleet niin 
korkeita, että sisäänpääsyyn on vaadittu kaikkien aineiden erinomaista hallintaa.  
 
Uskomme, että matematiikan osuus tulee olemaan keskeisessä asemassa pääsykokeessa. 
Historia ja taloustieto ovat monien mielestä helpompia kuin matematiikka. 
Matematiikan osuudesta voidaan halutessaan tehdä erittäin vaikea, jotta syntyy eroja 
hakijoiden välillä. Eroja saattaa syntyä myös laskurutiinissa ja nopeudessa. 
Valintakokeessa on aikaa 3 tuntia. Jos kokeessa on paljon pitkiä laskutehtäviä, niin ne 
joilla on laskurutiini hyvin hallussa kykenevät ratkaisemaan ne riittävän nopeasti. Näin 
heillä on enemmän aikaa muille tehtäville ja mahdolliseen aineistotehtävään. 
 

3.8 Terve itseluottamus ja positiivinen asenne 

Pitkäaikainen muisti toimii pääasiassa alitajunnan puolella, joten oppimiseen vaikuttaa 
myös asenne, itseluottamus, tunteet ja psyyke: positiivinen asennoituminen tuo 
positiivisia tuloksia! Negatiivisuus asenteissa puolestaan tuo helposti koko projektiin 
ikävän ja raskaan sävyn; pyri siis ajatuksissasi positiivisuuteen. 
 
Jo aiemminkin mainitut kova motivaatio ja riittävät ajalliset resurssit ovat se perusta, 
mille rakennat hyvän itseluottamuksen. Usko itseesi ja asennoidu opiskeluun 
positiivisesti! Jos esimerkiksi jokin kansantalouden kohta tuntuu vaikealta, tulisi sen 
olla sinulle vain kimmoke paneutua asiaan tarkemmin. Kaikkia pääsykoekirjojen asioita 
ei kukaan pysty ymmärtämään ja sisäistämään ensi lukemalla. Tunne siitä, ettei 
ymmärrä on vain yksi rasti oppimisen reitillä. Seuraava rasti on selvittää 
yksityiskohtaisesti, mitä kohtaa/kohtia ei ymmärrä, tämän jälkeen seuraava rasti on 
pyrkiä purkamaan ongelma auki ns. omin voimin. Seuraava rasti on kysyä 
kurssiopettajalta, hän on sinua varten. Voit myös tarkistaa onko oppimisympäristö 
Moodlessa keskustelua aiheesta muiden kurssilaisten kesken – todennäköistä on, että 
myös joku muu on miettinyt samaa ongelmaa. 
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AJANKÄYTTÖ JA VALMISTAUTUMINEN - KERTAUS 
! Vähintään 2 kk:n täysipainoinen valmistautuminen 
! Lukemista vähintään 350 h, mieluummin 500-700 h  
! Kirjat luettavat 4-6 kertaa 
! Lukeminen on aloitettava viimeistään maaliskuun lopussa. Aikaisemmin, 

mikäli mahdollista. 
 

Opiskelupaikan saaminen edellyttää täysipäiväistä omistautumista valmistautumiseen. 
Kevään 2019 abiturienteilla on riittävästi aikaa valmistautua ylioppilaskirjoitusten 
jälkeen, mutta aikaa ei ole tuhlattavaksi. 

3.9 Miksi opiskelupaikka jäikin saamatta? Epäonnistumisen syitä 

Ohessa on koottuna yleisimpiä syitä siihen, miksi opiskelupaikka voikin jäädä saamatta. 
Syyt on listattu tähän sitä varten, että sinä voisit listaan perehtymällä välttää kyseiset 
sudenkuopat ja saavuttaa tavoitteesi tällä hakukerralla. 
 
3.9.1 Oletetaan, että valintakoe on helppo, koska se perustuu lukion kursseihin 
Keväällä 2019 valintakoe perustuu lukion oppimääriin. Aineet ovat monien mielestä 
helpompia kuin aikaisempina vuosina. Kilpailu opiskelupaikoista valintakoekiintiössä 
tulee olemaan kovempaa kuin aiemmin. Jos aineet ovat helpompia, niin vastaavasti koe 
tulee olemaan vaikea ja pisterajat tulevat olemaan erittäin korkeita. Asiat on siis 
osattava erittäin hyvin. Vuoden 2018 valintakoe osoitti, että kokeesta voidaan 
halutessaan tehdä haastava ja ilman hyvää valmistautumista siinä menestyminen on 
vaikeaa. Jos koe on helppo, niin se helppo myös kaikille muille hakijoille ! pisterajat 
ovat korkeita. 
 
3.9.2 Liian vähän lukemista ja valmistautumista 
Tämä on ylivoimaisesti suurin syy siihen että opiskelupaikka jää saamatta; opiskeluun 
käytetty aika on yksikertaisesti liian vähäinen. Ei ole realistista olettaa saavansa 
opiskelupaikkaa, jos kirjat on luettu 1-2 kertaa ja valmistautumiseen käytetty aika on 
alle 200 tuntia. Kokemuksemme mukaan opiskelupaikan saaminen on harvinaista 
mikäli valmistautumiseen käytetty aika on alle 300 tuntia. Vain noin 15 % 
opiskelupaikan saaneista on kertonut valmistautuneensa alle 300 tuntia. Edelleen 
haluamme painottaa, että toki erittäin laadukkaasti ja tehokkaasti työskentelemällä myös 
keskimääräistä pienemmällä työmäärällä opiskelupaikan saaminen on mahdollista, 
mutta kovinkaan yleistä se ei ole. Luonnollisesti opiskeluaika tulee suhteuttaa omaan 
asioiden oppimiskykyyn ja hakukohteeseen. Kurssin aikana tehtävät harjoituskokeet 
ovat hyviä mittareita oman osaamisen mittaamiseen; suhtaudu niihin siis kuin 
oikeaankin pääsykokeeseen. 
 
3.9.3 Aloitetaan ”tosissaan lukeminen” liian myöhään 
Ne jotka ovat päässeet lähelle, kertovat lähes aina, että alkukeväällä ei tullut juurikaan 
luettua ja he aloittivat ns. tosissaan valmistautumisen vasta huhti-toukokuun vaihteessa 
tai vasta toukokuussa. Vaatimustaso, joka vaaditaan valintakokeessa, oli tullut 
yllätyksenä mutta koska asia ymmärrettiin liian myöhään, ei asian korjaamiseen ollut 
enää riittävästi aikaa. Aika yksinkertaisesti loppui kesken. ÄLÄ ODOTA 
TOUKOKUUHUN VAAN ALOITA HETI! (Tai välittömästi ylioppilaskirjoitusten 
jälkeen.) 
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3.9.4 Liian vähän harjoitustehtävien tekemistä 
Monet kurssilaiset ovat kertoneet suurista tuntimääristä, jotka on käytetty kirjojen 
lukemiseen, mutta se ei näy harjoituskokeiden tuloksissa. Usein syynä on se, että he 
eivät ole tehneet harjoitustehtäviä riittävästi tai juuri lainkaan. Harjoitustehtävien 
tekeminen kertoo onko oppimista tapahtunut. Tekemällä oppii. Usein luullaan, että 
osataan asioita riittävän tarkasti mutta ne osataankin aivan liian yleisellä tasolla. 
Valintakokeen kysymyksiin vastaaminen vaatii asioiden tarkkaa muistamista ja 
ymmärtämistä. Hyödynnä harjoitustehtäviä ja oppimiskoneen harjoituskokeita 
lukemisen/valmennuskurssin alusta lähtien. Tee harjoitustehtäviä jo ensimmäisen 
lukukerran jälkeen, jolloin ymmärrät riittävän ajoissa, että kuinka tarkasti asiat pitää 
osata valintakokeessa.  
 
3.9.5 Liian vähän laadukasta työskentelyä 
Aina kun valmistaudut pääsykokeeseen, niin käytä aikasi laadukkaasti ja pidä ajatus 
mukana. Kirjojen ”lueskelusta” ja selailusta ei ole juurikaan hyötyä. Käytä aikasi 
tehokkaasti ja laadukkaasti. Jos ajatus ei pysy mukana, pidä tauko. Suurellakaan 
tuntimäärillä ei ole juurikaan väliä, jos aika on käytetty tehottomasti. Ihmiset oppivat eri 
tavalla ja asioiden oppiminen vie joiltakin paljon enemmän aikaa kuin toisilta.  
 
 
4 KURSSIMATERIAALI JA SEN TEHOKAS HYÖDYNTÄMINEN 
 
Ekonomivalmennuksen kauppatieteiden valmennuskurssin kurssimateriaali on 
markkinoiden ylivoimaisesti laajin. Käytössäsi on mm. kirjatiivistelmät, opetusvideot ja 
yli 3500 harjoitustehtävää. Ekonomivalmennuksen valmennuskurssilla saat käyttöösi 
moninkertaisen tehtävämäärän verrattuna joihinkin muihin kurssijärjestäjiin, joten 
hyödynnettävää todella löytyy! Kurssimateriaalia laajennetaan ja parannetaan joka 
vuosi, hyödyntäen aikaisempien vuosien kurssipalautetta ja kokemuksia. 

4.1 Ennakkoharjoittelumateriaali ennen valmennuskurssin alkamista  

Saat valmennuskurssin opetuksesta parhaan hyödyn, jos olet tutustunut 
valintakoekirjaan jo ennen oppitunteja. Lue valintakoekirja 1-2 kertaa läpi ennen 
oppitunteja ja tee aineen ennakkoharjoittelumateriaali. Näin varmistumme siitä, että saat 
parhaan hyödyn oppitunneista. Kaikkea ei luonnollisestikaan pidä eikä tarvitse osata ja 
ymmärtää ennen oppitunteja. Pyri kuitenkin siihen että osaamisesi olisi sellaisella 
tasolla, että tiedät mitä et osaa ja osaat esittää kysymyksiä (oppitunneilla tai Moodle 
verkko-oppimisympäristön keskustelupalstalla). 
 
Suosittelemme, että valmistaudut jokaiseen kurssikertaan seuraavasti:  

• lukemalla etukäteen luennoitava asia kirjasta  
• lukemalla etukäteen luennoitava asia tiivistelmästä 
• tekemällä ennakkotehtävät ja tutustumalla aihealueen tehtäviin 

Moodlessa ja/tai tiivistelmissä 
 

Jokaiselle kurssikerralle tulee myös kerrata edellisellä kerralla opetettu asia: 
• tekemällä tehtäviä ja minikokeita käsitellystä aihealueesta 
• kertaamalla tiivistelmästä edellisellä kerralla opetettu asia 
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4.2 Teoriatiivistelmät 

Valmennuskurssiin kuuluu teoriatiivistelmät valintakoevaatimuksista sekä 
Ekonomivalmennuksen oma matematiikan oppikirja. Kurssilaiset saavat nämä 
käyttöönsä sekä digitaalisena että painettuina versiona. Painetut versiot kurssimateriaalit 
jaetaan ensimmäisellä kurssikerralla. Verkkovalmennuskurssilaisille kurssimateriaalit 
toimitetaan postitse. Tiivistelmien tekemisessä huomioidaan nykyisten kurssikirjojen 
sisältö sekä opetussuunnitelman tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Ekonomivalmennuksen 
kirjaa käytetään valmennuskurssin oppitunneilla mutta sen lisäksi kannattaa hankkia 
vähintään yksi (ehkä jopa useampi) uuden opetussuunnitelman mukainen kurssikirja.  
 
Kirjatiivistelmiin on pyritty kokoamaan opetussuunnitelman mukaiset keskeisimmät 
asiat helposti luettavaan ja jäsennettyyn muotoon. Voit käyttää tiivistelmiä oppimisen 
tukimateriaalina, niihin on esimerkiksi helppo tehdä muistiinpanoja. Osa kurssilaisista 
hyödyntää kirjatiivistelmiä erittäin ahkerasti ja osa taas vähemmän. Jos jokin asia 
valintakoekirjassa on selitetty lyhyesti tai epäselvästi niin asiaa saattaa olla täydennetty 
tiivistelmissä sanoin ja/tai esimerkkien avulla. 
 
Haluamme korostaa, että tiivistelmät eivät välttämättä yksin riitä valintakokeessa, 
vaan sinun on osattava opetussuunnitelman sisältö. Valintakoekysymykset perustuvat 
opetussuunnitelmaan, eivät kirjatiivistelmiin!  

4.3 Harjoitustehtävät 

Sinulla on käytössäsi erittäin suuri määrä harjoitustehtäviä, joista valtaosa on 
pääsykokeen tapaan monivalintatehtäviä tai oikein/väärin -tehtäviä.  
 
Harjoitustehtävät ja vastaukset löytyvät Moodlesta pdf-tiedostoina. Voit halutessasi 
tulostaa ne itsellesi tai käyttää niitä vain sähköisinä versioina. Kysymykset on jaettu 
jokaisesta aineesta muutamaan kategoriaan, joko opetussuunnitelman sisällön ja/tai 
aiheen mukaisesti. Tiedostoissa olevat tehtävät on numeroitu käytön helpottamiseksi. 
Tiedostoissa olevat tehtävät ovat samoja kuin Oppimiskoneen tehtävät. (Oppimiskonetta 
ja sen  hyödyntämistä esitellään tässä oppaassa myöhemmin.) Harjoitustehtävät on 
jaettu kahteen osaan vaikeusasteen mukaisesti. Opiskelun alkuvaiheessa kannattaa tehdä 
helpompia tehtäviä ja myöhemmin keväällä kannattaa siirtyä vaativampiin tehtäviin. 
 
Suosittelemme, että aloitat harjoitustehtävien tekemisen mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa, mielellään jo ensimmäisen lukukerran jälkeen. Harjoitustehtävien 
tekeminen kertoo onko oppimista tapahtunut. Valintakokeen kysymyksiin 
vastaaminen vaatii asioiden tarkkaa muistamista ja ymmärtämistä. Hyödynnä 
harjoitustehtäviä ja oppimiskoneen harjoituskokeita lukemisen/valmennuskurssin alusta 
lähtien. Tee runsaasti harjoitustehtäviä, niin ymmärrät, kuinka tarkasti asiat pitää osata 
valintakokeessa! Harjoitustehtäviä on erittäin paljon mutta on erittäin 
suositeltavaa, että teet ne kaikki. 

4.4 Harjoituskokeet 

Ekonomivalmennuksen valmennuskurssiin kuuluu kahdeksan harjoituspääsykoetta, 
joista neljä tehdään kurssipaikalla ja neljä verkko-oppimisympäristössä. Harjoituskokeet 
lisätään Moodleen pdf-tiedostoina, kun koe on pidetty kaikilla lähiopetuskursseilla. 
Jokaisessa kokeessa on kysymyksiä kaikista aineista. Paikan päällä tehtävien kokeiden 
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ajankohdat löydät kurssin aikataulusta ja verkkovälikokeiden kokeiden aikataulusta 
ilmoitetaan kevään kuluessa. 
 
Harjoituskokeet ovat erinomainen tapa mitata osaamisesi kehittymistä ja osaamistasi 
suhteessa muihin kurssilaisiin. Julkaisemme harjoituskokeiden tulokset nimettöminä 
Moodlessa, kun koe on pidetty. On erittäin suositeltavaa katsoa myös muiden 
kurssilaisten koetuloksia ja keskiarvoa, koska se antaa hyvän kuvan siitä mikä on 
sinun osaamisesi taso. Opiskelupaikan saamiseksi sinun tulisi saada pisteet, jotka ovat 
keskiarvon yläpuolella. Mikäli tavoittelet opiskelupaikkaa Helsingistä, Turusta tai 
Tampereelta valintakoekiintiössä, niin sinun olisi hyvä olla parhaan 10-15 % joukossa. 
Hakukohde vaikuttaa tavoitepistemäärääsi. Mikäli koepisteesi jäävät tavoitteesta, 
tulee sinun kiristää opiskelutahtia, jotta saat haluamasi opiskelupaikan. Tee 
harjoituskokeet samaan aikaan kun muutkin kurssilaiset, niin tulokset ovat 
vertailukelpoisia.  
 
Tee kaikki harjoituskokeet huolellisesti ilman valintakoekirjoja. Kokeet ovat 
erinomainen tapa harjoitella valintakoetilannetta. Harjoituskokeissa voit myös kokeilla 
miten saat parhaat pisteet; vastaatko kaikkiin kysymyksiin vai vain niihin, jotka osaat. 
Todennäköisesti saat parhaat koepisteet vastaamalla vain niihin, jotka osaat, koska 
vääristä vastauksista tulee miinuspisteitä. 

4.5 Opetusvideot 

Valmennuskurssilaistemme käytössä on lähiopetuksen lisäksi opetusvideoita, jotka 
kuvataan huhtikuussa alkavan Oulun valmennuskurssin yhteydessä. Kevään 2018 
opetusvideot ovat koko ajan kurssilaistemme käytössä. Verkkovalmennuskurssilaiset 
eivät osallistu lähiopetukseen. Uudet videot ovat käytössä viimeistään seuraavana 
päivänä niiden kuvaamisesta.   
 
Opetusvideoita voi hyödyntää monella tapaa, esimerkiksi poissaolojen korvaamiseen ja 
kertaamiseen. Videoiden katsominen tuo myös vaihtelua lukemiseen. Jos usean 
lukutunnin jälkeen ei jaksa enää keskittyä lukemiseen tai tehtävien tekemiseen, saattaa 
videoiden katselu olla siinä tilanteessa hyvä vaihtoehto. Videoiden hyödyntäminen ja 
hyöty riippuu myös henkilöstä, koska me kaikki opimme eri tavoilla. Joillekin videot on 
hyvä tapa oppia ja osa ei koe saavansa niistä suurta hyötyä. Kannattaa kuitenkin 
kokeilla! 

4.6 Oppimiskone 

Valmennuskurssilaistemme käytössä on ainutlaatuinen Oppimiskone, joka on 
kurssipalautteen perusteella monien mielestä verkko-oppimisympäristön parasta antia. 
Oppimiskone on nyt käytössä jo kuudetta vuotta ja olemme kehittäneet sitä vuodesta 
toiseen.  
 
Oppimiskoneessa on yli 50 erilaista koevaihtoehtoa, joita kurssilaiset voivat tehdä 
täysin rajattomasti. Keväällä 2018 kurssilaisemme tekivät Oppimiskokeen 
harjoituskokeita yli 230 000 kpl ja vastasivat yli 3,1 miljoonan harjoitustehtävään. 
Oppimiskoneessa on kokeita, joissa voi harjoitella vain yhtä valintakoekirjaa tai vain 
osaa siitä. Voit siis harjoitella tehtäviä kirjakohtaisesti tai asiasisällön mukaisesti. 
Valmistautumisen alkuvaiheessa kannattaa tehdä suppeampia kappalekohtaisia kokeita 
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ja osaamisen lisääntyessä siirtyä kirjakohtaisiin kokeisiin. Näiden jälkeen kannattaa 
siirtyä sellaisiin kokeisiin, joissa on kysymyksiä kaikista valintakoekirjoista.  
 
Harjoitustehtävät on jaettu kahteen osaan vaikeusasteen mukaisesti. Opiskelun 
alkuvaiheessa kannattaa tehdä helpompia tehtäviä ja myöhemmin keväällä kannattaa 
siirtyä vaativampiin tehtäviin. 
 
Toukokuussa kannattaa tehdä runsaasti laajoja harjoituskokeita, joiden avulla 
paljastuvat vielä heikoimmat osa-alueesi, joita voit vielä parantaa. Osa kurssilaisista saa 
toukokuun loppupuolella joskus kaikki tehtävät oikein laajoista ja vaativimmista 
tehtävistä koostuvista harjoituskokeista, joissa on kysymyksiä kaikista aineista. Tässä 
tilanteessa sisäänpääsyn voidaan sanoa olevan (lähes) varmaa. 
 
Oppimiskoneen kysymykset ovat samoja kuin pdf-tiedostoissa olevat harjoitustehtävät, 
mutta ne valitaan kokeisiin satunnaisotannalla. Kysymyspankissa olevien tehtävien 
lukumäärä on noin 3000 tehtävää. Ennakkoharjoittelutehtävät mukaan lukien tehtävien 
lukumäärä on yli 3500 tehtävää. Kysymykset on numeroitu, joten voit palata niihin 
tarvittaessa myöhemmin. Mitä enemmän oppimiskoneen kokeita teet, sitä 
todennäköisemmin siellä esiintyy tuttuja kysymyksiä. 

4.7 Verkko-oppimisympäristö Moodlen kysymyspalstat 

Moodlessa on neljä eri kysymys- ja keskustelupalstaa, joissa voit esittää kysymyksiä tai 
lukea muiden esittämiä kysymyksiä. Jokaiselle aineelle on oma kysymyspalsta ja näiden 
lisäksi yksi yleinen palsta, jossa voit esittää kysymyksiä muista asioista, kuten 
hakemisesta, valintakokeesta, Moodlen toiminnallisuudesta yms.  
 
Mikäli valintakoekirjoissa tai kurssimateriaalissa on sinua askarruttavia asioita, niin 
esitä rohkeasti kysymyksiä kysymyspalstalla. Vaikka sinulla itselläsi ei olisi 
kysymyksiä esitettäväksi, kannattaa kuitenkin tutustua muiden kurssilaisten esittämiin 
kysymyksiin; näin voi löytyä sellaisia asioita, joita et ole vielä itse huomannut. 
Kokemuksesta tiedämme että kurssilaisia askarruttavat yleensä samat asiat ja usein joku 
toinen kurssilainen on jo ehtinyt kysyä asiasta joka sinuakin mietityttää, ja siten vastaus 
löytyy jo keskustelupalstalta.  
 
Kurssilaisemme ovat käyttäneet kysymyspalstoja erittäin aktiivisesti. Keväällä 2018 
kysymyspastoilla oli yli 1500 viestiketjua. 
 
Huomaathan: älä esitä valintakoekirjoihin liittyviä kysymyksiä sähköpostitse, 
vaan Moodlen kysymyspalstalla. 

4.8 Kansataloustiede 2015 

Olemme jättäneet Moodleen tarkoituksella vuonna 2015 (ja useina vuosina ennen tätä) 
valintakoekirjana olleen Taloustiede valintakoekirjan kurssimateriaalit ja opetusvideot. 
Kyseisessä vanhassa valintakoekirjassa on runsaasti samaa asiaa, kuin nykyisessä 
taloustiedon osuudessa. Kyseinen kurssimateriaali auttaa sinua ymmärtämään nykyistä 
taloustiedon osuutta paremmin ja syvällisemmin. Haluamme korostaa, että 
Kansantaloustiede 2015 osuudessa on myös runsaasti asiaa, joka selvästi ylittää 
nykyiset pääsyvaatimukset mutta toisaalta runsaasti asiaa joka on hyvää 
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oheismateriaalia taloustiedon (YH2) kurssin ymmärtämiseksi. Erityisesti opetusvideot 
ovat saaneet erinomaista palautetta aikaisempina vuosina. 
 
5 MONIVALINTAKOETEKNIIKKA 
 
Monivalintakoe on omanlaisensa koetyyppi, jossa on myös tietynlainen 
vastaustekniikka. Monivalintakokeen vastaustekniikassa on neljä oleellista osaa: 
kysymyksen lukeminen, vastausvaihtoehtojen lukeminen, vastausvaihtoehdon valinta ja 
tarkistusvaihe. Tutustu oheiseen monivalintakoetekniikan esittelyyn jo kurssin aikana, 
jotta voit tehdä harjoituskokeet samalla tekniikalla kuin aikanaan teet varsinaisen 
pääsykokeenkin. 
 
Kysymyksen lukeminen: 
Tärkeintä on lukea koko kysymys loppuun saakka ja varmistua siitä, että olet 
ymmärtänyt joka sanan. Huomioi tarkasti, onko kysymys tyyppiä "Mikä seuraavista on 
tosi" vai "Mikä seuraavista ei ole tosi".  
 
Luettuasi kysymyksen, palauta mieleesi ennen vastausvaihtoehtojen lukemista asian 
pääkohdat ja se kohta, missä asia kirjassa/tiivistelmässä on esitetty. Esimerkki: jos 
kysymys on "Mikä on vaihtotaseen arvo?", kirjoita kyseinen kaava itsellesi ylös 
 
Vastausvaihtojen lukeminen: 
Jälleen on tärkeää lukea jokainen vaihtoehto loppuun saakka jokainen sana ymmärtäen. 
Varo erityisesti kieltoilmaisuja (ei), superlatiiveja (paras, tehokkain) ja rajoittavia 
ilmaisuja (vain, ainoastaan). 
 
Oikean vastausvaihtoehdon valinta: 
Oikea vastausvaihtoehto on oikea tai lähinnä oikea. Väärät vastausvaihtoehdot eivät 
siis ole välttämättä kokonaan vääriä. Varsinaisessa pääsykokeessa ja tehdessäsi 
harjoitustehtäviä, suosittelemme seuraavaa tekniikkaa: 
 
1. Mikä seuraavista ei ole oikein? 

1 
tiedät varmasti oikean vastauksen       2 

3 
4 

      
2.Mikä seuraavista ei ole oikein? 
tiedät, että 1 on väärin   X 1 
tiedät, että 2 on väärin   X 2 
epäilet, että 3 voi olla oikein  - > 3 
et osaa sanoa 4:nnestä mitään   4 
 
Pääsykokeessa ja kaikissa harjoituskokeissamme pyri aluksi ratkaisemaan tehtäviä 
järjestyksessä. Jos et osaa vastata johonkin tehtävään tai se vie hyvin paljon aikaa jätä 
nämä tehtävät välistä, ja palaa niihin kun olet ratkaissut muut tehtävät. Alustavasti 
miettiessäsi tehtävää, käytä yllä olevia merkintöjä, jotta et hukkaa aikaa miettimällä 
uudestaan samoja asioita.  
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Pääsykokeessa oikean vastausvaihtoehdon numero tulee siirtää erilliselle 
vastauslomakkeelle. Tämä vastauslomake tulee myös allekirjoittaa. Tämä on ollut 
käytäntö edellisinä vuosina, ja on luultavaa että se jatkuu. Valintakokeessa vastaukset 
valitaan ”mustaamalla” vastaus annetusta vastauslomakkeesta. Vastausten siirtäminen 
vastauslomakkeelle saattaa viedä jonkin verran aikaa. Aloita vastausten siirtäminen 
vähintään puolituntia ennen kokeen päättymistä. 
 
Pääsykokeessa saa paperia muistiinpanoja varten vain yhden arkin kerrallaan. Edellinen 
arkki viedään siis pois, kun saat uuden puhtaan arkin. Tee alusta lähtien selkeät 
merkinnät paperille, ensin tehtävänumero, ja sitten laskutoimitukset selkeällä, pienellä 
käsialalla, jotta voit palata niihin mahdollisessa tarkistusvaiheessa. Toimi samoin myös 
harjoituskokeissamme, jotta saat tarvittavan rutiinin. Koepaperiin on aikaisempina 
vuosina saanut tehdä merkintöjä, voit käyttää merkintöjen tekemiseen kysymyspaperin 
kääntöpuolta. 
 
Huomaa, että pääsykokeessa saa käyttää vain korkeakoulun antamaa nelilaskinta, jossa 
on neljä peruslaskutoimintoa ja neliöjuuri. Omia laskimia tai taulukkokirja ei saa 
käyttää. 
 
Tarkistusvaihe: 
Jos Sinulla on aikaa, käy tarkistusvaiheessa kaikki kysymykset läpi järjestyksessä. Jos 
aikaa on vähän, aloita epävarmimmista kysymyksistä. Kun tarkistat kysymystä, tee se 
niin kuin ratkaisisit kysymystä ensimmäistä kertaa eli peitä kysymysvaihtoehtojen vasen 
reuna kädelläsi, jotta et näkisi, minkä vaihtoehdon olet valinnut. Sinun tulee perustella 
itsellesi, miksi kyseinen vaihtoehto on oikein, ja miksi toiset vääriä. Kokeessa on kolme 
tuntia aikaa. Kolme tuntia on 180 minuuttia, jos valintakokeessa on 40 kysymystä, on 
jokaiseen kysymykseen aikaa keskimäärin 4,5 minuuttia. Käytä koko kolme tuntia 
hyväksesi. Ei kannata kiirehtimällä ”pilata” kevään aikana tehtyä työtä. Tarkista myös, 
ettet tee ”tyhmiä” huolimattomuusvirheitä.   
 
Missä järjestyksessä tehtäviä sitten kannattaa tehdä?  
Älä aloita kokeessa mahdollisesti olevasta aineistosta. Suosittelemme, että teet 
tehtäviä järjestyksessä kiirehtimättä ja huolellisesti. Mikäli tehtävän tekeminen vaatii 
paljon aikaa, niin sellaisista tehtävistä ei kannata aloittaa, vaan palata niihin 
myöhemmin. On todennäköisesti järkevää aloittaa sinulle vahvimmasta aineesta, koska 
onnistumisen kokemukset lisäävät itseluottamusta ja parantavat menestymistäsi myös 
muissa aineissa. Varjopuolena tässä on se, että jos et jostain syystä osaakaan vastata 
sinulle etukäteen vahvimman aineen kysymyksiin, niin itseluottamuksesi saattaa 
heikentyä. Tästä ei kannata huolestua, koska tässä tapauksessa kysymysten taso on 
todennäköisesti vaikea ja kysymykset ovat vaikeita myös kaikille muille kokeeseen 
osallistujille. 
 
Kannattaako arvaaminen? Valintakokeessa vääristä vastauksista saa miinuspisteitä. 
Arvaaminen ei yleensä kannata. Oikeasta vastauksesta saa tyypillisesti 1 pisteen ja 
väärästä -0,5 pistettä. Pisteytys saattaa olla myös erilainen! Jos arvaat kysymyksiä, 
niin todennäköisyyslaskennan perusteella saat jokaisesta arvatusta kysymyksestä 
keskimäärin -0,125 pistettä. (0,25*1-0,75*0,5=0,25-0,375=-0,125p)  ARVAAMINEN 
EI KANNATA! Jos arvaat kaikki kysymykset saat keskimäärin yhteensä -5 pistettä. Jos 
kyseessä on oikein/väärin tehtävä, niin pisteytys on yleensä ollut +0,5 pistettä oikeasta 
vastauksesta ja -0,25 väärästä vastauksesta. Todennäköisyyslaskennan perusteella saat 
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tällöin keskimäärin 0,125 pistettä (0,5*0,5-0,5*0,25=0,25-0,125=0,125). Arvaaminen 
on ehkä kannattavaa. Nämä olettamukset ja todennäköisyydet perustuvat aikaisempien 
vuosien kokeiden pisteytykseen. Mikäli pisteytys muuttuu, niin yllä olevat 
laskutoimitukset eivät pidä enää paikkaansa. 
 
 
6 MUITA OHJEITA VARSINAISTA PÄÄSYKOETILANNETTA VARTEN 
 
Pääsykokeessa on tärkeää olla hyvässä vireessä! Viimeisenä ilta lukeminen kannattaa 
lopettaa ajoissa. Muutaman tunnin rajahyöty on olematon. Riittävän yöunen ja 
aamupalan merkitys on tärkeää,  syö kevyesti mutta ravitsevasti. Yritä nukkua 
normaalien yöunien verran. Varmista pääsykoetta edeltävänä päivänä että sinulla on 
kaikki kokeessa tarvittavat välineet ja että tiedät miten menet pääsykoepaikalle. 
Koepäivän aamuna tulee herätä riittävän aikaisin, jotta ei tule kiire. Varaa riittävästi 
aikaa koepaikalle menemiseen sekä oikean koesalin löytämiseen. Mene paikalle 
mieluiten hieman liian aikaisin kuin liian myöhään.  
 
Koetilanteessa kannattaa kysyä mieltä painavista asioista ennen kokeen alkamista. 
Tarkista laskukoneen toimivuus ja se että siitä löytyy neliöjuurinäppäin! Usein osa 
laskukoneista on ollut rikki tai kaikissa laskimissa ei olekaan ollut neliöjuurinäppäintä. 
Käännä koepaperi vasta, kun olet saanut siihen luvan. Lue ohjeet ja kokeen pisteytys 
huolellisesti, sillä pisteytys on saattanut muuttua. Silmäile ensin koe lävitse ja aloita 
sinulle vahvimmista aineista ja helpoimmista tehtävistä. Tarkkaile ajan kulumista ja 
etene helpommista tehtävistä vaikeampiin tehtäviin. Panosta niihin tehtäviin, joista 
uskot saavasi varmimmin lisäpisteitä. Mieti myös kannattaako jäljellä olevaa koeaikaa 
käyttää aikaa vievän ja vaativan tehtävän ratkaisemiseen. Varaa riittävästi aikaa 
vastausten siirtämiseen vastauspaperiin. Käytä koko koeaika hyväksesi, vaikka olisit  
omasta mielestäsi valmis jo ennen täyttä aikaa. Käytä loppuaika tarkistamiseen ja niiden 
tehtävien miettimiseen, joihin et ole vielä vastannut tai joista et ole täysin varma. 
 
 

TÄRKEINTÄ ON PYSYÄ KOETILANTEESSA RAUHALLISENA JA  
USKOA ITSEENSÄ. KUN OLET VALMENTAUTUNUT HYVIN,  

OPISKELUPAIKKA ON SINUN. 
 

6.1 Aineiston osuus valintakokeessa 

Tämän vuoden valintakoevaatimuksissa todetaan, että valintakokeessa jaetaan 
mahdollisesti aineisto. Aineistokokeella tarkoitetaan yleisesti sellaista kokeessa 
jaettavaa kirjallista aineistoja, johon hakija ei pääse tutustumaan etukäteen. Aineiston 
pituus voi hakukohteesta riippuen vaihdella muutamista sivuista jopa muutamaan 
kymmeneen sivuun. Tekstin lisäksi aineisto voi sisältää kuvia, taulukoita, kuvaajia sekä 
muita graafisia esitystapoja. Aineistokokeella testataan sekä hakijan nopeaa uusien 
asioiden sisäistämis- ja soveltamiskykyä että paineensietoa. Valmennuskurssin aikana 
harjoittelemme erilaisten aineistojen käsittelyä. Kurssilla tutustumme vuonna 2008 
kauppatieteellisen alan valintakokeessa olleeseen aineistoon sekä siihen liittyneisiin 
tehtäviin. Kurssilla käymme läpi luonnollisesti myös vuoden 2018 tehtävät, joihin osaan 
liittyi lyhyehkö aineisto. 
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Useimmiten aineistoon pohjautuvat kokeet ovat luonteeltaan esseitä, joissa hakijan tulee 
vertailla aineistoa esimerkiksi pääsykoekirjallisuuteen. Kauppatieteellisen valintakoe on 
monivalintakoe, joka tuo mahdolliselle aineisto-osiolle omat rajoitteensa. Mikäli 
valintakokeessa jaetaan aineisto, kysymykset voivat olla kahdenlaisia: joko suoraan 
aineistoon perustuvia tai sellaisia, joissa tulee osata soveltaa valintakoevaatimuksissa 
olevia lukion oppimääriä aineistoon. Jälkimmäinen olisi helppo toteuttaa esimerkiksi 
matematiikan avulla. 
 
Mikäli koe sisältää aineisto-osuuden, on hyvä sisäistää heti muutama perusasia. Jos 
aineisto on täysin irrallinen ja oma kokonaisuutensa, sen käsittely kannattaa jättää aivan 
kokeen loppuun. Muiden alojen valintakokeissa aineistot ovat tyypillisesti olleet hyvin 
pitkiä ja vaikealukuisia. Valintakoejännityksessä onkin vaarana hukata arvokasta 
koeaikaa liikaa pelkän aineiston läpikäyntiin ja siksi sille kannattaa varata aikaa vasta 
aivan koeajan loppupuolelta. Toki kokeen alussa sinun tulee silmäillä koko koe läpi ja 
samalla aineistoon liittyvät kysymykset, jotta hahmotat esimerkiksi kysymysten määrän.  
 
Valintakoe voi muutosten myötä olla sellainen, ettei esimerkiksi kysymysten kohdalla 
erikseen kerrota, mihin oppimäärään kysymykset pohjautuvat. Jos näin olisi ja kokeessa 
jaettaisiin erillinen aineisto, silloin aineistoa ei voi jättää kokeen loppupuolelle. Tällöin 
vaarana on se, että aineistossa kerrotaan sellaista tietoa, jota tarvitset tehtävien 
ratkaisussa. Tällaisessa tilanteessa aineisto tulisi vähintään silmäillä nopeasta läpi. 
Viimeisenä on hyvä tiedostaa, että joillain aloilla sisäänpääsy edellyttää tietyn 
pistemäärän saamista aineisto-osuudesta. Asiasta kerrotaan valintakokeen ohjesivulla. 
Mikäli tällainen teksti ohjesivulta löytyisi, aineisto-osuuteen ei saa silloinkaan käyttää 
liikaa aikaa. Muista, että valintakoe testaa myös hakijan paineensietokykyä! 
 
Miten voit valmistautua aineistokokeeseen, kerran emme edes tässä vaiheessa tiedä 
sisältääkö koe sellaista? Ensinnäkin sinun pitää totta kai ottaa haltuusi 
pääsykoevaatimukseen kuuluvat lukion oppimäärät. Aineistoa ajatellen matematiikan 
oppimäärä on sellainen, josta olisi mahdollisuus tehdä vaikea ja sitä kautta hakijoita 
erotteleva osa valintakokeeseen. Vaikeasta matemaattisesta aineistosta selviää 
rautaisella laskurutiinille, jota ei saa kuin laskemalla. Toisaalta aineisto voisi olla myös 
esimerkiksi pitkähkö ja vaikeasti kirjoitettu taloutta käsittelevä teksti. Tähän 
skenaarioon voit valmistautua lukemalla erilaisia talouden ilmiöitä käsitteleviä 
kirjoituksia (uutisia, raportteja, kolumneja jne.) Lukiokirjat ovat melko yksinkertaisella 
kielellä kirjoitettua ja siksi olisi hyvä tutustua myös muunlaiseen tekstin. Alta löydät 
muutamia linkkejä (HUOM! ilmainen sisältö riittää), joiden takaa voit muun opiskelun 
ohella hetken silloin tällöin, esimerkiksi bussissa istuessasi, tutustua talousmaailman 
kieleen. 
 

• Helsingin sanomien talousosio https://www.hs.fi/talous/   
• Kauppalehti: https://www.kauppalehti.fi  
• Suomen pankki: https://www.suomenpankki.fi 
• Talouselämä: https://www.talouselama.fi  
• Taloussanomat: https://www.is.fi/taloussanomat/   
• Valtiovarainministeriö: http://vm.fi/etusivu 

o Josta kohdat: ajankohtaista, talouspolitiikka, talousnäkymät, verotus, 
rahoitusmarkkinat ja julkaisut 

• Ylen talousosio https://yle.fi/uutiset/18-204933  
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6.2 Valintakoepaikat  

Hakija tekee kauppatieteellisen alan yhteisvalintakokeen sen yliopiston järjestämässä 
koetilaisuudessa, jonka hakukohteen hakija on asettanut kauppatieteellisen alan 
yhteisvalinnan hakukohteista prioriteetiltaan ensimmäiseksi tai ainoaksi hakukohteeksi. 
Valintakokeen paikka tulee ilmoittaa hakulomakkeessa vain, jos sitä erikseen kysytään. 
 
Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Hakemuksensa määräaikaan 
mennessä jättänyt hakija voi osallistua kokeeseen sen yliopiston koesalissa, jonka 
hakukohteen hakija on asettanut kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan 
hakukohteista prioriteetiltaan ensimmäiseksi tai ainoaksi hakukohteeksi. 
Koepaikalle tulee saapua hyvissä ajoin. Jos käytät julkisia kulkuvälineitä, tarkista 
aikataulut ja varaudu myös mahdollisiin myöhästymisiin. Eri syistä johtuen koe ei 
välttämättä ala tasan kello 12. Varaudu siihen, että koetilaisuus kestää jopa klo 16 asti.  
Tarkemmat ohjeet löydät kunkin yliopiston esittelyn yhteydestä. 
 
Kevään aikana kannattaa seurata www.kauppatieteet.fi sivustoa, mutta tämän hetkisen 
tietämyksen mukaan koepaikat ovat seuraavat:  
 
(Paikkatiedot päivitetään v. 2019 puolella ajantasalle www.kauppatieteet.fi 
sivustolle) 
Yliopistot järjestävät kokeen seuraavissa osoitteissa: 

• Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 
Otaniemen kampus, Otakaari 1, Espoo. 
Hakijoiden sijoittelu eri rakennuksissa on ollut nähtävissä aikaisempina vuosina 
osoitteessa: 
http://www.aalto.fi/fi/studies/admissions/biz/bachelors_degree_helsinki/  
noin viikko ennen koetta. 

 
• Itä-Suomen yliopisto 

Joensuun kampus: Carelia-rakennus, sali C1, Yliopistokatu 4, Joensuu 
Kuopion kampus: Snellmania-rakennus, sali SN100, Yliopistonranta 1 E, 
Kuopio 

 
• Jyväskylän yliopisto 

Mattilanniemen kampus 
Salijako on nähtävillä JSBE:n verkkosivuilla sekä valintakoeaamuna MaA-
rakennuksen ja Agora-rakennuksen aulatiloissa. 

 
• Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

Skinnarilankatu 34, Lappeenranta. Ohjeita yliopistolle saapumiseen. 
Tarkka salijako on nähtävillä yliopistolla valintakoepäivänä. Ilmoittautuminen 
on mahdollista kello 10.00 alkaen. Käytännön järjestelyjen vuoksi 
valintakokeeseen osallistuvien suositellaan tulevan paikalle viimeistään tuntia 
ennen kokeen alkua. 

 
• Oulun yliopisto 

Linnanmaa, Oulu. Hakijoiden sijoittelu eri saleihin on nähtävissä vasta 
koepäivänä, joten hakijan tulee olla paikalla hyvissä ajoin ennen kokeen 
alkamista. 
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• Tampereen yliopisto 
Kalevantie 4, Tampere 
Salijako on nähtävillä valintakoepäivänä yliopiston päärakennuksen aulassa sekä 
yliopiston Opiskelijaksi-sivuilla viimeistään koetta edeltävänä päivänä. Opasteet 
ohjaavat hakijat oikeisiin saleihin. Hakijan tulee olla paikalla hyvissä ajoin. 

 
• Turun yliopiston kauppakorkeakoulu 

Turun yksikkö: Rehtorinpellonkatu 3, Turku 
Porin yksikkö: Pohjoisranta 11a, Pori. 

 
• Vaasan yliopisto 

Tervahovi-rakennus, Wolffintie 34, Vaasa 
Hakijat jaetaan koesaleihin sukunimen mukaan. Koesalien tiedot ovat nähtävissä 
verkkosivuilla sekä valintakoepäivänä päärakennus Tervahovin 
pääsisäänkäynnin luona 

 
• Hanken Svenska Handelshögskolan 

Mikäli olet asettanut kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteista 
ensimmäiseksi Hanken Svenska Handelshögskolanin tai Åbo Akademin, voit 
valita koepaikkakunnaksi Helsingin, Turun, Vaasan tai Maarianhaminan 
(kysytään hakulomakkeella). Katso tarkemmat tiedot yliopiston nettisivuilta 
toukokuussa. 

 
• Åbo Akademi 

Mikäli olet asettanut kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteista 
ensimmäiseksi Hanken Svenska Handelshögskolanin tai Åbo Akademin, voit 
valita koepaikkakunnaksi Helsingin, Turun, Vaasan tai Maarianhaminan 
(kysytään hakulomakkeella). Katso tarkemmat tiedot yliopiston nettisivuilta 
toukokuussa. 

6.3 Mitä mukaan valintakokeeseen? 

Valintakokeessa tarvitaan kuulakärkikynä (= ainoa sallittu kirjoitusväline) ja 
kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti, henkilöllisyystodistus, kuvallinen 
KELA -kortti). Kokeessa vastataan optisesti luettavalle vastauslomakkeelle mustaamalla 
vastausta vastaava ruutu. Vastauslomakkeen allekirjoitus tulee tehdä kuulakärkikynällä.  
Kuulakärkikynä (mustekynä) on siis välttämätön.  Kuulakärki kynä EI saa olla 
poispyyhittävä. Valintakokeeseen ei saa tuoda muita tarvikkeita, mukaan lukien 
rannekelloa tai nenäliinoja.  
 
Valintakokeeseen osallistuville annetaan käyttöön peruslaskutoimitukset käsittävä 
nelilaskin. Kaikenlaisten omien laskimien käyttö on kielletty. Omien muistiinpanojen ja 
suttupapereiden tuonti saliin on kielletty. Koesaliin ei saa tuoda sähköisiä viestimiä 
(esimerkiksi kännykkä). Koesaliin saa tuoda juoman kirkkaassa, läpinäkyvässä 
pullossa, jossa ei ole etikettejä. Muita eväitä ei saa tuoda. Eväitä koskevasta 
rajoituksesta voidaan poiketa terveydellisten (esim. diabetes) seikkojen perusteella. 
Tässä tapauksessa hae lupaa eväisiin suoraan siitä yliopistosta, jossa suoritat kokeen, 
viimeistään kolme viikkoa ennen koetta. 
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Rannekello on erikseen kielletty. Koesalissa pitäisi olla kello. Jos koesalissa ei ole 
kelloa, niin pyydä kello saliin ennen kokeen alkamista. 

6.4 Laskukone 

Valintakokeeseen osallistuville annetaan käyttöön peruslaskutoimitukset käsittävä 
nelilaskin. Tarkista laskukoneen toimivuus ja se että laskimesta löytyy 
neliöjuurinäppäin! Usein osa laskukoneista on ollut rikki. Kaikenlaisten omien 
laskimien käyttö on kielletty.  

6.5 Kaavat ja MAOL-taulukkokirja eivät ole sallittuja 

Ylioppilastutkintolautakunta on hyväksynyt MAOL-taulukkokirjan ja antanut luvan 
käyttää sitä ylioppilastutkinnon kokeissa. Kauppatieteellisen alan valintakokeessa 
erilaiset kaavakokoelmat ja MAOL-taulukkokirja eivät ole sallittuja, vaan kaikki 
kaavat on muistettava. Aikaisempina vuosina valintakokeessa ei ole annettu yhtään 
kaavaa. 

6.6 Erityisjärjestelyt valintakokeeseen 

Valintakokeeseen osallistuva voi saada hakemuksesta vammansa, sairautensa tai 
vastaavan erityisen syyn perusteella tarvitsemansa erityisjärjestelyt valintakokeeseen. 
Esimerkiksi hakijat, joilla on lukivaikeus, voivat saada lisäaikaa valintakokeen 
suorittamiseen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä erityisjärjestelyjä hakija hakee ja 
millä perusteella. Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto 
vamman tai sairauden laadusta sekä asiantuntijan suosittelemista erityisjärjestelyistä. 
Myös ylioppilastutkintolautakunnan antama päätös kelpaa todistukseksi. Hakemus tulee 
toimittaa suoraan siihen yliopistoon, jossa valintakokeen tekee, viimeistään 10.4.2019 
klo 15.00. Edellä mainitun päivän jälkeen toimitetut hakemukset huomioidaan vain 
siinä tapauksessa, että erityisjärjestelyiden syy on ilmennyt 10.4.2019 jälkeen. 
 
 
7 OPPIMISTYYLIT SEKÄ OPISKELU- JA MUISTITEKNIIKAT APUNASI 
 
Oppimiskäsityksiä ja opetusmenetelmiä on lukuisia ja niitä on tutkittu varsin runsaasti. 
Jokaisella menetelmällä ja käsityksellä on kannattajansa mutta oppiminen on yksilöllistä 
ja me kaikki opimme eri tavalla. Oppimistyylillä tarkoitetaan yksilölle yleistä, 
tiedostamatonta taipumusta käyttää tietynlaisia oppimisstrategioita tai opiskelutapoja. 
Kaikki oppimistyylit eivät sovi kaikille, vaan parhaat tavat riippuvat yksilöstä ja hänen 
luontaisista ominaisuuksistaan. Mikäli et vielä ole tietoinen omasta oppimistyylistäsi, 
kannattaa sinun tutustua kolmeen yleisesti tunnettuun oppimistyyliin ja miettiä, mihin 
niistä mahdollisesti itse kuulut. Kun tunnistat oman tyylisi, voit tietoisesti keskittyä 
hyödyntämään opiskelun tukena juuri sinun tyyliisi sopivia opiskelun tapoja. Teoria 
oppimistyyliajattelusta on kumottu viimeisimmissä tutkimuksissa ja se on poistettu 
uusimmista oppikirjoista.  
 
Oppimistyylien esittelyn jälkeen käsitellään erilaisia luku- ja opiskelutekniikoita sekä 
muistamiseen liittyviä apukeinoja. 
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Teoria oppimistyyliajattelusta on kumottu viimeisimmissä tutkimuksissa ja se on 
poistettu uusimmista oppikirjoista. Tässä teoksessa esitettyjä tietoa oppimistyyleistä ei 
sen vuoksi kannata käyttää tutkimuksen lähteinä tai opiskellessa psykologiaa. 
 

7.1 Visuaalinen, auditiivinen ja kinesteettinen oppija 

Visuaalinen oppiminen perustuu kuviin ja kuvioihin eli näkemiseen ja näkemällä 
oppimiseen. Visuaalisella oppimistyylillä tarkoitetaan näköhavaintoon perustuvaa 
oppimista. Tällaisella oppijalla korostuu näköaistin ja näkemisen merkitys. Hän 
kykenee palauttamaan mieleensä erilaisia näkömielikuvia, joiden avulla hän rakentaa 
uutta oppimaansa. Kun visuaalinen oppija puhuu esimerkiksi kokemuksistaan, hän 
näkee ne kuvina ja käyttää puheensa tukena näkemiseen liittyviä ilmaisuja. Hänen 
tyypillisesti käyttämiä verbejä ovat esimerkiksi nähdä, näyttää, tarkentaa, erottaa, 
maalailla, selventää, kirkastaa. Esimerkiksi luennolla ollessaan visuaalisesti 
suuntautunut ihminen toivoo, että hänelle näytettäisiin asiat joko todellisina tai 
havainnollistavina kuvina tai ne kuvailtaisiin sanoin. Visuaalinen ihminen kiinnittää 
huomiota siihen, miltä asiat näyttävät: koti on siisti, työpöytä järjestyksessä ja vaatetus 
huoliteltua ja hyvännäköistä. Visuaalinen ihminen elehtii usein käsillään paljon, koska 
hän samalla ikään kuin piirtää esittämäänsä asiaa. Hän on järjestelmällinen ja haluaa, 
että asiat etenevät sujuvasti ja jos asiat eivät etene ripeästi, hän saattaa tulla jopa 
kärsimättömäksi. Kommunikoidessaan hän pitää katsekontaktia toiseen. Visuaalisesti 
suuntautunut henkilö oppii näkemällä ja katselemalla. Hän pitää kuvauksista ja 
pysähtyy usein näkemään mielessään opetettavaa asiaa. Hän on usein hyvä 
keskittymään ja hänellä on vilkas mielikuvitus. Opetustilanteessa visuaalisella ihmisellä 
tarkkaavaisuus suuntautuu usein kalvoihin ja hyvin tehtyihin monisteisiin.  
 
Jos tunnistat itsesi visuaaliseksi oppijaksi, voit käyttää seuraavia keinoja hyväksesi 
opiskelussa: 

• Muistiinpanoissa voi käyttää apuna kaavioita sekä alleviivauksia ja muita 
merkintöjä. Omien kuvien piirtäminen helpottaa assosiaatioiden syntymistä ja 
mieleen palauttamista. Apuvälineeksi saattaa usein soveltua ns. mind map.  

• Muistiinpanoissa ja piirroksissa tulisi käyttää suuria paperiarkkeja, vaikkapa 
A3-kokoisia. Muistiinpanoissasi voi käyttää välillä tikkukirjaimiakin, joilla voi 
korostaa asian tärkeyttä. Tenttiin lukiessa tenttiin voi esimerkiksi kiinnitellä 
muistiinpanoja ympäri kotia, jolloin ne ovat aina näkyvillä.  

• Uuden informaation lukeminen (tekstin näkeminen) on myös tärkeää sen 
sijaan että ainoastaan kuunneltaisiin sitä. Kuunnellessa suullista esitystä, tulisi 
keskittyä tiukasti asiaan ja mahdollisesti piirtää kuullusta omaa hahmotelmaa.  

• Mielessä voi piirtää kuvia muistin tueksi.  
 
Auditiivinen oppiminen tapahtuu kuuntelemalla. Auditiivisella oppimisella 
tarkoitetaan kuulohavaintoon perustuvaa oppimista. Tällaisella henkilöllä korostuu 
kuuloaistin ja kuulemisen merkitys. Auditiivisella oppijalla on tarkat korvat ja hän 
tallentaa havaintonsa kuulokuvien muotoon. Hän kiinnittää huomiota ympärillä 
kuuluviin ääniin ja keskusteluihin. Auditiivisesti orientoitunut pitää siitä, että 
esimerkiksi luennolla asiat kerrotaan hänelle. Lisäksi hän usein rakastaa myös omaa 
ääntään. Auditiivinen ihminen kiinnittää huomiota siihen, miltä asiat kuulostavat. 
Auditiivisesti suuntautunut ei elehdi, vaan selittää paljon ja järjestelmällisesti. Hän 
etenee hitaasti, koska hän puhuu mielessään asiat ja toistaa myös toisen puheen. 
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Kommunikoidessaan hän kääntää mielellään päätään siten, että kuulee paremmin. 
Auditiivinen ihminen oppii sanallisten ohjeiden avulla ja toistaa (puhuu) asiat 
mielessään. Rytmi ja musiikki saattavat helpottaa oppimista. Auditiivisesti suuntautunut 
nauttii vuoropuhelusta ja selittämisestä. Hän esimerkiksi etsii sanallisia selityksiä 
ongelmaratkaisuille.  
 
Jos tunnistat itsesi visuaaliseksi oppijaksi, voit käyttää seuraavia keinoja hyväksesi 
opiskelussa: 

 
• Keskity kuuntelemaan ja vältä tarpeettomien muistiinpanojen tekemistä koska 

se häiritsee kuuntelemista.  
• Auditiivinen oppija voi sanella nauhalle, mitä haluaa oppia. Nauhoitusta voi 

myös kuunnella. Lyhyen kirjallisen yhteenvedon laatiminen voi edistää 
oppimista. Nauhoittaessa oppii omasta puheestaan. Kotona ollessasi voi käyttää 
lyhyetkin joutoajat hyväksesi kuuntelemalla nauhoituksia 

• Keskustele muiden kanssa erityisen hankalista kohdista.  
• Opiskellessasi yritä minimoida kaikki muut äänet ja melu.  

 
Kinesteettisellä oppimisella tarkoitetaan tuntohavaintoon perustuvaa oppimista. 
Kinesteettinen oppija oppii tunnustellen ja kokemuksen kautta parhaiten. Hänelle on 
tärkeää, miltä jokin asia, esine tai liike tuntuu. Esimerkiksi miltä vaatteet tuntuvat hänen 
päällään tai millaiselta tuoli tuntuu istua. Opiskelutilanteessa – esimerkiksi tenttiin 
lukiessa – tämä tarkoittaa, että ympäristön pitäisi tuntua mukavalta.  
Kinesteettinen oppija hahmottaa ihmisten tarkoitukset ilmeiden, eleiden ja liikkeiden 
kautta. Hänen käyttämänsä kieli on myös hyvin konkreettista: ”Minusta tuntuu…” ja 
”Tämä vaikuttaa…”. Kinesteettinen ihminen kiinnittää huomion luennolla esimerkiksi 
siihen, miten luennoitsija kertoo asioista; kokeeko hän oppimisen aikana hyviä 
”fiilinkejä”. Opitun palauttamisessa mieleen kinesteettinen oppija tukeutuu juuri 
oppimistilanteessa tulleisiin kokemuksiin: hän muistaa, miltä jokin asia tuntui, millainen 
tunnelma siihen liittyi. Kinesteettiset ihmiset ovat fyysisesti suuntautuneita. Lukiessaan 
he saattavat käyttää esimerkiksi sormea tai kirjainmerkkiä apunaan.  
 
Jos tunnistat itsesi visuaaliseksi oppijaksi, voit käyttää seuraavia keinoja hyväksesi 
opiskelussa: 

• Muistiinpanoja voi tehdä pahvilapuille ja sivujen marginaaliin.  
• Hyödynnetään havaintoesityksiä.  
• Vältetään istumasta paikoillaan, kun opiskellaan uutta. Lukeminen kävellessä 

huoneessa edestakaisin on opiskeltaessa usein hyvin tehokas tapa.  

7.2 Erilaisten lukutyylien hyödyntäminen   

Perusperiaate tehokkaassa lukutekniikassa on: mitä harvempia kertoja pysähdyt 
riville, sitä tehokkaammin luet. Tämä pätee erityisesti nopeassa silmäilyvaiheessa ja 
kertausvaiheessa - ymmärtämis- ja opetteluvaiheessa puolestaan on usein edettävä 
hyvinkin hitaasti, jotta pystyy omaksumaan asiat syvällisesti. Seuraavassa on käsitelty 
erilaisten tekniikoiden hyödyntämistä: valitse näistä käyttöösi ne keinot, joista juuri sinä 
koet hyötyväsi eniten. 
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7.2.1 Silmäily-, ymmärtämis-, opettelu- ja kertausvaihe 
Pääsykoekirjat kannattaa lukea eri tyyleillä valmistautumisen eri vaiheissa. Karkeasti 
jaotellen vaiheet 1-3 ovat käytössä kurssin aikana ja vaiheet 3-4 erityisesti kurssin 
jälkeisellä ajalla. 
 

1. Nopea silmäilyvaihe  
Huomio sisällysluettelossa, ensivaihe.  

 
2. Ymmärtämisvaihe  
Huolellinen pääsykoekirjan läpilukeminen (n. 2 kertaa). 
Keskity ymmärtämään lukemasi. 
 
3. Opetteluvaihe     
Toistuva kirjan läpilukeminen (useita kertoja).   
Keskity muistamaan ja ymmärtämään lukemasi. 
Kirjan kokonaisuuksien ja yksityiskohtien opettelu, jäsentäminen ja muistaminen. 
Suorita jäsentelyä ja hahmottamista myös itse piirtämällä kuvia ja  tekemällä omia 
yhteenvetoja. 
 
4. Kertausvaihe 
Toistuvaa kirjan läpilukua pääsykokeeseen saakka,  
Aivan viimeisinä päivinä pyri käymään kaikki kirjat 1-2 kertaa läpi. 
Viimeisenä iltana keskity ja rentoudu, älä lue enää, työ on siinä vaiheessa tehty. 

 
7.2.2  Värejä hyödyntävä alleviivaustekniikka 
Oikea alleviivaustekniikka tehostaa lukemistasi. Värejä hyödyntävä alleviivaustekniikka 
sopii monille. Perusperiaate on: mitä vähemmän alleviivaat, sitä parempi. (Mitä 
vähemmän alleviivaat, sitä vähemmän rasitat muistiasi seuraavalla kerralla.) 
Alleviivauksen tarkoitus on lyhentää seuraavien kertojen lukuaikaa. Esimerkiksi 
kokonaisten lauseiden alleviivaaminen on yleensä haitallista. Usein jopa koko sanan 
alleviivaaminen on turhaa, voit alleviivata vain sanan etu- tai loppuosan. 
 

1. Ymmärtämisvaiheen alleviivaustekniikka 
Alleviivaa lyijykynällä kaikki pääkohtien ydinsanat ja sellaisten 
yksityiskohtien ydinsanat, joita et usko muistavasi automaattisesti. Jäsennä 
tekstiä numeroimalla eri asioihin vaikuttavia tekijöitä, syitä jne. 
 
2. Opetteluvaiheen alleviivaustekniikka 
Alleviivaa värikynällä ne ydinsanat, jotka tuntuvat vaikeilta ja ovat erityisen 
tärkeitä  
 
3. Kertausvaiheen alleviivaustekniikka 
Alleviivaa toisella värikynällä ne ydinsanat, joita et muista. 
 

7.2.3 Laadukasta lukemista tukeva luku- ja alleviivaustekniikka 
Toisena luku- ja alleviivaustekniikkana esitämme tapaa, jossa luet yhden kappaleen 
ajatuksella läpi ja kappaleen lukemisen jälkeen alleviivaat kappaleen tärkeimmät 
kohdat. Mikäli et pysty lukemisen jälkeen alleviivaamaan tärkeimpiä asioita, et 
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todennäköisesti ole lukenut kappaletta ajatuksella. Tässä tilanteessa sinun tulee lukea 
kappale uudelleen läpi. Tällä lukutekniikalla pyritään siihen, että lukemisen laatu on 
kunnossa ja ajatukset ovat lukemisessa, ei jossain muualla. Lukemisen laatu on 
tärkeämpää kuin itse lukukerrat. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että voisit ajallisesti 
lukea vähemmän.  
 
7.2.4 Muita menetelmiä 
Pääsykoekirjoja lukiessasi voit tehdä kirjoihin myös muita merkintöjä. Alleviivaa, 
jäsentele ja merkitse numeroin tai kirjaimin kirjojen asioita ja niihin liittyviä alakohtia. 
Voit tehdä myös muistiinpanoja tai jopa oman tiivistelmän aiheesta erilliseen vihkoon. 
Jotkin saavat suuren hyödyn opiskellessaan kaverin kanssa ns. lukupiireissä. Tärkeintä 
onkin löytää oma tapasi, miten juuri sinä opit parhaiten.   

7.3 Muistaminen ja sen apukeinot 

Vaikka ihmisaivojen toiminnan ja muistamisen periaatteita ei ole vielä tyystin 
ratkaistu, tiedetään muistamisesta varmasti ainakin seuraavaa:  

- Muistaminen on tiedon prosessointia.  
- Asioiden mieleen painaminen vaatii tarkkaavaisuutta.  
- Ei ole aivan sama millä tavoin asioita yritetään painaa mieleen, jotta ne ovat 

myös mieleen palautettavissa myöhemmin.  

Tarkkaavaisuuden kohottaminen ja huomion kiinnittäminen asioiden mieleen 
painamisessa parantaa tunnetusti asioiden mieleen palauttamista. 
Tarkkaavaisuutta voidaan ylläpitää esimerkiksi muistiinpanoja tekemällä, luettiinpa 
sitten kirjaa tai kuunneltiinpa toisen esitystä. On hyvä tiedostaa, että toisen henkilön 
puheenvuorosta muistaa yleensä vain joitakin seikkoja: esimerkiksi alun, jolloin 
omaan tarkkaavaisuuteen vielä kiinnitti huomiota. Tarkkaavaisuutta voidaan pitää yllä 
myös kirjoittamalla lukemisen tai esityksen kuuntelemisen ohella avainsanoja: 
esimerkiksi muistettavasta tekstistä voi poimia avainsanoja, joiden mieleen 
painaminen auttaa muistamaan koko tekstin. Tämän tapaisia muistamistekniikoita on 
kehitetty moniin tarkoituksiin erilaisina muunnelmina. Avainsanojen kirjaaminen ja 
muistiinpanojen tekeminen ovatkin yleisesti käytettyjä perustekniikoita. 
 
Muistaminen on helpompaa, kun asioita painetaan mieleen jonkin tilanteen tai 
toiminnan yhteydessä. Tätä oppimiselle tyypillistä piirrettä voi hyödyntää käyttämällä 
asioiden mieleen painamisessa erilaisia assosiaatiotekniikoita. Asian muistaa, kun sen 
kytkee johonkin aikaisemmin tuttuun asiaan. Muistettavaksi tarkoitetut alkuaineet 
voidaan puolestaan palauttaa mieleen, kun ne on painettu mieleen itse keksityn lorun 
avulla. Muistamisprosessin ydin on opittavan asian kiinnittäminen aikaisempaan 
tietorakenteeseen. Muistettavat faktatiedot on hyvä koota yhteen suuremmiksi 
kokonaisuuksiksi. Olkoon mieleen painettavana esimerkiksi käsiteluettelo, jossa on 
fysikaalisia esineitä. Tällöin voi kuvitella omaan kokemusmaailmaan liittyvää 
tapahtumaa, jossa näillä kaikilla esineillä on jokin rooli.  
 
Kun yksilö yrittää painaa mieleensä jotain sellaista asiaa, jonka hän myöhemmin 
haluaa muistaa, kehittää hän itselleen "hakuvihjeitä", joiden avulla hän voi 
myöhemmin lajitella muistissa olevaa tietoa ja palauttaa muistettavan asian mieleensä. 
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Lyhytkestoisesta muistista palautuu mieleen parhaiten tieto, johon liittyy aistikokemus 
(näkö, kuulo, haju, maku, tunto). Pitkäkestoisesta muistista palautuvat parhaiten 
mieleen mm. asiat, jotka liittyvät johonkin koettuun tapahtumaketjuun tai asiat, jotka 
ovat aikaan sidottuja. Asioiden muistiin tallentamiseen ja sieltä esille ottamiseen (ts. 
mieleen palauttamiseen) tarvitaan erilaisia tekniikoita, ja niiden hallitseminen lisää 
oppimistehokkuutta ja säästää aikaa. Tutustu seuraaviin keinoihin ja sovella niitä 
valmistautumisessa, mikäli koet ne sinulle sopiviksi tavoiksi. 
 
7.3.1 Kirjainsanat 
Kirjainsanat toimivat mieleen palauttamisen vihjeinä, esimerkiksi jotakin listaa 
opeteltaessa. Esimerkiksi ruotsin kielen sivulauseen sanajärjestys on helppo 
muistaa sanasta KONSUKIEPRE, joka ilmaisee että ensiksi sivulauseessa on 
KONjunktio, sitten SUbjekti, sitten KIEltosana ja sitten PREdikaatti. Jos 
opeteltavana on Alankomaiden viisi suurinta kaupunkia: Haag, Eindhoven, 
Rotterdam, Utrecht ja Amsterdam niitä voi muistella sanalla HERUA. 
 
7.3.2 Linkittäminen visuaalisten mielikuvien avulla 
Voit opetella ulkoa asioita yhdistämällä ne toisiinsa visuaalisen mielikuvan 
avulla. Esimerkiksi jos sinun täytyy ostaa kaupasta riisimuroja, maitoa, 
talouspaperia ja appelsiineja voit kuvitella lehmän syömässä riisimuroja 
appelsiinipuun alla käärittynä talouspaperiin. Mitä eriskummallisempi 
visuaalinen mielikuva, sitä paremmin luultavasti muistat asiat. 
 
7.3.3 Asioiden sijoittaminen mielikuvakarttaan 
Mielikuvakartta on yksi tunnetuimmista muististrategioista. Mielikuvakartta 
syntyy kun "sijoitat" mielessäsi muistettavia asioita tiettyihin paikkoihin. 
Esimerkiksi voit käyttää kartan "pohjana" tuttua matkaa, jonka kuljet usein. 
Kotisi ulko-ovelle voit "sijoittaa" ensimmäisen muistettavan asian, seuraava voi 
olla ensimmäisellä suojatiellä, seuraava kaupan pihalla, sitä seuraava vaikkapa 
sillalla, josta kuljet, seuraava urheilukentällä, joka on matkasi varrella ja 
viimeinen vaikka päämäärän ulko-ovella.  
 
7.3.4 Käsitekartta eli Mindmap 
Käsitekartalla tarkoitetaan graafista tiedon esittämisen tekniikkaa. Käsitekarttaa 
käytetään tietyn aihepiirin tietorakenteen kuvailuun: sen avulla havainnollistetaan 
käsitteitä, käsitteiden välisiä suhteita ja niiden muodostamia kokonaisuuksia. 
Käsitekartassa käsitteet ovat lokeroitu ja lokerot yhdistetään linkein kuvaamaan 
käsitteiden välisiä suhteita. Lokeroiden ja linkkien sijoittelu muodostaa hierarkkisen 
tietorakenteen.  
 
Eri oppilaat ja myös tarkasteltavan aihepiirin asiantuntijat voivat laatia samasta 
aihepiiristä erilaisia käsitekarttoja. Siksi tietystä aihepiiristä ei ole yhtä ainoata oikeaa 
käsitekarttaa, vaan jokainen yksilö laatii kartan oman käsityksensä pohjalta. Sen 
tähden käsitekartta on nimenomaan oppimiseen tarkoitettu tekniikka eikä niinkään 
tiedon esittämisen tekniikka. Käsitekartan taso, laajuus, esitystapa ja muoto 
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määräytyvät kulloisenkin tilanteen mukaan, joten käsitekartan laadintaan ei voida 
antaa mitään "reseptiä", kuinka se tulisi tehdä. Kuitenkin laadinnassa on tiettyjä 
perusperiaatteita, jotka on hyvä pitää mielessä: 

• Etsi tarkasteltavaan tiedonalaan liittyvät keskeiset käsitteet ja luokittele ne ja 
järjestä ne mahdollisuuksien mukaan hierarkkiseen järjestykseen.  

• Lokeroi käsitteet selvyyden vuoksi. Esimerkiksi eri käsiteluokat voidaan laittaa 
erivärisiin tai erimuotoisiin lokeroihin.  

• Yhdistä ympyröidyt käsitteet nuolilla toisiinsa tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Linkin eli toisin sanoen nuolen suunta voi olla ainoastaan yhteen suuntaan tai 
molempiin suuntiin.  

• Syntyneet riippuvuudet nimetään eli linkitetään.  
• Käsitelokeroiden ja linkkien sijoittelu on olennaista. Sijoittelu kuvaa 

tietorakenteen muodostamaa hierarkkista kokonaisuutta. 

Seuraavana on kuvattuna yksi esimerkki käsitekartasta.  

 

 
Käsitekartta käsitekartasta.  
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7.3.5 Lyhyt listaus muistamisen apukeinoista 
• Jäsentele ja muokkaa. 
• Jäsentele asioita tiivistelmin.  
• Tee kaavioita. 
• Tee miellekarttoja. 
• Piirrä ja muodosta käytännön esimerkkejä. 
• Kertaa. 
• Tee tarina. 
• Luo mielikuva, näytelmä tai sarjakuva, joka liitetään tapahtumaan, tarinaan tai 

tuttuun paikkaan. Idea on siinä, että opittava liitetään valmiiseen muistijälkeen. 
Näin voidaan muistaa kaavoja, sanastoja, koodeja, tärkeitä numerosarjoja. 

• Kulje muistikatua. Muistettava asia sijoitetaan tutun kadun taloihin, kodin eri 
huoneisiin tai maisemaan. Itse asiassa jo muistisäännön keksiminen (mihin 
tämän tiedon kätkisin?) houkuttelee keskittymään ja kuvittelemaan, siis aktivoi 
aivot. 

• Etsi oma tapasi. Etsi ja vahvista sitä, olipa se sitten hyräily, liike, kosketus, 
kartoitus tms. 
 

8 MIKÄLI AJANKÄYTTÖ TUNTUU HAASTEELLISELTA 
 
Toisille hakijoille ajankäytön hallinta ja suunnitelmallinen toiminta voi olla 
ominaisempaa ja helpompaa kuin toisille. Mikäli tunnistat itsestäsi että ajankäyttö ja 
sen priorisointi voi olla sinulle valmistautumisaikana haasteellista, kannattaa sinun 
kenties tutustua tämän kappaleen asioihin hieman tarkemmin. Hyvinkin tarkan 
työskentelysuunnitelman tekeminen voi olla sinun juttusi! Aloita motivaation 
löytämisellä ja selvittämisellä itsellesi, mitkä ovat tavoitteesi. Pura tavoitteesi 
pienempiin ja konkreettisiin osatavoitteisiin ja työstä itsellesi tarkempi 
viikkosuunnitelma, jossa aikataulutat paitsi opiskelusi, myös muut elämäsi toiminnot. 

8.1 Kaikki alkaa tavoitteista  

Suunnitelmallisuus alkaa tavoitteiden määrittelystä. Ne jäsentävät opiskelua ja 
tuovat motivaatiota arkiseen puurtamiseen. Ilman tavoitteiden pohtimista aika vain 
juoksee päämäärättömästi ja tuloksia syntyy niukemmin. Tavoitteita tulee olla koko 
opiskeluajalle, mutta yhtä tärkeää on asettaa viikoittaiset ja päivittäiset tavoitteet. 
Tavallisesti tavoitteita on useita, ei pelkästään opiskelussa vaan muussakin elämässä. 
Kaikkea ei kannata kuitenkaan tavoitella samanaikaisesti, sillä näin kaikkien 
tavoitteiden saavuttaminen hankaloituu. Eli kun elämään tulee uusi asia (esimerkiksi 
opiskelu), on jostain vähennettävä (harrastus/sosiaalinen elämä/tv:n katselu tms.) tai 
joku jopa unohdettava kokonaan.  
Tavoitteiden hahmottamisen jälkeen sinun tulee miettiä miten saavutat ne. Yleinen 
suunnittelun heikkous on se, että tavoitteet kuvataan liian yleisellä tasolla. Jos 
tavoitteenasi on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen tai tentin läpäisy, eivät 
ne ole tavoitteita, vaan toteamuksia. Sinun pitää liittää toteamuksiin aika ja laatu 
(joskus määrä). Missä ajassa haluat saavuttaa tavoitteen, millaista laatua (esim. haluttu 
pistemäärä harjoituskokeissa) vaadit itseltäsi ja minkä määrällisen tavoitteen haluat 
saavuttaa. Tavoitteet tulee myös osata eritellä konkreettisiin tekoihin. Mitä sinun on 
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tehtävä saadaksesi seuraavassa harjoituskokeessa 20 pistettä? Mitä edellä mainittu 
tarkoittaa kuukausi-, viikko- ja lopulta päivätasolla?  

8.2 Viikkosuunnitelma avuksi ajan hallintaan  

Viikkosuunnitelma on hyvä työkalu ajan hallinnassa. Siinä tavoitteet 
konkretisoituvat. Löydät viikkosuunnitelma pohjan tämän oppaan lopusta. (Liite 1) 

1. Aloita viikkosuunnitelman tekeminen päättämällä, mitä aiot saada tehdyksi 
kyseisellä viikolla. Voit jaotella tehtävät opiskeluun liittyviin ja muihin (vapaa-
aika, perhe, kotityöt). Muista opiskelutavoitteiden kohdalla määritellä missä ajassa 
tavoite pitää saavuttaa ja millaiseen laatuun (ja/tai määrään) pyrit. Ole tarkka 
etenkin opiskelun ulkopuolisten tehtävien suhteen, mieti ovatko ne todella 
tärkeitä. Muista, että oppiminen vie aikaa! Laita opiskelu ja muut tehtävät omaan 
tärkeysjärjestykseen.  

2. Merkitse suunnitelmaan tavoitteiden sisältämät läsnäoloa (luennot, harjoitukset, 
ryhmätehtävät ym.) vaativat tilanteet. 

3. Merkitse suunnitelmaan tärkeysjärjestyksessä ensimmäisen tehtävän muut 
tarvitsemat ajat, esimerkiksi materiaalin hankinta, kirjallisuuden lukeminen, 
kotitehtävien tekeminen. Jos aikaa ei enää ole läsnäoloa tarvitsevien tehtävien 
jälkeen, mieti minkä tehtävän läsnäoloa voit vähentää tai poistaa. Sijoita 
opiskelutehtävät "laatuajallesi" eli ajankohtaan, joka on sinulle tehokasta 
keskittymisaikaa ja muut tehtävät tämän ajan ulkopuolelle.  

4. Merkitse loput tehtävät tärkeysjärjestyksen mukaisesti. Vältä tehtävien 
liikakahmimista, sillä aika ja sinun suorituskykysi ovat rajallisia.  

5. Toteuta suunnitelmaa joustavasti.  
6. Arvioi viikon loputtua saavutitko tavoitteesi ja suunnittele seuraavan viikon 

ohjelma.  

8.3 Aikavarkaat ja niiden taltutus 

Tuntuuko, että aikasi kuitenkin vain häviää? Et ehdi tekemään kaikkea mitä pitäisi 
tai mitä haluaisit? Etkö tiedä mikä vie aikasi? Seuraavassa on kysymyksiä, joiden 
kautta voit selvittää mikä varastaa sinun aikaasi. Jos vastaat kysymyksiin kyllä, saat 
tietää aikavarkaasi ja muutaman vinkin ongelman taltuttajaksi.  
 
1. Onko opiskelumateriaalisi hukassa?   Kyllä   Ei  
2. Meneekö aikaasi bussipysäkillä seisoskeluun?   Kyllä  Ei  
3. Uskotteletko itsellesi opiskelevasi, kun pidät tenttikirjaa avattuna pöydällä ja 
suunnittelet vapaapäivien viettoa?    Kyllä   Ei  
4. Onko sinulla luentojen välissä usein pitkiäkin taukoja?  Kyllä     Ei  
5. Odotteletko parempaa aikaa aloittaa tenttiin lukeminen tai tehtävän tekeminen? 
Ajatteletko, että ei tänään vaan huomenna?  Kyllä     Ei  
6. Meneekö ryhmässä opiskeluun tarkoitettu aika kuulumisten vaihtoon ja tehtävän 
ulkopuoliseen jutusteluun?    Kyllä      Ei  
7. Vierähtääkö kahvilassa vartin sijasta tunti?   Kyllä     Ei  
8. Viekö harrastuksesi viikosta useita tunteja?   Kyllä       Ei  
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9. Onko tavallista, että vilkuilet tv:tä kun luet tenttiin?  Kyllä     Ei  
10. Onko sinulla vaikeuksia ymmärtää tehtävän ohjeita?  Kyllä     Ei  
11. Istutko bussissa pitkiäkin aikoja päivässä?   Kyllä       Ei  
12. Yritätkö selvitä samanaikaisesti tenttiin luvusta, pyykinpesusta ja kännykän 
näpyttelystä?    Kyllä      Ei  
13. Uskotteletko itsellesi opiskelleesi pitempään kuin todellisuudessa on tapahtunut? 
     Kyllä      Ei  
14. Huomaatko tietokoneen ääressä opiskelun kuluneenkin sähköpostin  
kirjoittamiseen ystäville?    Kyllä      Ei  

   15. Unohdutko lounaalle?    Kyllä      Ei  
   16. Huomaatko, että tenttiin lukiessa ajattelet aivan muuta?  Kyllä   Ei  
  
   17. Entä harhaudutko netissä poluille, jotka eivät kuulu opiskeluusi?   Kyllä      Ei    
   18. Päätätkö aloittaa tehtävän huomenna?   Kyllä    Ei  
   19. Joudutko odottamaan opiskelutovereitasi ennen sovittua tapaamista?  

Kyllä  Ei  
20. Uskotteletko itsellesi opiskelevasi, kun pidät tenttikirjaa avattuna pöydällä ja 
samaan aikaan seuraat älypuhelimen sosiaalista median päivityksiä?  
     Kyllä   Ei  
Katso, mihin kysymyksiin vastasit kyllä ja löydä vinkkejä juuri sinun aikavarkaasi 
taltuttamiseen: 
1. Aikavarkaasi on EPÄJÄRJESTYS  
Uskomatonta, mutta kyllä. Aikaa varastaa niinkin yksinkertainen asia kuin 
epäjärjestys. Ennen kuin pääset edes aloittamaan varsinaista tehtävää, joudut 
hakemaan tavaroita, oikeita muistiinpanoja, tarvittavia tenttikirjoja ja muita 
opiskelussa tarvittavia välineitä. Tehokasta työaikaa sujahtaa huomaamatta.  
Siivoa ja järjestä! Kun nyt käytät aikaasi paikkojen ja tavaroiden siistimiseen, voitat 
aikaa myöhemmin. Tee opiskeluympäristöstäsi selkeä, lajittele ja järjestä materiaalit 
sekä kansiot. Se kannattaa. Järjestys tuo hallintaa aikaan, elämään ja opiskeluun.  
2., 4., 11. ja 19. Aikavarkaasi on ODOTTELU  
Kyllä, kallisarvoista aikaa kuluu päivittäiseen matkustamiseen, luentojen, 
tapaamisten ym. odotteluun yllätyksellisen paljon.  
Yritä minimoida siirtymiset paikasta toiseen. Suunnittele päiväsi ohjelma siten, että 
hoidat samana päivänä asiat, jotka hoituvat fyysisesti lähekkäin. Opettele 
käyttämään matka- ja odotteluaika itseäsi hyödyntävästi. Muista, että lyhyenkin ajan 
voi käyttää tehokkaasti. Voit esimerkiksi selailla tenttikirjoja tai päivän 
luentomuistiinpanoja, virittää aivosi tulevan luennon aiheeseen, suunnitella 
seuraavan päivän ohjelmaa, kerrata aiemmin lukemaasi.  
3.,13.,14.,16., 17. Ja 20.  Aikavarkaasi on NÄENNÄISTOIMINTA  
Kaikille on tuttua olla tekevinään jotain. Tavallista on, että yksinkertaisesti 
unohdutaan ajatuksiin. Usein toistuvana ja jatkuvana näennäistoiminta varastaa 
aikamoisen palasen päivästäsi ja saa siten ajan hallitsemisen hankalaksi.  
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Tärkeintä on taas kerran, että olet itsellesi vaativa. Älä hyväksy näennäistoimintaa 
vaan vaadi itseltäsi tehtävässä pysymistä! Mieti itsellesi "rangaistus" jos et pysy 
asiassa, tehtävän tekeminen sunnuntaina, lempiohjelman katsomiskielto tai muuta 
itsellesi kurjaa. Ankaruus ei tarkoita kuitenkaan joustavuutta tai askeettisuutta. Anna 
itsellesi myös palkkioita onnistumisesta.  
Vielä erityisen tärkeä neuvo nykyisenä sosiaalisen median ja älypuhelinten 
aikakautena: älä tuhlaa lukuaikaasi netissä surffailuun tai sosiaalisen median 
päivittämiseen! Siirrä puhelin lukuajaksi pois näkyvistä ja aseta se äänettömälle niin 
ettei se toimi häiriötekijänä joka katkaisee opiskelun jatkuvilla merkkiäänillä ja 
päivityksillä.  
5. ja 18. Aikavarkaasi on TOIVE TÄYDELLISESTÄ AJASTA  
Ei tänään, mutta huomenna. Näin ajatellaan usein. Ajatellaan, että ollaan liian 
väsyneitä tai liian energisiä. Joskus aikaa on liian paljon ja toisinaan sitä on liian 
vähän. Keksimme uskomattomia syitä siirtää tehtävän tekemistä. Hyväksy, että 
täydellistä aikaa ei ole. Äläkä salli itsellesi sen odottamista. Ryhdy heti toimeen, 
äläkä siirrä tehtävän tekemistä.  

6., 7. ja 15.   Aikavarkaasi on TEHOTTOMAT TAPAAMISET JA 
YLIPITKÄT TAUOT  
On helppoa venyttää taukoja ja jutustella muusta kuin asiasta, kun edessä on ehkä 
epämiellyttäväkin opiskelutehtävä. Tehtävät vain eivät häviä minnekään, vaikka 
niiden tekemistä siirtääkin. Siksi on tehokkaampaa ja tyydyttävämpää tarttua 
toimeen ja huolehtia, että aika käytetään mielekkäästi.  

Pidä huolta, että tapaamisten sisältö pysyy asiassa. Voitte esimerkiksi tehdä 
opiskelutovereiden kanssa sopimuksen, että jokainen toimii vuorollaan ajanvahtina, 
joka seuraa, että aika käytetään sovitusti. Ole itsellesi vaativa ja pidä omat taukosi 
opiskelun lomassa etukäteen päättämissäsi rajoissa. Tämä vaatii kovaa itsekuria, 
mutta pystyt siihen jos todella haluat. Muista, että tehokas päivän työskentely antaa 
sinulle ansaitun tauon. Kanna oma vastuusi ryhmätyöskentelyssä ja valmistaudu 
omalta osaltasi. Pelisääntöjen sopiminen heti ryhmätyön aluksi ja niiden 
noudattaminen auttaa kaikkia sitoutumaan tehtävään.  
8. Aikavarkaasi on OPISKELUN ULKOPUOLINEN ELÄMÄ  
Joskus voi olla vaikea huomata tai tunnustaa, että muu tekeminen vie ajan 
opiskelulta.  

Oppiaksesi, edetäksesi opinnoissasi ja valmistuaksesi sinun on minimoitava muihin 
tehtäviin käyttämääsi aikaa ja sijoitettava aikaa opiskeluun. Käytännössä tämä 
edellyttää muiden tehtävien karsimista. Se ei kuitenkaan tarkoita muiden asioiden 
hylkäämistä, vaan niiden tärkeysjärjestyksen muuttamista. Päätä hoitaa 
opiskeluvelvollisuudet ensin, informoi tästä myös lähipiiriäsi. Näin he tietävät olla 
häiritsemättä sinua. Tehtyäsi opiskelutyön, voit vapautunein mielin nauttia muista 
elämän iloista.  
9. ja 12. Aikavarkaasi on KESKITTYMISEN HAJOAMINEN  
 
Jos yrität hoitaa montaa asiaa yhtä aikaa on tuloksena vain se, että ajatuksesi 
harhailevat etkä pysty keskittymään. Ei kannata yrittää liikaa, ainakaan yhtä aikaa.  
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Päätä, että keskityt yhteen tehtävään ensin. Päätä miten kauan teet tehtävää ja 
milloin voit pitää tauon. Ole luja itseäsi kohtaan, palkkiona on ennen pitkää valmis 
tehtävä. Laita asiat myös tärkeysjärjestykseen. Aloita tärkeimmästä ja 
kiireellisimmästä. Mieti esimerkiksi mikä opiskelutehtävä pitää tehdä ensin? Entä 
tarvitseeko kotiaskareita/tv:n katselua tehdä yhtä aikaa opiskelun kanssa?  
10. Aikavarkaasi on EPÄSELVÄ TEHTÄVÄ  
Opiskeluun liittyy aina tehtäviä. Toisinaan ne on annettu ymmärrettävästi, mutta ei 
aina. Epäselvä tehtävä jättää aukkoja, joiden vuoksi tehtävä ei pystytä tekemään tai 
siinä ei osata edetä. Kysy epäselvyyksistä. Älä jää yksin ongelman kanssa, vaan 
käänny tehtävän antajan tai muun ohjaajan puoleen. Selvitä hyvissä ajoin, mitä 
täytyy tehdä ja miten.  
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Liite 1: Lukusuunnitelma (viikko) 
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Päivittäisen	opiskeluajan	seuranta,	päivämäärän	jälkeisiin	ruutuihin	laitetaan	X	jokaista	tehokasta	opiskelutuntia	kohden.	Yhteensä	riville	merkitään	päivän	tehokas	opiskeluaika	tunneissa.

Yhteensä Yhteensä
ti 1.tammikuuta.19 ti 12.helmikuuta.19
ke 2.tammikuuta.19 ke 13.helmikuuta.19
to 3.tammikuuta.19 to 14.helmikuuta.19
pe 4.tammikuuta.19 pe 15.helmikuuta.19
la 5.tammikuuta.19 la 16.helmikuuta.19
su 6.tammikuuta.19 su 17.helmikuuta.19
ma 7.tammikuuta.19 ma 18.helmikuuta.19
ti 8.tammikuuta.19 ti 19.helmikuuta.19
ke 9.tammikuuta.19 ke 20.helmikuuta.19
to 10.tammikuuta.19 to 21.helmikuuta.19
pe 11.tammikuuta.19 pe 22.helmikuuta.19
la 12.tammikuuta.19 la 23.helmikuuta.19
su 13.tammikuuta.19 su 24.helmikuuta.19
ma 14.tammikuuta.19 ma 25.helmikuuta.19
ti 15.tammikuuta.19 ti 26.helmikuuta.19
ke 16.tammikuuta.19 ke 27.helmikuuta.19
to 17.tammikuuta.19 to 28.helmikuuta.19
pe 18.tammikuuta.19 pe 1.maaliskuuta.19
la 19.tammikuuta.19 la 2.maaliskuuta.19
su 20.tammikuuta.19 su 3.maaliskuuta.19
ma 21.tammikuuta.19 ma 4.maaliskuuta.19
ti 22.tammikuuta.19 ti 5.maaliskuuta.19
ke 23.tammikuuta.19 ke 6.maaliskuuta.19
to 24.tammikuuta.19 to 7.maaliskuuta.19
pe 25.tammikuuta.19 pe 8.maaliskuuta.19
la 26.tammikuuta.19 la 9.maaliskuuta.19
su 27.tammikuuta.19 su 10.maaliskuuta.19
ma 28.tammikuuta.19 ma 11.maaliskuuta.19
ti 29.tammikuuta.19 ti 12.maaliskuuta.19
ke 30.tammikuuta.19 ke 13.maaliskuuta.19
to 31.tammikuuta.19 to 14.maaliskuuta.19
pe 1.helmikuuta.19 pe 15.maaliskuuta.19
la 2.helmikuuta.19 la 16.maaliskuuta.19
su 3.helmikuuta.19 su 17.maaliskuuta.19
ma 4.helmikuuta.19 ma 18.maaliskuuta.19
ti 5.helmikuuta.19 ti 19.maaliskuuta.19
ke 6.helmikuuta.19 ke 20.maaliskuuta.19
to 7.helmikuuta.19 to 21.maaliskuuta.19
pe 8.helmikuuta.19 pe 22.maaliskuuta.19
la 9.helmikuuta.19 la 23.maaliskuuta.19
su 10.helmikuuta.19 su 24.maaliskuuta.19
ma 11.helmikuuta.19 ma 25.maaliskuuta.19



Yhteensä Yhteensä
ti 26.maaliskuuta.19 ti 7.toukokuuta.19
ke 27.maaliskuuta.19 ke 8.toukokuuta.19
to 28.maaliskuuta.19 to 9.toukokuuta.19
pe 29.maaliskuuta.19 pe 10.toukokuuta.19
la 30.maaliskuuta.19 la 11.toukokuuta.19
su 31.maaliskuuta.19 su 12.toukokuuta.19
ma 1.huhtikuuta.19 ma 13.toukokuuta.19
ti 2.huhtikuuta.19 ti 14.toukokuuta.19
ke 3.huhtikuuta.19 ke 15.toukokuuta.19
to 4.huhtikuuta.19 to 16.toukokuuta.19
pe 5.huhtikuuta.19 pe 17.toukokuuta.19
la 6.huhtikuuta.19 la 18.toukokuuta.19
su 7.huhtikuuta.19 su 19.toukokuuta.19
ma 8.huhtikuuta.19 ma 20.toukokuuta.19
ti 9.huhtikuuta.19 ti 21.toukokuuta.19
ke 10.huhtikuuta.19 ke 22.toukokuuta.19
to 11.huhtikuuta.19 to 23.toukokuuta.19
pe 12.huhtikuuta.19 pe 24.toukokuuta.19
la 13.huhtikuuta.19 la 25.toukokuuta.19
su 14.huhtikuuta.19 su 26.toukokuuta.19
ma 15.huhtikuuta.19 ma 27.toukokuuta.19
ti 16.huhtikuuta.19 ti 28.toukokuuta.19
ke 17.huhtikuuta.19 ke 29.toukokuuta.19
to 18.huhtikuuta.19 to 30.toukokuuta.19
pe 19.huhtikuuta.19 pe 31.toukokuuta.19
la 20.huhtikuuta.19 la 1.kesäkuuta.19
su 21.huhtikuuta.19 su 2.kesäkuuta.19
ma 22.huhtikuuta.19 ma 3.kesäkuuta.19
ti 23.huhtikuuta.19 ti 4.kesäkuuta.19
ke 24.huhtikuuta.19 ke 5.kesäkuuta.19 Valintakoe	klo	12.00
to 25.huhtikuuta.19 to LOMA
pe 26.huhtikuuta.19 LOMA
la 27.huhtikuuta.19 LOMA
su 28.huhtikuuta.19 LOMA
ma 29.huhtikuuta.19 LOMA
ti 30.huhtikuuta.19 LOMA
ke 1.toukokuuta.19 LOMA
to 2.toukokuuta.19 LOMA
pe 3.toukokuuta.19 LOMA
la 4.toukokuuta.19 LOMA
su 5.toukokuuta.19 LOMA
ma 6.toukokuuta.19 LOMA



Kokonaisopiskeluajan	seuranta	taulukko Minimi	työmäärä	350	h,	mieluiten	yli	500	h
Merkitse	X	numeron	kohdalle	aina	jokaista	tehokasta	opiskelutuntia	kohden
Alle	250	h	opiskelumäärällä	opiskelupaikan	saaminen	on	epätodennäköistä Mitä	vihreämpi	väri	sitä	todennäköisempää	opiskelupaikan	saaminen	on

1 36 71 106 141 176 211 246 281 316 351 386 421 456 491 526 561 596 631 666
2 37 72 107 142 177 212 247 282 317 352 387 422 457 492 527 562 597 632 667
3 38 73 108 143 178 213 248 283 318 353 388 423 458 493 528 563 598 633 668
4 39 74 109 144 179 214 249 284 319 354 389 424 459 494 529 564 599 634 669
5 40 75 110 145 180 215 250 285 320 355 390 425 460 495 530 565 600 635 670
6 41 76 111 146 181 216 251 286 321 356 391 426 461 496 531 566 601 636 671
7 42 77 112 147 182 217 252 287 322 357 392 427 462 497 532 567 602 637 672
8 43 78 113 148 183 218 253 288 323 358 393 428 463 498 533 568 603 638 673
9 44 79 114 149 184 219 254 289 324 359 394 429 464 499 534 569 604 639 674
10 45 80 115 150 185 220 255 290 325 360 395 430 465 500 535 570 605 640 675
11 46 81 116 151 186 221 256 291 326 361 396 431 466 501 536 571 606 641 676
12 47 82 117 152 187 222 257 292 327 362 397 432 467 502 537 572 607 642 677
13 48 83 118 153 188 223 258 293 328 363 398 433 468 503 538 573 608 643 678
14 49 84 119 154 189 224 259 294 329 364 399 434 469 504 539 574 609 644 679
15 50 85 120 155 190 225 260 295 330 365 400 435 470 505 540 575 610 645 680
16 51 86 121 156 191 226 261 296 331 366 401 436 471 506 541 576 611 646 681
17 52 87 122 157 192 227 262 297 332 367 402 437 472 507 542 577 612 647 682
18 53 88 123 158 193 228 263 298 333 368 403 438 473 508 543 578 613 648 683
19 54 89 124 159 194 229 264 299 334 369 404 439 474 509 544 579 614 649 684
20 55 90 125 160 195 230 265 300 335 370 405 440 475 510 545 580 615 650 685
21 56 91 126 161 196 231 266 301 336 371 406 441 476 511 546 581 616 651 686
22 57 92 127 162 197 232 267 302 337 372 407 442 477 512 547 582 617 652 687
23 58 93 128 163 198 233 268 303 338 373 408 443 478 513 548 583 618 653 688
24 59 94 129 164 199 234 269 304 339 374 409 444 479 514 549 584 619 654 689
25 60 95 130 165 200 235 270 305 340 375 410 445 480 515 550 585 620 655 690
26 61 96 131 166 201 236 271 306 341 376 411 446 481 516 551 586 621 656 691
27 62 97 132 167 202 237 272 307 342 377 412 447 482 517 552 587 622 657 692
28 63 98 133 168 203 238 273 308 343 378 413 448 483 518 553 588 623 658 693
29 64 99 134 169 204 239 274 309 344 379 414 449 484 519 554 589 624 659 694
30 65 100 135 170 205 240 275 310 345 380 415 450 485 520 555 590 625 660 695
31 66 101 136 171 206 241 276 311 346 381 416 451 486 521 556 591 626 661 696
32 67 102 137 172 207 242 277 312 347 382 417 452 487 522 557 592 627 662 697
33 68 103 138 173 208 243 278 313 348 383 418 453 488 523 558 593 628 663 698
34 69 104 139 174 209 244 279 314 349 384 419 454 489 524 559 594 629 664 699
35 70 105 140 175 210 245 280 315 350 385 420 455 490 525 560 595 630 665 700

MIN



701 736 771 806 841 876 911 946 981 1016 1051 1086 1121 1156 1191 1226 1261 1296 1331 1366
702 737 772 807 842 877 912 947 982 1017 1052 1087 1122 1157 1192 1227 1262 1297 1332 1367
703 738 773 808 843 878 913 948 983 1018 1053 1088 1123 1158 1193 1228 1263 1298 1333 1368
704 739 774 809 844 879 914 949 984 1019 1054 1089 1124 1159 1194 1229 1264 1299 1334 1369
705 740 775 810 845 880 915 950 985 1020 1055 1090 1125 1160 1195 1230 1265 1300 1335 1370
706 741 776 811 846 881 916 951 986 1021 1056 1091 1126 1161 1196 1231 1266 1301 1336 1371
707 742 777 812 847 882 917 952 987 1022 1057 1092 1127 1162 1197 1232 1267 1302 1337 1372
708 743 778 813 848 883 918 953 988 1023 1058 1093 1128 1163 1198 1233 1268 1303 1338 1373
709 744 779 814 849 884 919 954 989 1024 1059 1094 1129 1164 1199 1234 1269 1304 1339 1374
710 745 780 815 850 885 920 955 990 1025 1060 1095 1130 1165 1200 1235 1270 1305 1340 1375
711 746 781 816 851 886 921 956 991 1026 1061 1096 1131 1166 1201 1236 1271 1306 1341 1376
712 747 782 817 852 887 922 957 992 1027 1062 1097 1132 1167 1202 1237 1272 1307 1342 1377
713 748 783 818 853 888 923 958 993 1028 1063 1098 1133 1168 1203 1238 1273 1308 1343 1378
714 749 784 819 854 889 924 959 994 1029 1064 1099 1134 1169 1204 1239 1274 1309 1344 1379
715 750 785 820 855 890 925 960 995 1030 1065 1100 1135 1170 1205 1240 1275 1310 1345 1380
716 751 786 821 856 891 926 961 996 1031 1066 1101 1136 1171 1206 1241 1276 1311 1346 1381
717 752 787 822 857 892 927 962 997 1032 1067 1102 1137 1172 1207 1242 1277 1312 1347 1382
718 753 788 823 858 893 928 963 998 1033 1068 1103 1138 1173 1208 1243 1278 1313 1348 1383
719 754 789 824 859 894 929 964 999 1034 1069 1104 1139 1174 1209 1244 1279 1314 1349 1384
720 755 790 825 860 895 930 965 1000 1035 1070 1105 1140 1175 1210 1245 1280 1315 1350 1385
721 756 791 826 861 896 931 966 1001 1036 1071 1106 1141 1176 1211 1246 1281 1316 1351 1386
722 757 792 827 862 897 932 967 1002 1037 1072 1107 1142 1177 1212 1247 1282 1317 1352 1387
723 758 793 828 863 898 933 968 1003 1038 1073 1108 1143 1178 1213 1248 1283 1318 1353 1388
724 759 794 829 864 899 934 969 1004 1039 1074 1109 1144 1179 1214 1249 1284 1319 1354 1389
725 760 795 830 865 900 935 970 1005 1040 1075 1110 1145 1180 1215 1250 1285 1320 1355 1390
726 761 796 831 866 901 936 971 1006 1041 1076 1111 1146 1181 1216 1251 1286 1321 1356 1391
727 762 797 832 867 902 937 972 1007 1042 1077 1112 1147 1182 1217 1252 1287 1322 1357 1392
728 763 798 833 868 903 938 973 1008 1043 1078 1113 1148 1183 1218 1253 1288 1323 1358 1393
729 764 799 834 869 904 939 974 1009 1044 1079 1114 1149 1184 1219 1254 1289 1324 1359 1394
730 765 800 835 870 905 940 975 1010 1045 1080 1115 1150 1185 1220 1255 1290 1325 1360 1395
731 766 801 836 871 906 941 976 1011 1046 1081 1116 1151 1186 1221 1256 1291 1326 1361 1396
732 767 802 837 872 907 942 977 1012 1047 1082 1117 1152 1187 1222 1257 1292 1327 1362 1397
733 768 803 838 873 908 943 978 1013 1048 1083 1118 1153 1188 1223 1258 1293 1328 1363 1398
734 769 804 839 874 909 944 979 1014 1049 1084 1119 1154 1189 1224 1259 1294 1329 1364 1399
735 770 805 840 875 910 945 980 1015 1050 1085 1120 1155 1190 1225 1260 1295 1330 1365 1400


