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JOHDANTO AMK-VALINTAKOEOPPAASEEN

Ammattikorkeakouluilla on ollut syksystä 2019 lähtien yhteinen digitaalinen
valintakoe, joka tehdään omalla kannettavalla tietokoneella. Tässä oppaassa
käsitellään yhteistä AMK-valintakoetta ja siinä menestymistä.
Suosittelemme, että luet tämän oppaan ajatuksella lävitse ennen
valmistautumisesi aloittamista. Oppaan asioita käydään läpi myös
valmennuskurssin aikana. Tiettyihin asioihin, esimerkiksi valintakoetilannetta
käsittelevään osaan, kannattaa palata uudelleen silloin, kun valintakoetilanne on
jo lähellä.
Aluksi oppaassa käsitellään lyhyesti yleisiä asioita yhteisestä AMKvalintakokeesta. Tämän jälkeen tutustutaan valintakokeen eri osioihin tarkemmin
ja
annettaan
lukijalle
ohjeita
valintakokeessa
menestymiseen
ja
valmistautumiseen, esimerkiksi tehokkaan kurssimateriaalin hyödyntämisen
suhteen. Oppaassa kerrotaan minkälaisia tehtäviä aikaisemmissa AMKvalintakokeissa on ollut. Tämä opas sisältää myös harjoitustehtäviä AMKvalintakokeeseen valmistautumista varten. Oppaassa käydään läpi myös
valintakoetilannetta ja monivalintakokeen vastaustekniikkaa. Tässä oppaassa ei
juurikaan käsitellä todistusvalintaa. Mikäli olet erityisesti kiinnostunut
todistusvalinnasta, niin sinun kannattaa tutustua asiaan tarkemmin
ammattikorkeakouluun.fi -sivulla.
Tämän oppaan kirjoittajilla on yli 20 vuoden kokemus valmennuskurssien
järjestämisestä ja valmennuskurssiopettamisesta. Oppaan kirjoittajat ovat
osallistuneet kaikkiin uuden muotoisiin yhteisiin AMK-valintakokeisiin. Opas on
koottu yli 20 kurssivuoden aikana valmennuskurssiopettamisesta saatujen
kokemusten ja kurssilaisten kanssa käytyjen lukuisten keskusteluiden ja
palautteiden pohjalta. Uskomme, että oppaan sisällöstä on sinulle apua
valmistautuessasi. Onnea matkaan!
Kurssilaisemme ovat saaneet erinomaisia tuloksia valintakokeissa vuodesta
toiseen. Yli 1140 AMK-valmennuskurssilaistamme sai opiskelupaikan kevään
2022 haussa. Ammattikorkeavalmennuksella on eniten sisäänpäässeitä AMKkurssilaisia.
Ammattikorkeavalmennus
kuuluu
samaan
konserniin
kauppakorkeakoulun valmennuskursseja järjestävän Ekonomivalmennuksen
kanssa, joka on ollut jo useita vuosia oman alansa ylivoimainen markkinajohtaja
kurssilaisten ja ennen kaikkea opiskelupaikan saaneiden määrällä
mitattuna. Ekonomivalmennuksen kurssilaiset saivat yli 85 % (604/709)
kauppakorkeakoulujen aloituspaikoista valintakoekiintiössä keväällä 2022.
Ammattikorkeavalmennuksen materiaaleihin ja kurssitarjontaan voit tutustua
osoitteessa ammattikorkeavalmennus.fi Materiaalipaketin hinta useimpiin
hakukohteisiin on 99 euroa.
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2

YHTEINEN AMK-VALINTAKOE

Ammattikorkeakoulujen yhteisen valintakokeen sivusto löytyy alla olevasta
osoitteesta:
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/
Ammattikorkeakouluilla on ollut syksystä 2019 lähtien yhteinen digitaalinen
valintakoe. Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää AMKvalintakoetta. Mikäli hakukohde ei käytä AMK-valintakoetta, tieto tästä löytyy
Opintopolku.fi-palvelusta. Tällöin sinun tulee tarkistaa, onko koulutukseen
hakemista varten määritelty esimerkiksi ennakkoon lähetettävä tehtävä tai
erillinen valintakoe, johon pitää valmistautua.
Kulttuurialalla ei lähtökohtaisesti ole käytössä AMK-valintakoetta, mutta on
mahdollista, että ammattikorkeakoulujen kulttuurialan yksittäiset hakukohteet
voivat käyttää AMK-valintakoetta. Kulttuurialan valintakokeista löydät tietoa
Opintopolku.fi-palvelusta ja ammattikorkeakoulujen sivuilta.
Yhteinen AMK-valintakoe on lähtökohtaisesti käytössä seuraavilla aloilla:
• Humanistinen ala ja kasvatusala
• Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala
• Luonnonvara-ala
• Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
• Merenkulun ala
• Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala (SOTELI)
• Tekniikan ala
2.1 AMK-valintakokeen sisältö, kesto ja pisteytys
Valintakokeen sisältö ja kesto määräytyvät sen mukaan, mihin hakukohteisiin olet
hakenut. Suoritat yhdellä suorituskerralla kaikki ne osiot, jotka kuuluvat
hakukohteisiisi. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita
että eri koulutusalojen omia osioita. Seuraavassa kuvassa on esitetty AMKvalintakokeen osiot koulutusaloittain.
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Valintakokeen kullekin osiolle on määritelty tietty suoritusaika. Kun osiokohtainen
aika tulee täyteen, osio sulkeutuu. Jos osio jää sinulta kesken, viimeisin versio
tallentuu vastaukseksi. AMK-valintakokeen osiot voit suorittaa haluamassasi
järjestyksessä, mutta jokainen avattu osio tulee suorittaa kerralla loppuun eikä
osioon voi palata enää myöhemmin.
Kaikille koulutusaloille yhteiset osiot:
• Päätöksentekotaidot
• Opetuskieli (suomi tai ruotsi)
• Englannin kieli
Kaikille aloille yhteisten osioiden lisäksi AMK-valintakoe sisältää seuraavat
koulutusalakohtaiset osiot:
•
•
•
•

Matemaattiset taidot
Matemaattis-luonnontieteelliset taidot
Eettiset taidot
Tunneälytaidot

Osioiden pisteytykset ja kestot ovat hieman vaihdelleet kokeiden välillä.
Seuraavat osioiden pisteytykset ja kestot ovat syksyn 2022 AMK-valintakokeen
tietoja. Pisteytyksiin ja kestoihin saattaa tulla muutoksia tulevaisuudessa.
Tarkista tiedot ammattikorkeakouluun.fi sivustolta vielä lähempänä valintakoetta,
mikäli haet ammattikorkeakouluun keväällä 2023 tai sen jälkeen. Tiedot
päivitetään myös tähän oppaaseen, kun ne ovat varmistuneet.
2.1.1 Päätöksentekotaidot
Päätöksentekotaidot (40 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät
hakukohteesta riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan loogista päättelykykyä ja
ongelmanratkaisutaitoja. Tehtävissä tulee tunnistaa olennainen tieto
epäolennaisesta, ottaa huomioon useita ratkaisuun vaikuttavia tekijöitä, arvioida
päätösten perusteita sekä tehdä johtopäätöksiä eritavoin esitetyn informaation
perusteella. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty
pistemäärä 1 piste. Tässä osiossa on käytössä miinuspisteet.
2.1.2 Opetuskieli (suomi tai ruotsi)
Opetuskieli (30 minuuttia): Kyseisen osion tehtävät määräytyvät hakukohteen
opetuskielen perusteella. Suoritat kyseisen osion tehtävät suomeksi, jos haet
suomenkieliseen hakukohteeseen. Suoritat kyseisen osion tehtävät ruotsiksi, jos
haet ruotsinkieliseen hakukohteeseen. Jos haet suomen- ja ruotsinkieliseen
hakukohteeseen, teet sekä suomen- että ruotsinkielisen opetuskielen osion
tehtävät. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten
tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä
päättelyä. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä
2 pistettä. Tässä osiossa on käytössä miinuspisteet.
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2.1.3 Englannin kieli
Englannin kieli (30 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät hakukohteesta
riippumatta. Tässä osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten
tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä
päättelyä. Osion maksimipistemäärä on 10 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä
0,5 pistettä. Tässä osiossa on käytössä miinuspisteet.
2.1.4 Matemaattiset taidot
Matemaattiset taidot (40 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet
tekniikan alan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn alan, luonnonvara-alan,
matkailu-, ravitsemis- ja talousalan, merenkulun alan tai sosiaali-, terveys-,
liikunta- ja kauneudenhoitoalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä
mainituille aloille sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan matemaattisten
perustaitojen
osaamista.
Matemaattisista
osa-alueista
painottuvat
peruslaskutoimitukset,
prosenttilaskut,
ensimmäisen
asteen
yhtälöt,
yksikkömuunnokset, geometria, matemaattis-looginen päättely sekä taulukoiden
ja kuvaajien tulkinta. Tässä osiossa laskimen käyttö ei ole sallittua. Osion
maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 1 piste. Tässä
osiossa on käytössä miinuspisteet.
2.1.5 Eettiset taidot
Eettiset taidot (15 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet (SOTELI)
sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen alan ja
kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille
sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunnistaa väittämien
eettistä luonnetta. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty
pistemäärä 5 pistettä. Tässä osiossa ei ole käytössä miinuspisteitä.
2.1.6 Tunneälytaidot
Tunneälytaidot (15 minuuttia): Suoritat kyseisen osion tehtävät, jos haet
(SOTELI) sosiaali-, terveys-, liikunta-, ja kauneudenhoitoalan tai humanistisen
alan ja kasvatusalan hakukohteeseen. Osio on kaikille edellä mainituille aloille
sisällöltään sama. Tässä osiossa arvioidaan valmiuksiasi tunneälytaidoissa kuten
tunteiden tunnistamisessa ja tunteiden hallinnassa. Osion maksimipistemäärä on
20 pistettä ja alin hyväksytty pistemäärä 12 pistettä. Tässä osiossa ei ole
käytössä miinuspisteitä.
2.1.7 Matemaattis-luonnontieteelliset taidot
Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (35 minuuttia): Suoritat kyseisen osion
tehtävät, jos haet tekniikan alan tai merenkulun alan hakukohteeseen. Osiossa
arvioidaan valmiuksiasi matematiikassa ja fysiikassa. Kokeessa arvioidaan
matemaattisia valmiuksiasi ratkaista lausekkeen sieventämiseen, yhtälön
ratkaisemiseen sekä tasogeometriaan ja trigonometriaan (esimerkiksi
suorakulmainen kolmio) liittyviä tehtäviä. Fysiikassa arvioidaan perustietojasi
fysiikan ilmiöistä ja laskukaavoista, kykyäsi tehdä fysiikan perustietämykseen tai
annettuihin malleihin perustuvaa laskentaa ja päätelmiä sekä kykyäsi tulkita
kaavioita ja kuvaajia. Tässä osiossa sinulla on käytössäsi koejärjestelmän
funktiolaskin. Osion maksimipistemäärä on 20 pistettä ja alin hyväksytty
pistemäärä 2 pistettä. Tässä osiossa ei ole käytössä miinuspisteitä.
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Laskimen toiminnot
Koejärjestelmän funktiolaskin on käytössä vain tekniikan ja merenkulun alan
kokeeseen kuuluvassa matemaattis-luonnontieteellisessä -osiossa. Tietokoneen
käyttöjärjestelmän laskinsovelluksen tai muun erillisen laskimen käyttäminen on
kielletty. Huomioithan, että matemaattisten taitojen -osiossa tai muissa
valintakokeen osioissa laskimen käyttö ei ole sallittua.
Laskimen toiminnot:
• yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku
• sulkeet
• toinen potenssi ja neliöjuuri
• kymmenpotenssi ja yleinen potenssi
• trigonometriset funktiot (kulmien arvot asteina)
• luonnollinen logaritmi (ln) ja kymmenkantainen logaritmi (log)
• vakiot π ja e
• edellisen laskutoimituksen tulos ANS-muuttujassa
• lausekkeen arvon asettaminen muistiin Min ja arvon lukeminen
muistista Mout.
Kuvia käytettävissä olevasta laskukoneesta.

2.2

Valintakoetilanne ja valintakoepäivän eteneminen

Valintakoepaikalle tuleminen
Saavu paikalle ajoissa. Älä jätä saapumistasi viimeisen mahdollisen
kulkuvälineen varaan. Koesaliin tai -luokkaan pääsee sisälle noin tunti ennen kuin
koe on ilmoitettu alkavaksi. Sinulle jää riittävästi aikaa laittaa tavarat paikoilleen
ja tutustua valintakokeen ohjeisiin.
Sinua on pyydetty ottamaan mukaasi henkilötodistus, kannettava tietokone,
tietokoneen virtajohto, tunniste ja kynä. Saapuessasi koetilaan näytä valvojalle
8

kuvallinen henkilötodistus ja tunniste. Tunnisteet saat noin viikkoa ennen AMKvalintakoetta sekä tekstiviestinä että sähköpostina. Tunniste sisältää QR-koodin
ja tiedon hakulomakkeella valitsemastasi valintakokeen ajasta ja paikasta. Voit
näyttää tunnisteen joko puhelimen näytöltä tai puhelimesta tulostettuna.
Kun saavut omalle paikallesi, niin sammuta oma puhelin ja laita se pöydälle sekä
avaa tietokone ja kiinnitä tietokoneen virtajohto. Et voi kiinnittää tietokoneeseesi
mitään ylimääräisiä bluetooth-yhteyksiä kuten hiirtä, näppäimistöä, kuulokkeita,
älyrannekkeita tai muita vastaavia laitteita. Langallisen hiiren voit kuitenkin
halutessasi kiinnittää. Tarkista kannettavan tietokeen laitteisto- ja
verkkovaatimukset
hyvissä
ajoin
ennen
valintakoepäivää
ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.
Koetilassa on esillä ohjeet langattomaan koeverkkoon liittymiseen. Tätä vaihetta
ei kannata jännittää, sillä it-apua on tarvittaessa saatavilla. Ennen valintakokeen
aloitusta saat valvojalta vielä ohjeet itse valintakokeen suorittamiseen.
Valintakokeen tekeminen
Koe alkaa, kun valvoja laittaa koejärjestelmän päälle. Valintakoeaika riippuu
tekemiesi osioiden määrästä sekä siitä käytätkö osioiden tekemiseen
maksimimäärän aikaa. Valintakokeesta voi poistua kuitenkin aikaisintaan vasta
kahden tunnin kuluttua sen alkamisesta. Koesalissa on täysi hiljaisuus. Jos
tarvitset apua valvojalta, nosta käsi ylös.
Voit tehdä osiot missä järjestyksessä tahansa ja kaikissa osiossa on omat
aikarajat sen tekemiseen. Jäljellä oleva suoritusaika näkyy ruudulla. Avattu osio
pitää suorittaa loppuun ja sulkea ennen kuin voit aloittaa uuden osion. Suljettuihin
osioihin ei voi enää palata myöhemmin. Osioiden välissä voit käydä wc:ssä tai
muuten vain hengähtää. Kokonaiskoeaika kuluu, vaikka mikään osio ei olisi
avoinna.
Jokaiselle paikalle on jaettu paperia, jota saa pyytämällä lisää. Paperille voi
hahmotella
tehtävänantoja
ja
tehdä
laskutoimituksia.
Erityisesti
päätöksentekotaidoissa kannattaa avata tehtävät paperin kautta, koska
ihmismieli hahmottaa tehtävät visuaalisesti paremmin kuin pelkkinä sanoina.
Suoritettuasi kaikki osiot, niin sulje koejärjestelmä, kokoa tavarasi ja ilmoittaudu
koetilan valvojalle. Kun olet valmistautunut kokeeseen hyvin, niin tämä on hieno
hetki.
2.3 Todistuspistevalinta
Yli puolet opiskelijoista valitaan ammattikorkeakouluihin ylioppilastutkinnon,
kansainvälisen EB-, IB- ja RP/DIA-tutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon
perusteella. Todistusvalinnalla valittavien osuus (30-80%) vaihtelee
huomattavasti hakukohteen mukaan. Oman hakukohteen osuuden voi tarkistaa
ammattikorkeakouluun.fi
sivustolta.
Ensikertalaiskiintiöiden
osuus
todistusvalinnassa on yleensä merkittävä. Monissa hakukohteissa vain
ensikertalaiset voivat tulla valituksi todistusvalinnalla.
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Yhteisvalinnassa on mukana lukuisia AMK-koulutusohjelmia. Joihinkin
koulutusohjelmiin vaaditaan erittäin hyvä todistus ja joihinkin pääsee
huomattavasti heikommalla todistuksella.
Todistusvalintaan ja todistuksen pisteytykseen kannattaa tutustua tarkemmin
seuraavalla sivulla:
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/todistusvalinta/#amktodistusvalinta
2.4 AMK-Valintakoevalinta
AMK-valintakokeella valittavien osuus on hakukohteesta riippuen noin yleensä
hieman alle 50 % aloituspaikoista, mutta se vaihtelee 20-70 % välillä.
Valintakokeella valittavien osuus vaihtelee huomattavasti hakukohteen mukaan.
Myös valintakoevalinnassa on ensikertalaiskiintiö ja sen osuus vaihtelee myös
hakukohteen mukaan.
Joissakin AMK-koulutusohjelmissa on erittäin kova kilpailu opiskelupaikoista.
Näissä koulutusohjelmissa opiskelupaikan saaminen valintakokeen perusteella
edellyttää erinomaista menestymistä valintakokeessa. Joihinkin hakukohteisiin
pääsee huomattavasti heikommalla valintakoemenestyksellä.
2.5 Muut valintatavat
Joissakin koulutusohjelmissa on käytössä aikaisempien korkeakoulujenopintojen
perusteella tehtävä valinta (avoimen väylä).
Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat kaikille avoimia opintoja. Tutustu
avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaan eri ammattikorkeakouluissa.
Tutustu ammattikorkeakoulujen verkkosivuilla, onko ammattikorkeakoulussa
avoimen ammattikorkeakouluopintojen mahdollistamaa väylää tutkintoopiskelijaksi.
Avoimen ammattikorkeakoulun perusteella tehtävät valinnat
pääsääntöisesti ammattikorkeakoulukohtaisesti erillishakuna.

toteutetaan

Kysy lisää vaihtoehtoisista väylistä ammattikorkeakouluopintoihin suoraan
ammattikorkeakoulusta.
Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista voit lukea lisää seuraavalta sivulta:
https://opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu/avoin-ammattikorkeakoulu/
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3

MINKÄLAISIA TEHTÄVIÄ AMK-VALINTAKOKEESSA ON OLLUT

Tässä kappaleessa esitellään millaisia tehtäviä AMK-valintakokeessa on ollut
aikaisempina vuosina ja miten niihin voi valmistautua etukäteen.
3.1 Päätöksentekotaidot
Pääsykokeen päätöksentekotaitoja mittaavassa osassa arvioidaan loogista
päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Nämä kaksi osaamisaluetta sulautuvat
saumattomasti toisiinsa, sillä usein päätöksentekotaidoissa esitetyt ongelmat
ratkeavat loogisella päättelyllä. Logiikan hahmottaminen auttaa huomaamaan
miten tiettyjen asioiden täytyy olla annetussa tilanteessa, mikä puolestaan on
arvokasta, kun puntaroimme mahdollisia ratkaisuja.
Looginen päättely osoittaa mikä on loogisesti välttämätöntä, mutta se myös
paljastaa mikä ei voi pitää paikkaansa. Jotkin seikat eivät ole yhteensopivia
annetun tilanteen kanssa, jolloin tietyt ratkaisut voivat osoittautua mahdottomiksi.
Päätöksentekotaitojen tehtävissä tutkitaan loogisen päättelyn molempia puolia.
Tehtävänäsi voi olla selvittää minkä esitetyistä väitteistä täytyy olla tosi
annetussa tilanteessa, mutta voit myös joutua ratkaisemaan mikä väitteistä ei voi
pitää paikkansa.
Ongelmatilannetta kuvaavat väitteet eivät kuitenkaan jakaudu pelkästään
varmasti tosiin ja varmasti epätosiin. Väliin jäävät ne seikat, joiden
paikkansapitävyydestä ei voida loogisin perustein sanoa varmuudella mitään. Ne
voivat olla joko tosia tai epätosia. Myös tämä tieto on oleellista, sillä se saattaa
paljastaa mitä lisätietoja tarvitaan oikean ratkaisun selvittämiseen. Loogisen
päättelyn kokonaisvaltainen hallinta on avain monien päätöksentekotaitoa
mittaavien tehtävien ratkaisemiseen.
Ongelmanratkaisu ei onnistu eikä loogisesta päättelystä ole paljoakaan apua, jos
ei osata tulkita vallitsevaa tilannetta. Päätöksentekotaitojen tehtävissä on tärkeää
osata lukea annettua tilannetta oikein. Tilanteen lukeminen voi tarkoittaa niin
tarinassa olevien oleellisten kohtien poimimista kuin taulukoiden tai kaavioiden
tulkintaa. Ratkaisuun johtava informaatio kyllä löytyy, mutta se täytyy ensin
nähdä. Päätöksentekotaitojen tehtävät sisältävätkin tarinoita täynnä epäoleellista
tietoa tai usean taulukon muodostamia kokonaisuuksia, joista on osattava löytää
ratkaisu esitettyyn ongelmaan.
Seuraavat
lyhyet
esimerkit
antavat
hieman
päätöksentekotaitojen tehtävät voivat näyttää:
•

•

kuvaa

siitä,

miltä

Jos kerrotaan, että kaikki tiirat ovat lintuja ja jotkut linnut ovat punertavia,
niin voidaan kysyä ovatko kaikki tiirat punertavia vai ovatko jotkut tiirat
punertavia? Voidaan myös kysyä ovatko kaikki punertavat linnut tiiroja vai
ovatko jotkut punertavat linnut tiiroja?
Lasten eläintarhassa on vierekkäin kolme aitausta, joissa on tiikeri, leijona
ja puuma. Nämä eläimet ovat kuitenkin erivärisiä: musta, harmaa ja
valkoinen. Puuma on keskellä. Kysymys voisi olla: pystytäänkö
selvittämään leijonan väri, jos tiedetään, että tiikeri on harmaa ja se seisoo
mustan eläimen vierellä?
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•

Sauli, Lauri ja Mauri ovat ystävyksiä. Kukin heistä on joko valehtelija tai
puhuu totta. Sauli sanoo, että Lauri ja Mauri puhuvat totta. Lauri sanoo,
että hän ei ole valehtelija. Mauri sanoo, että Lauri valehtelee. Pystytkö
päättelemään valehtelijoiden lukumäärän? Entä pystytkö päättelemään
kuka tai ketkä valehtelevat?

Päätöksentekotaitojen harjaannuttaminen
Looginen ajattelu ja ongelmanratkaisutaidot ovat kehitettävissä olevia kykyjä,
joita voidaan opetella. Kyseiset taidot eivät myöskään ole triviaaleja ja niissä on
helppo tehdä virheitä, jos ei ole tarkkana. Tiedetään, että esimerkiksi
ehtolauseisiin, jotka ovat loogisessa ajattelussa erittäin keskeisiä, liittyy yleisiä
argumentaatiovirheitä.
Kurssilla käydään läpi teoriaa, joka auttaa ymmärtämään päättelyssä keskeisten
ilmiöiden, kuten ehtolauseiden, toimintaa. Tehtävien tekeminen auttaa sinua
soveltamaan oppimaasi käytännössä ja edistää niitä taitoja, joita mitataan
pääsykokeissa. Tehtävistä saamasi palaute auttaa sinua välttämään yleisimpiä
virheitä ja selventää mistä hyvässä loogisessa ajattelussa on kyse. Monet
tehtävät sisältävät tarinoita tai taulukoita, joiden tulkitseminen on ratkaisevaa
vastausta etsiessäsi. Tämä harjaannuttaa sinua etsimään käsillä olevan
ongelman suhteen oleellista informaatiota, mikä on keskeinen osa kehittynyttä
päätöksentekoa
3.2 Opetuskieli
Opetuskielen osio on valintakokeen suomen kielen (tai ruotsin kielen) kieli- ja
viestintätaitoja testaava tehtäväkokonaisuus. Suomen kielen osiossa arvioidaan
tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten tekstin osien välisten suhteiden
ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä päättelyä. Valintakokeen
päämäärä on varmistaa, että hakijan luetun ymmärtämisen tekstitaidot on
korkeakouluopinnoissa tarvittavalla tasolla. Usein aiemmissa opinnoissa hankittu
lukutaito antaa hyvän pohjan menestyä korkeakouluopinnoissa, mutta on hyvä
muistaa, että luetun ymmärtämisen taitoja voi ja on syytä myös harjoitella ja
kehittää.
Tekstien ymmärtämisen yhteydessä tavataan puhua teknisestä lukutaidosta, joka
yhdessä luetun ymmärtämisen taidon kanssa tekee lukutaidosta keinon
ymmärtää erilaisia tekstejä, tekstilajeja ja niiden kautta avautuvaa maailmaa.
Luetun ymmärtämisen haasteiden takana ovat usein vaikeudet teknisessä
lukutaidossa, mutta yksin tekninenkään lukutaito ei riitä, jos lukijalla ei ole rutiinia
erilaisten tekstien lukemisessa ja kokemusta niiden merkitysten ymmärtämisestä.
Voidaan ajatella, että ilman toistoa ja harjoitusta lukutaito on jäänyt
automatisoitumatta ja tällöin lukijan tarkkaavaisuus ja keskittyminen kohdistuvat
teknisen lukuprosessin hallintaan. Niin ikään lukurutiinien puutteesta johtuvat
tarkkaavaisuuden ja keskittymiskyvyn vaikeudet saattavat vaikeuttaa
lukuprosessia. Monipuoliseen luetun ymmärtämiseen ja tekstin merkitysten
käsittelyyn ei tällöin riitä voimavaroja.
Tärkeimpänä neuvona lukutaitoaan kehittävälle lukijalle voi pitää lukemisen
lisäämistä. Erilaisten tekstien lukeminen kasvattaa sanavarastoa ja sujuvoittaa
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erilaisten kielen rakenteiden ja laajempien tekstikokonaisuuksien hallintaa.
Luetun ymmärtämistä ei tässä mielessä ole tarpeen ajatella vain opiskelun,
tiedonhaun tai työtehtävien hoitamisen välineenä, vaan siihen voi suhtautua
taitona, joka mahdollistaa lukukokemuksia ja avaa ymmärryksen tasoja, joihin
pelkkä tekninen lukutaito ei riitä.
Valintakokeen suomen kielen osiossa lukemisen ja tulkinnan taitoja testataan 12 sivun mittaisilla teksteillä, joista esitetään tekstien sisältöön ja merkityksiin
liittyviä kysymyksiä. Lisäksi osiossa testataan tyypillisesti tekstien rakenteiden
hahmottamista ja tekstien ymmärtämistä johdonmukaisiksi kokonaisuuksiksi.
Tämän alueen tehtävissä pyydetään esimerkiksi laittamaan tekstien kappaleita
tai kappaleen virkkeitä oikeaan järjestykseen tai pyydetään valitsemaan tekstiin
tyhjiin kohtiin annetuista vaihtoehdoista asiayhteyteen sopiva puuttuva sana.
Lisäksi kokeessa voidaan testata kuvaa ja tekstiä yhdistelevien kokonaisuuksien
ymmärtämistä ja erittelyä.
Tyypillisessä tekstinymmärtämisen aineistotehtävässä, esimerkiksi kahden sivun
tekoälyä käsittelevästä tekstistä, voitaisiin esittää seuraavia suoraan tekstin
asiasisältöön liittyviä kysymyksiä: ”Miten nykyisin suhtaudutaan tekoälyyn?,
”miksi tekstissä ei puhuta koneoppimisesta tekoälyn sijaan? tai ”millaisia
päätavoitteita tekoälyllä on?” Näissä kysymyksissä on oleellista pystyä
löytämään kysytty tieto tekstistä. Hyvänä neuvona voi pitää kysymyksiin
tutustumista jo ennen tekstin lukemista, jolloin voi lukiessaan keskittyä
olennaiseen tietoon ja jättää epäolennaisen vähemmälle huomiolle.
Toisaalta aineistotekstien pohjalta voidaan esittää myös tekstin kokonaisuuden
ymmärtämiseen liittyviä kysymyksiä esimerkiksi muodossa “mikä on tekstin
pääajatus?”, “mihin tekstin päätelmät perustuvat?, ”mikä on tekstille ominaista?”
tai “mikä seuraavista väitteistä kuvaa tekstin sisältöä?”
Kappaleen virkkeiden tai tekstin kappaleiden oikeaan järjestykseen laittamista
testaavissa tehtävissä pitää ymmärtää eri sanojen riippuvuuksia ja
viittaussuhteita: Jos virke alkaa esimerkiksi sanoilla ”toisin sanoen” pitää
ymmärtää, että tällainen lause ei voi tulla tekstissä ensimmäiseksi. Lisäksi pitää
ymmärtää, että kyseisen lauseen eteen pitää tulla lause, johon tuolla ”toisin
sanoen” viitataan. Niin ikään puuttuvien sanojen lisäämistä testaavissa
tehtävissä tulisi ymmärtää sidostesanojen merkityksiä, kuten ’mutta’- ja ’vaikka’sanojen ero tai ’joka’- ja ’mikä’-sanojen eriävät viittauskohteet.
Valintakokeen aineistotekstien aiheet ja asiasisällöt vaihtelevat hyvin paljon.
Tyypillisimpiä ovat opiskelun ja työelämän aiheita käsittelevät asiatekstit ja
erilaiset tutkimustekstit ja niiden tiivistelmät. Myös erilaisia median tekstejä, kuten
uutisia, kolumneja, blogitekstejä ja mielipidetekstejä esiintyy, ja näiden tekstien
aiheet vaihtelevat hyvin paljon.
Myös tekstilajien hallinta on olennainen osa tekstitaitoja, joita kokeessa
testataan. Voidaan esimerkiksi kysyä tekstin ja sen kirjoittajan asennetta
käsiteltävään aiheeseen. Tällöin pitää tietää, että esimerkiksi uutistekstin
suhtautuminen aiheeseensa on tyypillisesti neutraali, kun taas mielipide- tai
markkinointitekstistä välittyy kirjoittajan asenne, jonka tunnistamiseen liittyviä
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tehtäviä saattaa kokeessa olla. Tekstilajiin liittyvät kysymykset voivat olla
esimerkiksi seuraavanlaisia: “Tekstissä on erityisen paljon kysymyslauseita. Mikä
niiden tarkoitus tekstissä on?”, “mikä on tekstin tekstilaji?, “miksi teksti on
kirjoitettu?” tai “millaisilla keinoilla teksti pyrkii vaikuttamaan lukijaansa?”
Koska valintakokeessa ei ole ennakkoon opiskeltavaa aineistoa, kuten
pääsykoekirjoja tai muuta ennakkomateriaalia, valintakokeen aineistotekstien
ymmärtämiseen ei vaadita tekstin aiheen syvempää tuntemista ennakkoon.
Nyrkkisääntönä voi pitää, että kaikki tieto, joka tehtävän ratkaisemiseen tarvitaan,
löytyy aineistotekstistä itsestään.
On hyvä tiedostaa, että suomen kielen koeosiossa on kyse luetun
ymmärtämisestä ja tekstin rakenteiden erittelystä. Asioita, joita valintakokeen
suomen osiossa tuskin käsitellään ovat oikeinkirjoitus ja kielenhuolto, kuten
isojen alkukirjainten merkintä tai sanojen yhteen ja erikseen kirjoittaminen.
Myöskään välimerkkien merkinnästä, kuten pilkkusääntöjen kaltaisista asioista ei
tule valintakokeeseen tyypillisesti kysymyksiä. Yhtä lailla kieliopin käsitteitä ja
termejä, kuten lauseenjäsenten, sijamuotojen tai lauseenvastikkeiden nimityksiä
ei ole tarpeen osata ulkoa valintakoetta varten.
Valintakokeen suomen kielen osion kaikki kysymykset toteutetaan
monivalintatehtävinä, joissa annetuista vaihtoehdoista valitaan tyypillisimmin yksi
oikea. Näin ollen valintakokeessa ei ole myöskään tekstintuottamisen tehtäviä,
kuten aine- tai esseekirjoitusta.
•

•

Kahden sivun tekoälytekstistä tuli seuraavia kysymyksiä: Miten
nykyisin suhtaudutaan tekoälyyn? Miksi tekstissä ei puhuttu
koneoppimisesta tekoälyn sijaan? Millaisia päätavoitteita tekoälyllä
on?
Lauseiden järjestykseen laittamisessa pitää ymmärtää eri sanojen
riippuvuuksia: Esimerkiksi jos lause alkaa sanoilla ”toisin sanoen”
pitää ymmärtää, että tällainen lause ei voi tulla ensimmäiseksi.
Lisäksi pitää ymmärtää, että kyseisen lauseen eteen pitää tulla
lause, johon tuolla ”toisin sanoen” viitataan.

3.3 Englannin kieli
Englannin kielen osiossa arvioidaan tekstin lukemisen ja tulkinnan taitoja, kuten
tekstin osien välisten suhteiden ymmärtämistä, sanaston hallintaa ja kielellistä
päättelyä. Englannin osiossa on erilaisia tehtävätyyppejä: sanastotehtäviä, luetun
ymmärtämistä ja lauseiden järjestämistä.
Sanastotehtävässä valitaan tekstissä esiintyvää sanaa eniten tai vähiten
vastaava vaihtoehto. Sana voi olla joko tavallista haastavampi tai harvinaisempi
sana, tai tekstin aihepiirin erityissanastoa. Sanastotehtävissä menestymistä
helpottaa laaja sanavarasto ja kyky päätellä sanojen merkityksiä joko ympäröivän
tekstin tai sanan itsensä perusteella. Kurssilla laajennetaan sanavarastoa sekä
yleis- että erityissanaston osalta, sekä harjoitellaan keinoja sanan merkityksen
päättelemiseksi.
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Luetun ymmärtämistehtävässä luetaan teksti ja vastataan kysymyksiin
valitsemalla oikea vastaus ilmoitetuista vastausvaihtoehdoista. Tärkeää on pyrkiä
löytämään ja ymmärtämään tekstistä tehtävän ratkaisun kannalta oleelliset asiat.
Laaja sanavarasto ja kokemus englanninkielisen tekstin lukemisesta auttavat
tässäkin tehtävätyypissä, mutta myös päättelykyvyllä voi kompensoida aukkoja
ymmärryksessä. Kurssilla kartutetaan englannin kielen lukutaitoa runsaasti, sillä
tehtävien ratkaisun lisäksi sujuva lukeminen nopeuttaa tehtävistä suoriutumista;
valintakokeessa
aika
on
rajallinen!
Lisäksi
kurssilla
harjoitellaan
vastaustekniikoita ja perehdytään tavallisimpiin luetun ymmärtämisen
kompastuskiviin.
Lauseiden järjestystehtävässä järjestetään tehtävän lauseet niin, että ne
muodostavat loogisesti etenevän tekstin. Tämä tehtävätyyppi vaatii
kokonaisuuksien hahmottamista ja tekstin osien välisten suhteiden
ymmärtämistä. Erilaisten tekstityyppien tunnistaminen ja lukeminen helpottaa
huomattavasti. Lisäksi erilaiset tekstin sidos- ja siirtymäkeinot on hyvä hallita.
Kurssilla näihin haasteisiin valmistaudutaan lukemalla runsaasti erilaisia
englanninkielisiä tekstejä, tutkimalla tekstin eri osien ominaispiirteitä ja
harjoittelemalla sidossanojen tunnistamista ja käyttöä.
•

•

•

Kokeessa on usein tehtävä, jossa pitää löytää sanalle erilaisia merkityksiä
etu- ja jälkiliitteiden avulla: esimerkiksi verbistä employ (työllistää)
saadaan substantiivit employee (työntekijä), employer (työnantaja) ja
employment (työllisyys) sekä adjektiivi unemployed (työtön). Tässä
tehtävässä on hyödyksi tunnistaa erilaisten liitteiden merkityksiä, jolloin
vieraankin sanan voi ymmärtää. Myös laaja sanavarasto on aina eduksi,
oli tehtävätyyppi mikä tahansa.
Valintakokeessa tavallinen tehtävätyyppi on laittaa lauseet oikeaan
järjestykseen, jotta tekstistä tulee loogisesti etenevä ja yhtenäinen
kokonaisuus. Tätä varten kannattaa opetella tavallisimpia siirtymiä
lauseiden ja kappaleiden välillä, esimerkiksi also, as well as, however, on
the one hand … on the other hand, nevertheless, on the contrary, still,
yet... Lisäksi erilaisiin tekstityyppeihin tutustuminen on eduksi: tieteellisen
tekstin rakenne on erilainen kuin mielipidekirjoituksen!
Usein valintakokeen tehtävässä vieraita sanoja on pitänyt ymmärtää
tekstin perusteella: Which of the following alternatives is closest to the term
‘undoubtedly’ in the text? Tämän tyyppisissä tehtävissä laaja sanavarasto
auttaa pitkälle, mutta myös muilla keinoilla voi vastauksen löytää: sanan
merkitystä tai roolia tekstissä voi usein päätellä ympäröivän tekstin avulla,
tai esimerkiksi pilkkomalla sanan osiin: kantasanaksi ja liitteiksi (un – doubt
– ed – ly).

3.4 Matemaattiset taidot
Matemaattisten taitojen osiossa arvioidaan matemaattisten perustaitojen
osaamista. Matematiikan osa-alueista painottuvat peruslaskutoimitukset,
prosenttilaskut, ensimmäisen asteen yhtälöt, yksikkömuunnokset, geometria,
matemaattislooginen päättely sekä taulukoiden ja kuvaajien tulkinta.
Huomioitavaa on, että vaikka tehtävät painottuvat edellä mainittuihin osa15

alueisiin, pääsykokeissa on ollut kysymyksiä myös näiden ulkopuolelta
esimerkiksi lineaarisesta mallista ja todennäköisyyslaskennasta.
Harjoittelu kannattaa aloittaa kunkin osa-alueen teoria-asioiden huolellisella
kertaamisella. Keskity tämän jälkeen perustehtävien harjoitteluun ja syvennä
osaamista osa-alueen haastavammillakin tehtävillä. Huomioi harjoittelussa, että
tehtävät ovat monivalintatehtäviä ja oikean vastauksen voi löytää monilla eri
tavoilla.
Matemaattiset taidot edellyttävät rautaista laskurutiinia, ettei aikaraja
valintakokeessa tule vastaan. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää tekniikoihin,
joilla tehtävistä suoriutuu ilman laskinta päässä laskien. Harjoittelu eroaa tältä
osin aiemmista matematiikan opinnoistasi.
Kuten valintakoevaatimuksista ilmenee, tehtävissä tarvitaan monenlaista
matematiikan osaamista:
•
•
•
•
•
•
•
•
3.5

Kuinka paljon 480 kuutiodesimetriä on litroina?
Mikä luvuista murtoluku, desimaaliluku ja prosenttiluku?
Mikä on polynomin 𝑃(𝑥) = 3𝑥5 − 4𝑥3 + 12𝑥 − 15 arvo kohdassa -1?
Kuinka 300 euron palkka tulee jakaa, kun se jaetaan työtuntien
suhteessa? Lotta ahkeroi 14 tuntia ja Liina 16 tuntia.
Kuinka vanha Ilona on, kun tiedetään, että Ilona on vuoden kuluttua
kaksi kertaa niin vanha kuin hän oli vuosi sitten?
Kuinka suuri oli palkka ennen korotusta, kun se 10 % korotuksen
jälkeen oli 2200 euroa?
Mikä on lopputuloksen pitoisuus, kun 4 litraa 2-prosenttista liuosta ja 6
litraa 7-prosenttista liuosta sekoitetaan?
Mikä on seuraava luku jonossa 1, 1, 2, 3, 5, 8, …?

Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (matematiikka ja fysiikka)

Matematiikka
Matematiikassa arvioidaan matemaattisia valmiuksiasi ratkaista lausekkeen
sieventämiseen,
yhtälön
ratkaisemiseen
sekä
tasogeometriaan
ja
trigonometriaan liittyviä tehtäviä. Huomattavaa on, että tehtävät vaativat
soveltamistaitoja ja matemaattista osaamista myös näiden mainittujen osaalueiden ulkopuolelta. Matemaattista ajattelua ja päättelykykyä kannattaa
harjoituttaa riittävän monipuolisilla ja soveltavilla tehtävillä.
Funktiolaskimen toimintoihin kannattaa tutustua etukäteen ja selvittää missä
järjestyksessä ja miten eri tilanteissa luvut laskimeen syötetään. Kannattaa
pohdiskella myös vastauksen järkevyyttä ja olisiko saatu vastaus tarkistettavissa
helposti laskimen avulla. Tehtävät tässä osiossa ovat huomattavasti vaativampia
kuin matemaattisten taitojen osiossa.
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Valintakokeissa voidaan kysyä esimerkiksi:
•

Kuinka suuri kioskista tulee, jos työpiirustuksessa kioskin pinta-ala on 3

cm2 ja piirustuksen mittakaava on 1 : 5?
2
• Millä x:n arvoilla polynomi 3x - 2 x + 1 saa positiivisia arvoja?
3
2
• Mitkä ovat yhtälön 2 x - 14 x + 24 x = 0 ratkaisut?
•
•

Mikä on todennäköisyys sille, että umpimähkään valittu luonnollinen luku
on jaollinen luvuilla 4, 5 ja 6?
Kuinka suuri tulee olla vuotuisen kasvukertoimen, jotta yrittäjä
kaksinkertaistaa myyntinsä neljässä vuodessa?

Fysiikka
Fysiikassa arvioidaan perustietoja fysiikan ilmiöistä ja laskukaavoista, kykyä
tehdä fysiikan perustietämykseen tai annettuihin malleihin perustuvaa laskentaa
ja päätelmiä sekä kykyäsi tulkita kaavioita ja kuvaajia.
Fysiikan ilmiöiden ymmärtäminen alkaa kuhunkin ilmiöön liittyvien tieteellisten
käsitteiden oppimisesta. On ymmärrettävä fysiikan sanastoa ja ilmiöihin liittyviä
fysiikan lakeja. Fysiikan lait esitetään usein suureyhtälöinä eli laskukaavoina.
Laskukaavoja ei voi käyttää oikein, jos ei tiedä, mihin ilmiöön kyseinen kaava
liittyy. Vain käsitteiden ja sanaston oppimisen kautta tulee taito käyttää oikeaa
kaavaa oikeassa kohdassa.
Fysiikan laskutehtävien ratkaisutaito on keskeistä fysiikan ilmiöiden
ymmärtämisessä. Kaavoja on osattava käyttää kirjainsymboleiden kanssa siten,
että kaavasta ratkaistaan matematiikkaa käyttäen kysytty suure ensin
kirjainmuodossa. Suureet ovat fysiikan mitattavia ominaisuuksia esimerkkeinä
massa m, pituus l ja aika t. Kirjainsymboleita ei pidä sekoittaa suureiden
yksiköihin. Kaavojen käytön oppiminen vaatii harjoittelua ja toistoa, mutta kun
taito on hankittu, on kaikenlaisten kaavojen käyttö sen jälkeen helppoa.
Kaaviot ja kuvaajat ovat keskeinen tapa esittää luontoon liittyvää tietoa.
Koordinaatistossa voidaan esittää suureiden välisiä riippuvuuksia ja ratkaista
kuvaajien avulla uusia suureita. Fysiikassa koordinaattiakselit nimetään
tutkittavien suureiden mukaan ja akselien jaotus eli se, mitä esimerkiksi yksi ruutu
suureen arvona tarkoittaa, voi tilanteen mukaan vaihdella paljonkin.
Esimerkkejä valintakokeen tehtävätyypeistä
1) Seisot vaa-alla hississä, joka etenee vakionopeudella alaspäin 3
m/s. Vaaka näyttää tällöin massaksesi 85 kg. Millaista lukemaa
vaaka näyttää, kun hissi etenee alaspäin vakionopeudella 6 m/s?
Tässä tehtävässä on huomattava, että puhutaan vakionopeudesta.
Käsite vakionopeus on tunnettava. Liikkeet voidaan luokitella
tasaisiksi tai muuttuviksi. Muuttuvassa liikkeessä olevalla
kappaleella on kiihtyvyyttä ja kiihtyvyyden aiheuttavat Newtonin 2.
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lain mukaan voimat. Tehtävässä on tunnettava vaa´an päällä
seisovaan henkilöön vaikuttavat voimat ja se, mikä voima vaa’an
pintaan kohdistuu.
2) Heitetään palloa tietylle korkeudelle. Onko pallon lentoradan
korkeimmassa kohdassa pallon vaakasuuntainen nopeus nolla,
pystysuuntainen nopeus nolla vai kummankaan nopeus ei ole
nolla?
Tällaisissa tehtävissä pitää ymmärtää, että nopeus vektorisuureena
voidaan jakaa vaaka- ja pystysuuntaiseen nopeuteen.
Kokonaisnopeus on vaaka- ja pystysuuntaisen nopeuden
vektorisumma. Nopeuden muuttuminen edellyttää kiihtyvyyttä ja
kiihtyvyys on voimien aiheuttamaa. Vaakasuunnassa ei vaikuta
voimia, mutta pystysuunnassa vaikuttaa painovoima.
3) Metallilevyssä on keskellä ympyränmuotoinen reikä. Levyä
lämmitetään. Mitä reiän pinta-alalle tapahtuu?
Tässä tehtävässä on ymmärrettävä lämpölaajeneminen
lämpöopillisena ilmiönä. Lämpöopilliset ilmiöt voidaan usein selittää
aineen mikroskooppisen tason eli aineen rakenneosasten
käyttäytymisen avulla. Lämmittäminen saa aikaan sen, että aineen
sisäenergia kasvaa ja silloin rakenneosasten liike voimistuu. Jos
tarkastellaan
ympyränmuotoisen
reiän
kehällä
olevia
rakenneosasia ja niiden lisääntyvää lämpöliikettä, voidaan päätellä
mitä reiän pinta-alalle tapahtuu.
3.6 Eettiset taidot
Eettisten taitojen osiossa on tarkoitus ymmärtää erilaisia eettisiä tilanteita.
Tehtävä liittyvät moraaliin ja siihen liittyviin kysymyksiin kuten eettisen
toiminnan periaatteisiin, oikeaan ja väärään, hyvään elämään, sekä arvoihin ja
eettisten väittämien luonteeseen. Kokeessa sinun on siis osattava tunnistaa
eettiset kysymykset ja erottaa ne sellaisista kysymyksistä, jotka eivät kuulu
etiikan piiriin.
Etiikka on filosofian piiriin kuuluva tieteenala, jossa pohditaan oikeaa ja väärää.
Millainen toiminta on hyvää, mitä pidämme oikeana. Etiikkaa tarvitaan niin
arkipäivän kysymyksissä kuin myös yhteiskunnan eri toimintojen
järjestämisessä. Etiikka ohjaa toimintaamme monissa tilanteissa: Mitä pidämme
oikeana, vääränä, sopivana ja kunnioittavana.
Pääsykoetehtävissä on pitänyt pohtia pienen tarinan kera eettisestä
näkökulmasta, onko jokin tilanne luonteeltaan eettinen:
•
•

Äiti kaataa alaikäisen tyttärensä viinit viemäriin kertomatta siitä
tyttärelleen. Onko teko luonteeltaan eettinen?
Opiskelukaverit lähtevät bilettämään yhdessä. Onko tilanne
luonteeltaan eettinen?
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•
•

Pikku-Joel tulee ohjeistamatta teräsmiehen asussa päiväkotiin.
Onko tilanne luonteeltaan eettinen?
Naapurustoon on tulossa kehitysvammaisten asuntola. Naapurit
ottavat yhteyttä kaupungin viranhaltioihin. Onko yhteydenotto
luonteeltaan eettinen?

3.7 Tunneälytaidot
Tunneäly on kykyä tunnistaa tunteiden merkitystä ja käyttää näitä tietoja hyväksi
ongelmanratkaisussa. Tunneälykäs ihminen tunnistaa ja pystyy säätelemään
omaa käytöstään, tulee toimeen paremmin muiden ihmisten kanssa ja näin
rakentamaan kestäviä ihmissuhteita. Tunneälykkyyttä on myös empatia ja kyky
ristiriitatilanteissa sovitella ja ratkaista tilanne.
Tunneälykkäältä ihmiseltä löytyy siis sekä itsetuntemusta että sosiaalista
pelisilmää. Hän on tietoinen omista tunteistaan, voimavaroistaan ja
osaamisestaan. Tunneälykäs ihminen pystyy itsensä lisäksi ymmärtämään myös
toisen ihmisen tunnemaailmaa, motiiveja ja lukemaan sanatonta viestintää.
Tunneäly näkyy käytännössä erilaisina tunnetaitoina. Tunnetaidot ovat sitä, miten
kohtaamme itsessämme ja ympärillämme tapahtuvia asioita. Ne ovat kuin
tienviitta, joka ohjaa valintojamme tunnehetkissä. Tunnetaidot ovat taitoa
tiedostaa, tunnistaa ja elää tunteiden kanssa tasapainossa. Ne ovat myös taitoa
huomata, vaalia ja vahvistaa myönteisiä tunteita. Tunnetaitava tai tunneälykäs
ihminen pystyy kohtaamaan, hyväksymään, ymmärtämään ja ratkaisemaan
vaikeita tunteita. Tunneälykkyyttä on myös tunnistaa, ymmärtää ja eläytyä toisten
tunteisiin, eli empatia.
Tunneälytaidoissa arvioidaan valmiuksia mm. tunteiden tunnistamisessa,
hallinnassa ja käsittelyssä:
•
•

•

•

Tiinan paras ystävä kertoo Tiinalle olevansa vakavasti sairas. Mitä
Tiinan kannattaisi tehdä pystyäkseen hallitsemaan tunteensa?
Pekan piti mennä elokuviin yhdessä Elinan kanssa. Elina peruu
menon viime tingassa. Pekka on pettynyt, sillä hän oli odottanut
elokuviin menoa pidemmän aikaa. Miten Pekan kannattaisi käsitellä
tunteitaan?
Sami esittelee Taiston työn omanaan heidän yhteiselle pomolleen.
Taisto suuttuu. Mikä auttaa Taistoa käsittelemään omia
suuttumuksen tunteita?
Tunneälytaitojen tehtävissä on ollut myös kuvia, joiden perusteella
on pitänyt tunnistaa henkilön tunnetila kuvan ilmeiden perusteella.

19

4

YLEISIÄ OHJEITA VALMISTAUTUMISEEN

Tässä luvussa muistutetaan tärkeistä valmistautumiseen liittyvistä seikoista, jotka
sinun tulee hakijana huolehtia kuntoon; esimerkiksi motivaatio on sisäinen
tahtotilasi, johon vain sinä itse vaikutat. Kukaan muu ei voi tehdä
valmistautumista puolestasi, ainoastaan auttaa ja tukea sinua urakassasi.
4.1 Valmistaudu ylioppilaskirjoituksiin
Yli puolet opiskelupaikoista täytetään todistusvalinnassa, joten suosittelemme
valmistautumaan hyvin ylioppilaskirjoituksiin, mikä sinulla on ylioppilaskirjoitukset
vielä edessä.
4.2 Sisäänpääsy valintakokeella voi olla vaikeaa
Monissa suosituimmissa koulutusohjelmissa kilpailu opiskelupaikoista
valintakoekiintiössä voi olla on erittäin kovaa. Opiskelupaikan saaminen tässä
tilanteessa edellyttää erittäin hyvää menestystä valintakokeessa. Joissakin
koulutusohjelmissa aloituspaikkojen lukumäärä on hyvin pieni verrattuna
hakijoiden määrään. Tämän lisäksi myös ensikertalaiskiintiöillä voi olla
huomattavaa vaikutusta vaadittavaan pistemäärään.
Mikäli haet suosittuun koulutusohjelmaan ja et kuulu ensikertalaiskiintiöön, niin
sinun kannattaa valmistautua valintakokeeseen erittäin hyvin. Näissä tilanteissa
opiskelupaikan
saaminen
valintakoekiintiössä
edellyttää
hakijalta
valintakoevaatimusten
erinomaista
hallintaa
ja
menestymistä
itse
valintakoetilanteessa.
4.3 Motivaatio kuntoon
Valintakoekoepyrkimisessä motivaatio on numero yksi. Sisäänpääsyn ratkaiset
sinä itse: jos haluat tarpeeksi päästä opiskelemaan, niin sinä pääset
opiskelemaan. Pidä aktiivisesti mielessäsi koko valmistautumisen ajan, miksi
tämän kaiken teet! Kun istut kauniina iltana opiskelumateriaalien ääressä,
palauta mieleen, että haluat ehdottomasti saada opiskelupaikan tänä
vuonna. Vaikka lopullinen uravalintasi ei ehkä olisikaan selvä, panosta silti
kaikkesi pyrkimiseen juuri nyt: pyrkiminen yhä uudestaan ja uudestaan kirpaisee
enemmän kuin kertarysäys. Vaikka olisitkin menossa armeijaan tai
siviilipalvelukseen ennen opiskelujen aloittamista, on siellä mukavampi olla, kun
opiskelupaikka on takataskussa. Lisäksi varusmiespalveluksen aikana
valintakokeeseen valmistautuminen on melko vaikeaa jo ajankäytöllisistäkin
syistä.
Asenne ja motivaatio ovat siis avainasemassa valintakokeessa menestymisen
kannalta. Pääsykokeeseen valmistautumisessa tarvitaan myös nöyryyttä, jotta
jaksat tehdä riittävästi töitä opiskelupaikan eteen. Suosituimmissa
koulutusohjelmissa vain pieni osa hakijoista saa opiskelupaikan, joten nyt on aika
tehdä töitä tosissaan! Mieti ja tee itsellesi selväksi, miksi haluat opiskelemaan
juuri tähän koulutusohjelmaan, ja kirjaa nämä syyt ylös itseäsi varten. Kun
väsymys ja uupumus alkavat iskeä, voit palata listaasi ja saada taas uutta voimaa
luku-urakkaasi.

20

4.4 Ajankäyttö ja jaksaminen opiskeluaikana
Valintakokeeseen valmistautuvan henkilön tärkein resurssi on aika.
Sisäänpääsy vaatii joiltakin huomattavaa panostusta opiskeluun. Erityisesti
silloin, kun aikaisemmista opinnoistasi on kulunut jo aikaa tai haet suosittuun
hakukohteeseen. Ajankäytön hallitseminen on pääsykokeeseen valmistautuessa
tärkeä taito, joka edellyttää suunnitelmallisuutta: ilman suunnitelmia aika voi
kulua huomaamatta ja tavoitteet jäävät saavuttamatta. Ajankäytön suunnittelu on
hyödyllistä, koska silloin…
• tiedät mitä teet, kun heräät aamulla eikä sinun tarvitse käyttää aikaa
ohjelman miettimiseen
• pysyt aikataulussasi ja saavutat varmemmin tuloksia, kun sinulla on
selkeä suunnitelma
• saat suunnitelmallisen työn jälkeen nauttia vapaa-ajastasi ilman
ahdistavia "pitää tehdä" -ajatuksia.
Tärkeintä ajankäytössäsi on asioiden priorisointi: jätä kaikki turhat menot
pois!
Kun tavoittelet tehokasta valmistautumista, huomioi, että fyysisen opiskelupaikan
täytyy olla Sinulle oikea: opiskeluympäristö vaikuttaa merkittävästi opiskelun
tehokkuuteen. Suurimmalle osalle rauhallinen opiskeluympäristö sopii
parhaiten. Kotona opiskelemisen etuna on ajan säästyminen matkoissa sekä
yleensä hyvä lukurauha. Toisaalta kotona saattaa kuitenkin olla muita virikkeitä,
jotka vievät lukuaikaasi ja keskittymistäsi pois opiskelumateriaaleista. Kirjastossa
lukemisen etuna on mahdollisuus keskittyä vain lukemiseen.
Ihmiset oppivat eri tavalla ja asioiden oppiminen vie toisilta paljon enemmän
aikaa kuin toisilta. Jos osaat asiat ja menestyminen näkyy myös
harjoituskoetuloksissa, tuntimäärillä ei ole väliä.
Valmistaudu 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 tarvitset myös kestävyyttä. Myös itsensä palkitseminen on
tärkeää oman jaksamisen kannalta: kun asetat itsellesi konkreettisia päivä- ja
viikkokohtaisia lukutavoitteita, voit tavoitteiden täytyttyä palkita itsesi esimerkiksi
vapaaillalla tai leffassa käynnillä. Käytä näitä pieniä palkintohetkiä myös
motivaation lähteenä: ajattele jo opiskelua aloittaessa, mitä kivaa voit tehdä
päivän lopuksi tavoitteiden täytyttyä.
Vielä tärkeä neuvo nykyisenä sosiaalisen median ja älypuhelinten aikakautena:
älä tuhlaa opiskeluaikaasi netissä surffailuun tai sosiaalisen median
päivittämiseen! Siirrä puhelin lukuajaksi pois näkyvistä ja aseta se äänettömälle,
jottei puhelin toimi häiriötekijänä katkaisten opiskeluasi jatkuvilla merkkiäänillä ja
päivityksillä.
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4.5

Kuinka monta tuntia opiskelupaikan saaneet valmistautuivat
valintakokeeseen?
Valintatulosten
julkaisun
jälkeen
olemme
lähettäneet
kyselyn
valmennuskurssilaisillemme. Kevään 2022 haussa yli 1140 AMKkurssilaistamme ilmoitti saaneensa opiskelupaikan valintakokeella.
Seuraavassa kuvassa on esitetty vuonna 2022 valintakokeella opiskelupaikan
saaneiden tuntimäärät.

Kuinka monta tuntia valmistauduit?
(Opiskelupaikan saaneet 2022)
alle 20 h

13%

20-50 h

26%

50 -100 h

27%

100-150 h

14%

150-200 h

8%

200-300 h

9%

yli 300 h

3%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Noin 60 % opiskelupaikan saaneista oli valmistautunut yli 50 tuntia ja noin 35 %
oli valmistautunut yli 100 tuntia. Opiskelupaikan saaneiden valmistumisajan
keskiarvoksi saadaan noin 75 tuntia. Taulukossa on mukana kaikki
valintakokeella opiskelupaikan saaneet ja kaikki koulutusohjelmat.
4.6 Ajankäytön optimointi
Sinun kannattaa optimoida ajankäyttöäsi. Miten saat käytettävissä olevalla
opiskeluajalla mahdollisimman paljon pisteitä valintakokeesta? Mahdollisimman
vähäisellä tuntimäärällä pyritään maksimoimaan koepisteet. Miten tämä
onnistuu?
1. Pyri aina opiskelemaan laadukkaasti ja tehokkaasti. Tehoton opiskelu on
hyödytöntä ajanhukkaa. Jos et pysty opiskelemaan laadukkaasti, niin pidä tauko
tai jatka opiskelua vasta seuraavana päivänä.
2. Älä opettele/opiskele mekaanisesti ulkoa (hauki on kala -menetelmällä), vaan
pyri analyyttisesti ymmärtämään lukemasi. Kun ymmärrät asiat, niin osaat
vastata myös valintakokeen soveltaviin tehtäviin. Kokemuksemme perusteella ne
kurssilaiset, joiden opiskelu on perustunut pääosin mekaaniseen ulkoa
opetteluun, eivät menesty valintakokeessa. Opiskelu on tehokasta, kun ymmärrät
aiemmin opiskelemasi asiat ja osaat yhdistää uudet asiat aiemmin opittuun.
3. Asioiden kertaaminen on erittäin tärkeää. Jokainen meistä unohtaa asioita.
Mitä kauemmin aikaa on kulunut, sitä vähemmän muistamme asioista.
Kertauksen jälkeen asioita muistetaan pidempään. Kertaaminen on tehokasta
ajankäyttöä, koska uusien asioiden omaksuminen vie yleensä enemmän aikaa
kuin aiemmin opitun kertaaminen.
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4.7 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).
Suosittelemme, että opiskelet rinnakkain kahta ainetta, sillä näin jaksat paremmin
keskittyä pidempiä aikoja herpaantumatta. Matemaattiset aineet vievät
useimmilta enemmän opiskeluaikaa kuin muut osiot, koska matematiikassa ja on
paljon ajateltavaa ja oivallettavaa. Lisäksi matematiikassa tehtävärutiinin jatkuva
harjoittaminen on erityisen tärkeää.
4.7.1 Valmistautumisen aloittaminen talvella (tammi-helmikuussa)
Mitä aiemmin pääset aloittamaan, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on
opiskelupaikan saamiseen ja tämä koskee sekä kevään että syksyn yhteishakuja.
Alla on ohjeita kevään opiskelusuunnitelman tekemiseen. Jos aiemmista
opinnoistasi on jo vierähtänyt hetki, 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 opiskella tehokkaasti ja laadukkaasti. Talvella opiskelutahti voi olla hieman
löysempää, mutta sitä tulee kiristää kevään edetessä. Mikäli siis aloitat
valmistautumisen jo talvella, tulee sinun varmistua siitä, että jaksat
työskennellä tehokkaasti ja laadukkaasti vielä huhtikuussa ja erityisesti
toukokuussa. Tärkeimmät päivät valmistautumisen ja valintakokeessa
menestymisen kannalta ovat 3–4 viimeistä viikkoa ennen valintakoetta.
4.7.2 Valmistautumisen aloittaminen ylioppilaskirjoitusten jälkeen
Tehokas ja laadukas valmistautuminen pitää aloittaa mielellään heti
ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Ylioppilaskirjoitusten ansiosta sinulla on jo luku- ja
laskurutiini hallussa eikä niiden opettelemiseen kulu ylimääräistä aikaa. Näin
ollen lähtökohdat menestyä valintakokeessa ovat hyvät.
Usein saamme vastata kurssilaisten kysymykseen ”Kannattaako
priorisointi eri osioiden välillä?” Kysymykseen on vaikea vastata, koska
hakukohteella on merkittävä vaikutus siihen, kuinka hyvin pitää menestyä
valintakokeessa. Tämän lisäksi joissakin osiossa, kuten englannissa pitää saada
vähintään minipistemäärä, jotta voi tulla valituksi. Kysymyksien vaikeustaso
saattaa vaihdella eri aineiden välillä merkittävästi. Valintakokeessa saattaa käydä
niin, että sinulle vahvimmista aineista tulee vaikeimmat kysymykset ja
heikoimmista aineista helpommat kysymykset. 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 vastata helpompiin kysymyksiin. Yleensä parhaiten
pääsykokeessa menestyvät ne, jotka hallitsevat kaikki osiot suhteellisen
tasaisesti.
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4.8 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! Negatiivinen asenne puolestaan tuo
helposti koko valmistautumisprojektiin ikävän ja raskaan sävyn. Pyri siis olemaan
positiivinen!
Jo aiemminkin mainitut kova motivaatio ja riittävät ajalliset resurssit ovat se
perusta, jolle rakennat hyvän itseluottamuksen. Usko itseesi ja asennoidu
opiskeluun positiivisesti! Jos esimerkiksi yksittäinen päätöksentekotaitojen
kohta tuntuu vaikealta, sen tulisi toimia sinulle vain kimmokkeena paneutua
asiaan tarkemmin. Kaikkia valintakoevaatimusten asioita ei kukaan pysty
ymmärtämään eikä sisäistämään ensilukemalla. 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 vaikeasta
asiasta kurssiopettajalta, joka on oppitunneilla ja keskustelualueilla sinua varten.
Voit myös tarkistaa onko oppimisympäristö Moodlessa keskustelua aiheesta
muiden kurssilaisten kesken.
4.9 Miksi opiskelupaikka jäi saamatta? Epäonnistumisen syitä
Ohessa on koottuna yleisimpiä syitä siihen, miksi opiskelupaikka voi jäädä
saamatta. Syyt on listattu tähän sitä varten, että sinä voisit listaan perehtymällä
välttää kyseiset sudenkuopat ja saavuttaa tavoitteesi tällä hakukerralla.
4.9.1 Oletetaan, että valintakoe on helppo monivalintakoe
Monivalintakoe voidaan halutessaan laatia erittäin vaikeaksi ja eri
vastausvavaihtoehdot ovat usein hyvin lähellä toisiaan. Monissa valintakokeen
osiossa vääristä vastauksista tulee myös miinuspisteitä. Monilla aloilla kilpailu
opiskelupaikoista valintakoekiintiössä on erittäin kovaa ja valintakokeessa on
menestyttävä erittäin hyvin. Vuoden 2019-2022 valintakokeet ovat osoittaneet,
että kokeen joistakin osioista voidaan tehdä haastava ja ilman hyvää
valmistautumista/osaamista valintakokeessa menestyminen on vaikeaa.
4.9.2 Oletetaan, että kokeeseen ei tarvitse eikä voi valmistautua
etukäteen
Aikaisempien vuosien kokeet ovat osoittaneet, että AMK-valintakokeeseen voi ja
on suositeltavaa valmistautua etukäteen. Erityisesti päätöksentekotaitojen
osuutta voi harjoitella etukäteen. Monille hakijoille myös englannin kielen
osuuden haastavuus tulee yllätyksenä. Matemaattisten taitojen laskurutiinia
kannattaa harjoitella sekä peruslaskutoimitusten laskemista paperille, koska
valintakokeen matemaattisten taitojen osuudessa laskimen käyttö ei ole sallittua.
4.9.3 Liian vähän valmistautumista
Tämä on ylivoimaisesti suurin syy siihen, miksi opiskelupaikka jää saamatta:
opiskeluun käytetty aika on yksikertaisesti liian vähäinen. Ei ole realistista olettaa
saavansa opiskelupaikkaa suositusta hakukohteesta, jos valintakoemenestys on
keskinkertaista. Suosituimmissa hakukohteissa valintakokeessa tulee menestyä
erittäin hyvin, jotta saa opiskelupaikan. Luonnollisesti opiskeluaika tulee
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suhteuttaa omaan asioiden oppimiskykyyn ja hakukohteeseen. Kurssin aikana
tehtävät harjoituskokeet ovat hyviä mittareita oman osaamisen mittaamiseen;
suhtaudu niihin siis kuin oikeaankin pääsykokeeseen. Vuonna 2022
valmennuskurssillamme on 14 harjoituspääsykoetta!
4.9.4 Jostain osiosta tulee hylätty
Kaikissa AMK-valintakokeen osiossa on alin hyväksytty pistemäärä, joka on
saatava kaikista, jotta voi tulla valituksi. (Alla syksyn 2022 pisteytys)
• Päätöksentekotaidot, alin hyväksytty pistemäärä on 1 piste.
• Opetuskieli, alin hyväksytty pistemäärä on 2 pistettä.
• Englannin kieli, alin hyväksytty pistemäärä on 0,5 pistettä.
• Matemaattiset taidot, alin hyväksytty pistemäärä on 1 pistettä.
• Matemaattis-luonnontieteelliset taidot, alin hyväksytty pistemäärä on 2
pistettä.
• Eettiset taidot, alin hyväksytty pistemäärä on 5 pistettä.
• Tunneälytaidot, alin hyväksytty pistemäärä on 12 pistettä.
Erityisesti englannin kielen osio on ollut aikaisemmissa AMK-valintakokeissa
erittäin haastava. Monilla hakijoilla jokin osa-alue on heikompi (tämä on usein
englannin kieli). Myös tästä osiosta on saavutettava alin hyväksytty pistemäärä.
Useimmilla hakijoilla osaaminen riittäisi kohtuullisen helposti alimman hyväksytyn
pistemäärän saamiseen. Osa hakijoista tekee tässä kohta virheen
valintakokeessa, kun he vastaavat kaikkiin tai lähes kaikkiin tehtäviin. Koska
osaaminen ei ole riittävää, niin monet vastaukset menevät väärin ja niistä tulee
miinuspisteitä. Tämän seurauksena osion pistemäärä jää alle vaaditun alimman
hyväksytyn pistemäärän ja opiskelupaikka jää tämän vuoksi saamatta. Jos jokin
osio on muita selvästi heikompi, niin vastaa siinä osiossa vain niihin tehtäviin,
joista olet varma.
4.9.5 Liian vähän harjoitustehtävien tekemistä
Harjoitustehtävien tekeminen kertoo sinulle parhaiten siitä, onko oppimista
tapahtunut. Tekemällä oppii! Hyödynnä harjoitustehtäviä ja oppimiskonetta
lukemisen ja valmennuskurssin alusta lähtien. Tee harjoitustehtäviä jo heti
ensimmäisen lukukerran jälkeen. Aloita harjoitustehtävien tekeminen
ensimmäisenä opiskelupäivänä.
4.9.6 Liian vähän laadukasta työskentelyä
Aina, kun valmistaudut pääsykokeeseen, käytä valmistautumisaikasi
laadukkaasti ja pidä ajatus mukana tekemisessäsi. Kirjojen ”lueskelusta” ja
selailusta ei ole juurikaan hyötyä. Käytä aikasi tehokkaasti ja laadukkaasti. Jos
ajatus ei pysy mukana, pidä tauko. Suurillakaan tuntimäärillä ei ole merkitystä,
jos aika on käytetty tehottomasti. Ihmiset oppivat eri tavalla, ja asioiden
oppiminen vie toisilta paljon enemmän aikaa kuin toisilta.
Älä opettele asioita ulkoa vaan pyri ymmärtämään lukemaasi! Mikäli
ymmärrät lukemaasi, silloin osaat hyvin todennäköisesti soveltaa oppimaasi
tietoa. Tiedon soveltamista ja asioiden yhdistelyä on edellytetty viime vuosien
valintakokeissa.
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5

KURSSIMATERIAALI JA SEN TEHOKAS HYÖDYNTÄMINEN

Ammattikorkeavalmennuksen
valmennuskurssin
kurssimateriaali
on
markkinoiden ylivoimaisesti laajin. Käytössäsi on muun muassa teoriat
Oppimispolkujen muodossa, opetusvideot, yli 2000 harjoitustehtävää
ratkaisuineen, tehtävien kertaustoiminto, osaamisen ja ajankäytön seuranta.
Tulevana vuonna kurssilaisemme pääsevät tekemään 14 valintakoetta
simuloivaa harjoituskoetta. Ammattikorkeavalmennuksen valmennuskurssilla
saat käyttöösi laajimman kurssimateriaalin ja eniten harjoitustehtäviä verrattuna
muihin kurssijärjestäjiin, joten hyödynnettävää opiskelumateriaalia todella löytyy!
Kurssimateriaalia laajennetaan ja parannetaan joka vuosi aikaisempien vuosien
kurssipalautteen ja kokemusten pohjalta.
5.1 Teoriat (Oppiainekohtaiset Oppimispolut)
Oppiainekohtaiset oppimispolut johdattavat sinut läpi valintakoeoppimäärien
loogisesti edeten. Jokainen oppimispolku koostuu useasta oppitunnista, joissa
teoriaan perehdytään tekstin, kuvien ja videoiden avulla. Monet oppitunnit
päättyvät kertauskysymyksiin, joiden avulla pääset testaamaan omaa
osaamistasi oppitunnin aihepiiristä. Kun olet vastannut kysymyksiin oikein,
opintopolku johdattaa sinut seuraavalle oppitunnille. Näin sinun ei tarvitse itse
miettiä, mitä tehdä seuraavaksi. Halutessasi voit myös palata polulla taaksepäin
kertaamaan aiempien oppituntien sisältöjä.
5.2 Harjoitustehtävät
Sinulla on käytössäsi erittäin suuri määrä harjoitustehtäviä. Hakukohteesta ja
kurssista riippuen sinulla on käytössäsi jopa yli 2000 harjoitustehtävää.
Harjoitustehtävät ja ratkaisut löytyvät Moodlesta sähköisinä versioina.
Kysymykset on jaettu jokaisesta osiosta sisällön tai aiheen mukaisesti. Osa
harjoitustehtävistä on jaettu osiin myös vaikeustason mukaisesti.
Suosittelemme, että aloitat harjoitustehtävien tekemisen mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa. Harjoitustehtävien tekeminen kannattaa aloittaa jo
ensimmäisenä opiskelupäivänä. Harjoitustehtäviä tekemällä näet, onko
oppimista tapahtunut. Kun vastaat kysymyksiin oikein, sinulle kertyy
kokemuspisteitä. Voit halutessasi verrata omaa kehittymistäsi myös muihin
kurssilaisiimme anonyymisti.
Hyödynnä harjoitustehtäviä, kertaustoimintoa ja oppimiskonetta lukemisen
tukena jo valmennuskurssin alusta lähtien. Harjoitustehtäviä on erittäin paljon,
mutta on erittäin suositeltavaa, että teet ne kaikki!
5.3 Tehtävien kertaustoiminto
Haluatko tehdä juuri niitä tehtäviä, joita et ole aiemmin osannut?
Kertaustoiminnossa näet ne kysymykset, joihin olet vastannut väärin tai olet
valinnut ”ohita kysymys” vaihtoehdon. Voit palata ratkaisemaan kertaustehtäviä
uudelleen oman lukuaikataulusi mukaisesti. Toiminto auttaa sinua kiinnittämään
huomiosi juuri niihin asioihin, jotka kaipaavat vielä hienosäätöä. Tehtävät
poistuvat kertaustoiminnosta, kun olet valinnut ”Kertaa” painikkeen
kertaustoiminnossa ja vastannut sen jälkeen kertaustentin kysymyksiin oikein.
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5.4 Osaamisen ja ajankäytön seuranta
Voit seurata osaamisesi kehittymistä sekä oppiainekohtaisesti että
kokonaisuutena. Halutessasi voit myös verrata omaa edistymistäsi muihin
kurssilaisiin. Voit myös seurata opiskeluaikaasi. Osaamisen seurannan avulla
voit helposti ja nopeasti tarkistaa mitä osa-alueita kurssimateriaalista sinulla on
vielä tekemättä.
5.5 Harjoituskokeet
Ammattikorkeavalmennuksen valmennuskurssiin kuuluu 14 harjoituskoetta,
joista neljässä on kysymyksiä kaikista osioista. Näiden lisäksi jokaisesta
valintakokeen osiosta on 10 kpl ainekohtaisia harjoituskokeita.
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 harjoituskokeen
keskiarvoa, koska se antaa hyvän kuvan oman osaamisesi tasosta.
Tee kaikki harjoituskokeet huolellisesti ilman materiaaleja. Harjoituskokeet ovat
erinomainen tapa harjoitella valintakoetilannetta. Harjoituskokeissa voit myös
testailla erilaisia strategioita siihen, miten saat parhaat mahdolliset pisteet:
Kannattaako esimerkiksi vastata kaikkiin kysymyksiin vai vain niihin, jotka
varmasti osaat? Näitä asioita voit miettiä ja kokeilla. Todennäköisesti saat
parhaat koepisteet vastaamalla vain niihin kysymyksiin, jotka osaat, koska
vääristä vastauksista tulee miinuspisteitä.
5.6 Opetusvideot
Verkkokurssilaisten, Online-kurssilaisten ja lähiopetuskurssilaisten käytössä on
opetusvideoita, jotka on tuotettu ilman yleisöä. Näiden lisäksi Online-kurssilaiset
ja lähiopetuskurssilaiset saavat käyttöönsä luentojen opetustallenteet.
Opetusvideoita voi hyödyntää monella tapaa, esimerkiksi poissaolojen
korvaamiseen ja kertaamiseen. Videoiden katsominen tuo myös vaihtelua
itsenäiseen opiskeluun. 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 tavalla. Joillekin videot ovat erinomainen
tapa oppia, toisaalta osa ei koe saavansa niistä suurta hyötyä. Kurssipalautteen
perusteella opetusvideot auttavat erityisesti vaikeampien asioiden kanssa.
Suurta osaa auttaa se, että opetusvideoilla vaikeimpia asioita pilkotaan pieniin
kokonaisuuksiin ja asioita käydään esimerkkien avulla läpi.
5.7 Oppimiskone
Valmennuskurssilaistemme käytössä on ainutlaatuinen Oppimiskone, joka on
kurssipalautteen perusteella monien mielestä verkko-oppimisympäristön parasta
antia. Oppimiskone on ollut käytössä jo kahdeksan vuotta ja olemme kehittäneet
sitä vuodesta toiseen.
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Oppimiskoneessa voit tehdä rajattomasti harjoituskokeita ja tehtäviä.
Oppimiskone arpoo kysymyspankista uudet kysymykset seuraavaan kokeeseen,
kunnes kaikki kysymykset on käyty läpi. Oppimiskoneen tehtävät ovat samoja
tehtävät kuin ainekohtaisilla kurssialueilla. Suosittelemme, että ensin teet
harjoitustehtäviä ainekohtaisilla alueilla. Oppimiskone soveltuu hyvin asioiden
kertaamiseen.
5.8 Verkko-oppimisympäristö Moodlen kysymyspalstat
Moodlessa jokaisella oppiaineella on oma kysymyspalstansa, jossa
valmennuskurssimme
opettajat
vastaavat
kurssilaistemme
esittämiin
kysymyksiin. Oppiainekohtaisten keskustelu- ja kysymyspalstojen lisäksi on
yleinen keskustelualue, jossa voit esittää kysymyksiä muista asioista, kuten
hakemisesta, valintakokeesta, Moodlen toiminnallisuudesta yms.
Mikäli valintakoekirjoissa tai kurssimateriaalissa on sinua askarruttavia asioita,
esitä rohkeasti kysymyksiä kysymyspalstoilla.
5.9 Maksuttomat kurssimateriaalit
Tämän oppaan loppupuolelle on lisätty maksuttomia harjoitustehtäviä
ratkaisuineen. Harjoitustehtäviä löydät jonkin verran lisää myös nettisivuiltamme
seuraavasta osoitteesta:
https://ammattikorkeavalmennus.fi/esimerkkimateriaalit/
5.10 Maksulliset kurssimateriaalit
Ammattikorkeavalmennuksella on kolme erilaista kurssipakettia:
1. Materiaalipaketillamme (verkko-oppimisympäristössämme) saat käyttöösi
monipuoliset tehtävät ja ratkaisut sekä teoriaosuuden.
2. Verkkokurssimme on ajasta ja paikasta riippumaton täydellinen
opetuspaketti. Verkkokurssi sisältää materiaalipaketin sisällön lisäksi
luentotallenteet opetuksesta. Opetusvideoiden avulla hankalatkin asiat
selkeytyvät.
3. Kattavimmat kurssimme ovat online-kurssimme (eLive-kurssi) ja
lähiopetuskurssimme keväisin (Helsinki, Tampere, Turku), jotka antavat
kaiken mahdollisen tuen. Pakettiin kuuluu kaikki edullisempien pakettien
tuotteet, mutta myös lisäksi online- tai lähiopetukset. Näillä kursseilla
osallistut aikataulutettuun reaaliaikaiseen opetukseen.
Materiaalipaketin hinta useimpiin hakukohteisiin on 99 €. Verkkokurssi on
suosituin kurssimme, jonka hinta useimpiin hakukohteisiin on 179 €.
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6

MONIVALINTAKOETEKNIIKKA

6.1 Monivalintakoe koetyyppinä
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 valintakokeenkin.
Pääsykokeessa ja kaikissa harjoituskokeissamme pyri aluksi ratkaisemaan
tehtävät järjestyksessä. Jos et osaa vastata yksittäiseen tehtävään tai tehtävä
on pitkä tai vie hyvin paljon aikaa, jätä tällaiset tehtävät välistä. Palaa
vastaamattomiin kysymyksiin, kun olet ratkaissut muut tehtävät. Miettiessäsi
kysymystä alustavasti käytä yllä olevia merkintöjä, jottet hukkaa aikaasi
miettimällä uudestaan samoja asioita. On erittäin tärkeää, että vastaat aluksi
kaikkiin helppoihin ja nopeisiin tehtäviin. Niiden jälkeen voit käyttää jäljellä
olevan ajan pidempiin ja vaikeampiin tehtäviin.
Pääsykokeessa saa muistiinpanoja varten paperia. Tee alusta lähtien selkeät
merkinnät paperille, ensin tehtävänumero ja sitten laskutoimitukset selkeällä
käsialalla, jotta voit palata muistiinpanoihisi mahdollisessa tarkistusvaiheessa.
Toimi näin myös harjoituskokeissamme, jotta saat tähänkin toimintatapaan
tarvittavan rutiinin.
Jos sinulla on aikaa, käy tarkistusvaiheessa kaikki kysymykset läpi
järjestyksessä. Jos aikaa on vähän, aloita epävarmimmista kysymyksistä. Kun
tarkastat kysymystä, tee se niin kuin ratkaisisit kysymystä ensimmäistä kertaa.
Tässä kohtaa sinun tulee perustella itsellesi, miksi kyseinen vaihtoehto on oikein
ja muut väärin.
Missä järjestyksessä osiot kannattaa tehdä? AMK-valintakokeessa voit itse
valita osioiden suoritusjärjestyksen. On todennäköisesti järkevintä aloittaa sinulle
vahvimmasta osiosta, koska onnistumisen kokemukset lisäävät itseluottamustasi
ja parantavat menestymistäsi myös muiden osioiden kysymyksissä.
Varjopuolena tässä on se, että jos et jostain syystä osaakaan vastata sinulle
etukäteen vahvimman osion kysymyksiin, itseluottamuksesi saattaa heikentyä.
Tästä ei kannata huolestua, koska tällaisessa tilanteessa kysymysten taso on
todennäköisesti vaikea, ja kysymykset ovat haastavia myös kaikille muille
kokeeseen osallistuville.
6.2

Kannattaako arvaaminen?

ARVAAMINEN EI YLEENSÄ KANNATA!
Valintakokeen pisteytys kerrotaan ennen koetta ja sinun kannattaa tarkistaa onko
pisteytys muuttunut. Seuraavat ohjeet perustuvat syksyn 2022 AMKvalintakokeessa pisteytykseen.
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Seuraavissa osioissa ei ole käytössä miinuspisteitä syksyllä 2022:
• Eettiset taidot
• Tunneälytaidot
• Matemaattis-luonnontieteelliset taidot
Mikäli osiossa ei ole miinuspisteitä, niin sinun kannattaa aina vastata
kaikkiin kysymyksiin.
Seuraavissa osioissa on käytössä miinuspisteet syksyllä 2022:
• Päätöksentekotaidot
• Opetuskieli
• Englannin kieli
• Matemaattiset taidot
Mikäli osiossa on käytössä miinuspisteet, niin arvaaminen ei yleensä ole
kannattavaa.
Esimerkki 1:
Keväällä 2022 päätöksentekotaitojen pisteytys oli seuraava: Oikeasta
vastauksesta sai +2,5 pistettä, väärästä vastauksesta -0,6 pistettä ja vastaamatta
jättämisestä 0 pistettä. Päätöksentekotaitojen tehtävissä oli yleensä 6-8
vastausvaihtoehtoa. Jos arvaat tehtävät, jossa on 8 vastausvaihtoehtoa, niin
arvaat lähes aina väärin. Oikean arvauksen todennäköisyys on vain 1/8 = 12,5%.
Jos arvaat vastauksen (8 vastausvaihtoehtoa), odotusarvo jokaisesta arvatusta
kysymyksestä on – 0,2125 pistettä:
!
"

#

∗ 2,5 + " ∗ (−0,6) = 0,3125 − 0,525 = −0,2125

Jos arvaat vastauksen (6 vastausvaihtoehtoa), odotusarvo jokaisesta arvatusta
kysymyksestä on – 0,083 pistettä:
!
$

%

∗ 2,5 + $ ∗ (−0,6) = 0,417 − 0,5 = −0,083

Näiden perusteella voidaan todeta, että arvaaminen ei ole kannattavaa.
Esimerkki 2:
Keväällä 2022 englannin pisteytys oli seuraava: Oikeasta vastauksesta sai +0,5
tai +0,7 pistettä, väärästä vastauksesta -0,15 pistettä ja vastaamatta jättämisestä
0 pistettä. Englannin tehtävissä oli yleensä 4 vastausvaihtoehtoa.
Jos arvaat vastauksen (4 vastausvaihtoehtoa), odotusarvo jokaisesta arvatusta
kysymyksestä on 0,0125 pistettä:
!
&

'

∗ 0,5 + & ∗ (−0,15) = 0,125 − 0,1125 = 0,0125

Odotusarvon perusteella tarkasteltuna arvaaminen on hieman kannattavaa. On
syytä tiedostaa, kun arvaat vastauksen, jossa on neljä vastausvaihtoehtoa, niin
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arvaat kolme kertaa neljästä (75 %) väärin. Jos arvaat 2 vastausta, niin
todennäköisesti ne menevät molemmat väärin ja tuloksena on -0,3 pistettä.
Esimerkki 3:
Keväällä 2022 matemaattisten taitojen pisteytys oli seuraava: Oikeasta
vastauksesta sai +2 pistettä, väärästä vastauksesta -0,4 pistettä ja vastaamatta
jättämisestä 0 pistettä. Tehtävissä oli yleensä 4 vastausvaihtoehtoa.
Jos arvaat vastauksen (4 vastausvaihtoehtoa), odotusarvo jokaisesta arvatusta
kysymyksestä on 0,2 pistettä:
!
&

'

∗ 2 + & ∗ (−0,4) = 0,5 − 0,3 = 0,2

Odotusarvon perusteella tarkasteltuna arvaaminen on kannattavaa. Edelleen on
syytä muistaa, kun arvaat vastauksen, jossa on neljä vastausvaihtoehtoa, niin
arvaat kolme kertaa neljästä (75 %) väärin. Jos arvaat 2 vastausta, niin
todennäköisesti ne menevät molemmat väärin ja tuloksena on -0,8 pistettä.
6.3 Miten saat parhaat pisteet monivalintakokeesta?
Parhaat pisteet saat vastaamalla niihin kysymyksiin, jotka osaat tai joista olet
lähes varma. Epävarmoihin tai epäselviin kysymyksiin ei kannata vastata. Muista
kuitenkin, että mikäli osiossa ei ole miinuspisteitä, niin sinun kannattaa aina
vastata kaikkiin kysymyksiin.
Useimmissa osiossa väärästä vastauksesta tulee miinuspisteitä. Vääristä
vastauksista ”rangaistaan”. Jos arvaat kaksi epävarmaa, niin todennäköisesti ne
menevät molemmat väärin, jolloin tuloksena näistä kahdesta tehtävästä on
miinuspisteitä. Menetät siis varmasti oikean vastauksen tehtävän pisteitä.
Älä tavoittele mahdollisimman suurta oikeiden vastausten lukumäärää,
vaan mahdollisimman korkeaa pistemäärää. Osa kurssilaisista tavoittelee
mahdollisimman suurta oikeiden vastausten määrää, mutta samaan aikaan he
vastaavat useisiin tehtäviin väärin. Lopputuloksena kokeen pistemäärä on
väärien vastausten miinuspisteiden takia pienempi kuin siinä tilanteessa, jossa
vastattaisiin vain niihin tehtäviin, jotka ovat varmoja.
7

MUITA OHJEITA VARSINAISTA PÄÄSYKOETILANNETTA VARTEN

Pääsykokeessa on tärkeää olla hyvässä vireessä! Viimeisenä iltana lukeminen
kannattaa lopettaa ajoissa. Muutaman tunnin rajahyöty on olematon. Riittävän
yöunen ja aamupalan merkitys on tärkeä; 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.
Lue ohjeet ja kokeen pisteytys huolellisesti, sillä pisteytys voi olla erilainen kuin
aikaisempina vuosina. Silmäile ensin koko osio läpi ja aloita sinulle vahvimmista
31

tehtävistä ja helpoimmista tehtävistä. Tarkkaile ajan kulumista ja etene
helpommista tehtävistä vaikeampiin tehtäviin. Panosta niihin tehtäviin, joista
uskot saavasi varmimmin pisteitä. Mieti, kannattaako jäljellä olevaa koeaikaa
käyttää aikaa vievän ja vaativan tehtävän ratkaisemiseen. Käytä koko koeaika
hyväksesi, vaikka olisit omasta mielestäsi valmis jo ennen täyttä aikaa. Käytä
jäljelle jäänyt aika tarkastamiseen ja niiden kysymysten 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.
7.1 Laskukone ja taulukkokirjat
Valintakokeessa ei saa käyttää omaa laskukonetta. Matemaattisluonnontieteellisessä osuudessa koejärjestelmässä on laskukone. Erilaiset
kaavakokoelmat tai taulukkokirjat eivät ole sallittuja.

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
etsimällä motivaatiosi ja selvitä itsellesi, mitkä ovat tavoitteesi. Pura tavoitteesi
pienempiin ja konkreettisiin osatavoitteisiin. Sen jälkeen työstä itsellesi
yksityiskohtainen viikkosuunnitelma, jossa aikataulutat paitsi opiskelusi, myös
muun elämäsi.
8.1 Kaikki alkaa tavoitteista
Suunnitelmallisuus alkaa tavoitteiden määrittelystä, mikä jäsentää opiskelua
ja tuo motivaatiota arkiseen puurtamiseen. Ilman tavoitteiden pohtimista aika
vain juoksee päämäärättömästi ja tuloksia syntyy niukasti. Tavoitteet tulee
asettaa koko opiskeluajalle, mutta yhtä tärkeää on pilkkoa kokonaistavoitteet
viikoittaisiin ja päivittäisiin tavoitteisiin. Tavallisesti tavoitteita on useita, ei
pelkästään opiskelussa, vaan muussakin elämässä. Kaikkea ei kannata
kuitenkaan tavoitella samanaikaisesti, sillä näin yksittäisten tavoitteiden
saavuttaminen hankaloituu. Eli kun elämään tulee uusi asia (esimerkiksi
opiskelu), on jostain vähennettävä (harrastus/sosiaalinen elämä/tv:n katselu
tms.) tai jokin asia jopa unohdettava kokonaan.
Tavoitteiden hahmottamisen jälkeen sinun tulee miettiä, miten saavutat ne.
Yleisesti suunnittelun heikkous on se, että tavoitteet kuvataan liian yleisellä
tasolla. Jos tavoitteenasi on korkeakoulututkinnon suorittaminen tai tentin
läpäisy, eivät ne ole tavoitteita vaan toteamuksia. Sinun pitää liittää
toteamuksiisi aika ja laatu (ja joskus määrä). Missä ajassa haluat saavuttaa
tavoitteesi? Millaista laatua (esim. haluttu pistemäärä harjoituskokeissa) vaadit
itseltäsi? Minkä määrällisen tavoitteen haluat saavuttaa? Tavoitteet tulee myös
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osata eritellä konkreettisiin tekoihin. Mitä sinun on tehtävä saadaksesi
seuraavasta harjoituskokeesta 20 pistettä? Mitä edellä mainittu tarkoittaa
kuukausi-, viikko- ja lopulta päivätasolla?
8.2 Viikkosuunnitelma avuksi ajanhallintaan
Viikkosuunnitelma on hyvä työkalu ajanhallinnassa. Siinä tavoitteet
konkretisoituvat. Löydät viikkosuunnitelmapohjan tämän opiskeluoppaan
lopusta. (Liite 1)
1. Aloita viikkosuunnitelman laatiminen päättämällä, mitä aiot saada tehdyksi
kyseisellä viikolla. Voit jaotella tehtävät opiskeluun liittyviin ja muihin (vapaaaika, perhe, kotityöt) askareisiin. Muista opiskelutavoitteiden kohdalla
määritellä, missä ajassa tavoite pitää saavuttaa ja millaiseen laatuun (ja/tai
määrään) pyrit. Ole tarkkana etenkin opiskelun ulkopuolisten tehtävien
suhteen, ja mieti, ovatko ne oikeasti tärkeitä. Muista, että oppiminen vie
aikaa! Laita opiskelu ja muut tehtävät omaan tärkeysjärjestykseen.
2. Merkitse suunnitelmaan tavoitteiden sisältämät läsnäoloa vaativat tilanteet
(luennot, harjoitukset, ryhmätehtävät ym.).
3. Merkitse suunnitelmaan tärkeysjärjestyksen ensimmäiseen tehtävään
tarvittava muu aika, kuten materiaalin hankinta, kirjallisuuden lukeminen tai
kotitehtävien tekeminen. Jos aikaa ei enää ole riittävästi jäljellä läsnäoloa
tarvitsevien tehtävien jälkeen, mieti minkä tehtävän läsnäoloa voit vähentää
tai poistaa. Sijoita opiskelutehtävät "laatuajallesi" eli ajankohtaan, joka on
sinulle tehokasta keskittymisaikaa. Sijoita muut tehtävät tämän ajan
ulkopuolelle.
4. Merkitse loput tehtävät suunnitelmaan tärkeysjärjestyksen mukaisesti.
Vältä tehtävien liikakahmimista, sillä sekä aika että sinun suorituskykysi
ovat rajallisia.
5. Toteuta suunnitelmaa joustavasti.
6. Arvioi viikon loputtua tavoitteidesi saavuttamista ja suunnittele seuraavan
viikon ohjelma.
9 HARJOITUSTEHTÄVIÄ
Tässä kappaleessa on jokaisesta AMK-valintakokeen osiosta harjoitustehtäviä
ratkaisuineen.
9.1 Päätöksentekotaidot
Tehtävä 1. Atte, Minna ja Saara ovat olleet jo pitkään ystävyksiä. Minna on
lainannut rahaa Saaralle, ja Atte on opiskelija. Onko totta, että joku opiskelija on
lainannut rahaa ystävälle, joka ei opiskele?
Lisätietoja:
1. Atte on lainannut rahaa Minnalle.
2. Saara ei ole opiskelija.
Valitse mikä seuraavista vaihtoehdoista pitää paikkansa.
a) Lisätiedon 1 avulla voidaan yksistään päätellä vastaus kysymykseen.
b) Lisätiedon 2 avulla voidaan yksistään päätellä vastaus kysymykseen.
c) Vain molempien lisätietojen 1 ja 2 avulla voidaan päätellä vastaus
kysymykseen.
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d) Edes molempien lisätietojen avulla ei voida päätellä vastausta kysymykseen.
Oikea ratkaisu:
Oikea vastaus on c).
Oletetaan, että 1 ja 2 pitävät paikkansa. Tiedämme, että Minna joko on opiskelija
tai ei ole opiskelija. Jos Minna ei ole opiskelija, niin joku opiskelija (Atte) lainaa
rahaa ei-opiskelijalle (Minna). Jos Minna on opiskelija, niin joku opiskelija (Minna)
on lainannut rahaa ei-opiskelijalle (Saara). Lisätiedoista 1 ja 2 siis seuraa, että
joku opiskelija on lainannut rahaa ei-opiskelijalle.
Lisätiedot 1 ja 2 eivät riitä yksinään, koska ne ovat erikseen yhteensopivia
molempien vastauksien (kyllä/ei) kanssa. Koita miettiä tilanne, jossa lisätieto 1
pätee ja kukaan opiskelija ei ole lainannut rahaa ei-opiskelijalle. Löydät myös
tilanteen, jossa 1 pätee, mutta jokin opiskelija on lainannut rahaa ei-opiskelijalle.
Tehtävä 2. Millaa, Mirjaa, Maijaa ja Mollaa syytetään valehtelusta, mutta
todellisuudessa vain yksi heistä valehtelee ja muut kolme puhuvat aina totta. He
puolustautuvat syytöksiä vastaan esittämällä seuraavat vastalauseet.
Milla: Mirja on valehtelija.
Mirja: Milla on valehtelija.
Maija: Minä puhun aina totta.
Molla: Jos minä puhun totta, niin Millakin puhuu totta.
Mikä seuraavista väittämistä on totta annettujen tietojen pohjalta:
a) Milla valehtelee
b) Mirja valehtelee
c) Maija valehtelee
d) Molla valehtelee
e) Milla tai Maija valehtelee
f) Emme pysty päättelemään kuka on valehtelija
Oikea ratkaisu:
Oikea vastaus on b) Mirja valehtelee. Tehtävä avautuu helpoiten, kun
huomataan, että Mollan täytyy puhua totta. Ehtolauseista tiedetään, että Mollan
väite on epätosi vain siinä tapauksessa, että Molla puhuu totta ja Milla valehtelee.
Tämä olisi ristiriidassa sen kanssa, että Molla valehtelee, joten Molla puhuu totta.
Jos Molla puhuu totta, niin hänen sanomansa perusteella Millakin puhuu totta.
Milla taas sanoo, että Mirja valehtelee. Täten Mirjan täytyy olla valehtelija.
Tehtävä 3. Olet osallistunut televisiovisaan, jossa saat eteesi joukon väitteitä
sinulle täysin tuntemattomasta henkilöstä X. Tehtävänäsi on valita se väite, joka
on tosi henkilöstä X.
Minkä väitteen valitset:
a) X on ohjelmoija ja X on psykologi.
b) X on taitava ohjelmoija, tai iloinen psykologi.
c) X on ohjelmoija, tai X on psykologi.
d) X on ohjelmoija, tai X on taitava ohjelmoija.
e) X on taitava ohjelmoija, tai X on psykologi.
f) X on ohjelmoija, joka ei ole taitava tai X on psykologi.
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Oikea ratkaisu:
Oikea vastaus on c).
Väite c on ainoa lause, joka seuraa jokaisesta muusta vaihtoehdosta. Täten
ainakin c:n täytyy olla tosi, joten sen valitsemalla voitat varmasti. Esimerkiksi c
seuraa a:sta, koska a:n mukaan X on ohjelmoija, mikä riittää c:n totuuteen.
Lauseesta c ei taas seuraa a, koska c voi olla tosi ilman, että X on ohjelmoija.
B:stä seuraa c, koska b:n ollessa tosi ainakin yksi c:n ehdoista täyttyy eli X on
joko ohjelmoija tai psykologi. Huomaa, että iloiset psykologit ovat psykologeja ja
taitavat ohjelmoijat ohjelmoijia. C taas voi olla tosi vaikka b olisi epätosi, koska
psykologin ei tarvitse olla iloinen psykologi eikä ohjelmoijan tarvitse olla taitava
ohjelmoija. Samaan tapaan voidaan nähdä, että e:stä seuraa c, mutta c:stä ei
seuraa e. C seuraa selvästi d:stä, mutta sama ei päde toisin päin. Jos X on
psykologi eikä ohjelmoija, niin c on tosi ja b epätosi. Myöskin f:n kohdalla on niin,
että siitä seuraa c, koska taitamaton ohjelmoijakin on ohjelmoija. F ei kuitenkaan
seuraa c:stä, koska c on tosi myös silloin, kun X on taitava ohjelmoija, joka ei ole
psykologi.
Tehtävä 4. Sinulla on kaksi jalokivilaatikkoa, joista yhdessä on rubiineja ja
toisessa timantteja. Painat 60 kiloa vähemmän kuin laatikot yhteensä.
Timanttilaatikko on 70 prosenttia kevyempi kuin rubiinilaatikko. Yhteensä sinä ja
laatikot painatte 200 kiloa.
Kuinka paljon painatte erikseen?
a) sinä 50 kg, timantit 40 kg, rubiinit 110 kg
b) sinä 60 kg, timantit 40 kg, rubiinit 100 kg
c) sinä 80 kg, timantit 30 kg, rubiinit 90 kg
d) sinä 70 kg, timantit 30 kg, rubiinit 100 kg
Oikea ratkaisu:
Oikea vastaus on d).
Yksi tapa ratkaista:
Otetaan ylös tehtävässä annetut tiedot,
1. Sinä = timantit + rubiinit – 60
2. timantit = 0.3 x rubiinit
3. sinä + rubiinit + timantit = 200
Tähdätään lauseeseen, jossa on vain yksi muuttuja korvaamalla muita muuttujia
yhtäsuuruuden perusteella. Esimerkiksi lauseista 1 ja 3 saadaan lause 4, kun
muuttuja ”sinä” korvataan arvolla ”timantit + rubiinit – 60”
4. timantit + rubiinit -60 +rubiinit + timantit = 200
Muuttujan ”timantti” esiintymät saadaan poistettua lauseen 2 avulla:
5. 0.3 x rubiinit + rubiinit – 60 + rubiinit + 0.3 x rubiinit = 200
Lauseesta 5 saadaan rubiinien paino tuttujen yhtälönratkaisumenetelmien
avulla.
6. 2,6 x rubiinit = 260
7. 26 x rubiinit = 2600
8. rubiinit = 100
Lauseiden 2 ja 8 avulla saadaan timanttien paino:
9. timantit = 0.3 x 100
10. timantit = 30
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Lauseista 1, 8 ja 10 pystymme laskemaan sinun painosi:
11. sinä= 30 + 100 - 60
12. sinä = 70
9.2

Opetuskieli (suomi)

Tehtävät liittyvät alla olevaan tekstiin.
Koetan ottaa museosta irti sen minkä voin. Nähtävillä on junihitoe eli 12kerroksinen kimono, johon Heian-hovin naiset, sinä, Sei, mukaan lukien
pukeuduitte. Se on vaikuttava ilmestys: aluskimonon päällä on yhdeksän
eriväristä kimonoa ja niiden päällä takkimainen päällysviitta sekä taakse
levittäytyvä laahus. Käytännössä kimonokerrosten määrä tosin vaihtelee
tilanteen ja vuodenajan mukaan. Heinäkuussa, kun oli sietämättömän kuuma,
naiset pukivat kotioloissa leveiden hakama-housujensa päälle vain yhden
henkäyksenohuen, melkein läpinäkyvän silkkiharson, mutta muodollisissa
tilanteissa kerrokset saattoivat lisääntyä jopa viiteentoista. Vuonna 1074
kerrosten määrä säädettiin lailla viideksi, koska naiset alkoivat käyttää jopa
kaksikymmentäkerroksisia asuja, jolloin tarvittiin palvelijoita kantamaan viittojen
liepeitä, eivätkä he jaksaneet liikuttaa kättään edes sen vertaa, että olisivat
saaneet nostettua viuhkan kasvojensa eteen.
Kimonokerrosten kanssa säätäminen mahtoi olla työlästä, mutta ymmärrän kyllä,
että niihin panostettiin, kun ei kerran naamaakaan voinut näyttää. Heian-nainen
saattoi näyttäytyä ainoastaan ”laittamalla viitansa esille”, ja hänen
persoonallisuutensa ylin julistus olivat ne kerrokselliset hihansuut ja
kimonoliepeet, jotka näkyivät bambukaihtimien, sermin ja vaunujen oven alta.
Ajan muotitermejä olivat oshidashi, sermin alta esiin pistävät hihat, sekä
idashiguruma, tapa antaa kerroksellisten hihojen roikkua vaunujen ulkopuolella
ohikulkijoiden katseita vangitsemassa, ja joko vasen tai oikea hiha pidettiin tätä
tarkoitusta varten pidempänä. (Jotenkin hienostuneempaa kuin vaikka
”pissistringit”, farkkujen yläreunan yli pilkottavat alushousut, joilla myös
epäilemättä viestitetään jotain hyvin merkittävää.)
Katkelma Mia Kankimäen kirjoittamasta teoksesta Asioita jotka saavat sydämen
lyömään nopeammin (s. 75)
Tehtävä 1. Valitse eniten oikein oleva väittämä
a) Laki naisten pukeutumisesta säädettiin, että naiset voisivat peittää
kasvonsa viuhkalla.
b) Lailla haluttiin vähentää palvelijoiden työtaakkaa.
c) Lain
laatimisen
taustalla
oli
huoli
naisten
pukeutumisen
kuormittavuudesta.
d) Lain avulla haluttiin hillitä naisten liioiteltua vaatemuotia.
Tehtävä 2. Idashiguruma
a) tarkoittaa naisten tapaa pukeutua kerroksellisiin asuihin.
b) tarkoittaa naisten kimonojen eripituisia hihoja ja helmoja, joita roikotettiin
vaunujen ulkopuolella.
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c) edellytti asulta pidempää hihaa, jonka avulla voitiin kiinnittää huomiota
vaunuissa matkustaessa.
d) oli työläs ja vaikea pukeutumismuoto.
Tehtävä 3. Valitse sopivin väittämä:
a) Heian-nainen pystyi parhaiten ilmaisemaan persoonaansa kerroksellisilla
asuilla, joiden hihansuita ja helmoja he vilauttelivat sermien ja vaunun
ovien takaa.
b) Heinäkuun helteillä naiset pukivat ylleen vain ohuen silkkiharson, jonka
materiaali oli niin hentoa, että kangas oli läpikuultavia.
c) Hakama-housuja, jotka olivat malliltaan leveitä, käytettiin vain heinäkuun
sietämättömillä helteillä.
d) Heian-naiset olivat vaikuttavia ilmestyksiä monikerroksisissa asuissaan,
jotka muodostuivat aluskimonosta, takkimaisesta päällysviitasta ja
laahuksesta.
Ratkaisut
Tehtävä 1. Valitse eniten oikein oleva väittämä
Laki naisten pukeutumisesta säädettiin, että naiset voisivat peittää kasvonsa
viuhkalla.
Väärin
”…eivätkä he jaksaneet liikuttaa kättään edes sen vertaa, että
olisivat saaneet nostettua viuhkan kasvojensa eteen.” Tekstissä
kerrotaan, että useat vaatekerrokset estivät käsien liikuttelun. Siinä
ei kuitenkaan yhdistetä lain laatimista ja kasvojen peittämisen
mahdollisuutta.
Lailla haluttiin vähentää palvelijoiden työtaakkaa.
Väärin
”…koska naiset alkoivat käyttää jopa kaksikymmentäkerroksisia
asuja, jolloin tarvittiin palvelijoita kantamaan viittojen liepeitä…”
Palvelijoiden tarve mainitaan, mutta tekstissä ei kerrota tarpeesta
vähentää heidän tehtäviään.
Lain laatimisen taustalla oli huoli naisten pukeutumisen kuormittavuudesta.
Väärin
Tekstissä kerrotaan, että vaatteet olivat painavia ja haittasivat
naisien liikkumista. Esille ei kuitenkaan nouse huolta eikä siinä
myöskään mainita varsinaisesta kuormittavuudesta.
Lain avulla haluttiin hillitä naisten liioiteltua vaatemuotia.
Oikein
Tekstissä kerrotaan lain laatimisesta ja tuodaan siinä yhteydessä
esille, kuinka vaatemuoti muokkasi vaatteista hankalia, mikä loi arjen
haasteita.
Tehtävä 2. Idashiguruma
tarkoittaa naisten tapaa pukeutua kerroksellisiin asuihin.
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Väärin
”idashiguruma, tapa antaa kerroksellisten hihojen roikkua vaunujen
ulkopuolella ohikulkijoiden katseita vangitsemassa, ja joko vasen tai
oikea hiha pidettiin tätä tarkoitusta varten pidempänä. ” Tapa edellytti
kerroksellisia hihoja, mutta termi tarkoittaa sitä, kun hihoja
roikotetaan vaunun ulkopuolella. Tapa-sana mainitaan heti termin
jälkeen.
tarkoittaa naisten kimonojen eripituisia hihoja ja helmoja, joita roikotettiin
vaunujen ulkopuolella.
Väärin
”idashiguruma, tapa antaa kerroksellisten hihojen roikkua vaunujen
ulkopuolella ohikulkijoiden katseita vangitsemassa, ja joko vasen tai
oikea hiha pidettiin tätä tarkoitusta varten pidempänä. ” Tapa edellytti
kerroksellisia hihoja, mutta termi tarkoittaa sitä, kun hihoja
roikotetaan vaunun ulkopuolella. Tapa-sana mainitaan heti termin
jälkeen.
edellytti asulta pidempää hihaa, jonka avulla voitiin kiinnittää huomiota vaunuissa
matkustaessa.
Oikein
”idashiguruma, tapa antaa kerroksellisten hihojen roikkua vaunujen
ulkopuolella ohikulkijoiden katseita vangitsemassa, ja joko vasen tai
oikea hiha pidettiin tätä tarkoitusta varten pidempänä. ” Termi
tarkoittaa tapaa, jossa hihoja roikotetaan vaunun ulkopuolella. Että
tämä oli mahdollista, hihan tuli olla tavallista pidempi.
oli työläs ja vaikea pukeutumismuoto.
Väärin
”idashiguruma, tapa antaa kerroksellisten hihojen roikkua vaunujen
ulkopuolella ohikulkijoiden katseita vangitsemassa, ja joko vasen tai
oikea hiha pidettiin tätä tarkoitusta varten pidempänä. ” Kyseessä ei
ole pukeutumismuoto vaan tapa. Tapa-sana mainitaan heti termin
jälkeen.
Tehtävä 3. Valitse sopivin väittämä:
Heian-nainen pystyi parhaiten ilmaisemaan persoonaansa kerroksellisilla asuilla,
joiden hihansuita ja helmoja he vilauttelivat sermien ja vaunun ovien alta.
Oikein
”Heian-nainen saattoi näyttäytyä ainoastaan ”laittamalla viitansa
esille”, ja hänen persoonallisuutensa ylin julistus olivat ne
kerrokselliset hihansuut ja kimonoliepeet, jotka näkyivät
bambukaihtimien,
sermin
ja
vaunujen
oven
alta.”
Persoonallisuutensa ylintä julistusta voidaan kuvata tässä
yhteydessä myös parhaimpana persoonan ilmaisutapana.
Heinäkuun helteillä naiset pukivat ylleen vain ohuen silkkiharson, jonka materiaali
oli niin hentoa, että kangas oli läpikuultava.
Väärin
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”Heinäkuussa, kun oli sietämättömän kuuma, naiset pukivat
kotioloissa leveiden hakama-housujensa päälle vain yhden
henkäyksenohuen, melkein läpinäkyvän silkkiharson…” Silkkiharso
puettiin hakama-housujen lisäksi.
Hakama-housuja, jotka olivat malliltaan leveitä, käytettiin vain heinäkuun
sietämättömillä helteillä.
Väärin
”Heinäkuussa, kun oli sietämättömän kuuma, naiset pukivat
kotioloissa leveiden hakama-housujensa päälle vain yhden
henkäyksenohuen, melkein läpinäkyvän silkkiharson…” Hakamahousujen käyttöaikaa ei mainita. Tässä kerrotaan tavasta käyttää
niiden kanssa silkkiharsoa kuumien säiden aikana. Vain-sana ei
yhdisty housuihin vaan silkkiharsoon.
Heian-naiset olivat vaikuttavia ilmestyksiä monikerroksisissa asuissaan, jotka
muodostuivat aluskimonosta, takkimaisesta päällysviitasta ja laahuksesta.
Väärin
”Nähtävillä on junihitoe eli 12-kerroksinen kimono, johon Heian-hovin
naiset, sinä, Sei, mukaan lukien pukeuduitte. Se on vaikuttava
ilmestys: aluskimonon päällä on yhdeksän eriväristä kimonoa ja
niiden päällä takkimainen päällysviitta sekä taakse levittäytyvä
laahus.” Se on vaikuttava ilmestys -lauseessa se viittaa 12kerroksiseen kimonoon.
9.3

Englannin kieli

Read the text and answer the questions below the text concerning the bolded
expressions.
Effect sizes are underappreciated and often misinterpreted—the most common
mistakes being to describe them in ways that are uninformative (e.g., using
arbitrary standards) or misleading (e.g., squaring effect-size rs). We propose that
effect sizes can be usefully evaluated by comparing them with well-understood
benchmarks or by considering them in terms of concrete consequences. In that
light, we conclude that when reliably estimated (a critical consideration), an effectsize r of .05 indicates an effect that is very small for the explanation of single
events but potentially consequential in the not-very-long run, an effect-size r of
.10 indicates an effect that is still small at the level of single events but potentially
more ultimately consequential, an effect-size r of .20 indicates a medium effect
that is of some explanatory and practical use even in the short run and therefore
even more important, and an effect-size r of .30 indicates a large effect that is
potentially powerful in both the short and the long run. A very large effect size (r
= .40 or greater) in the context of psychological research is likely to be a gross
overestimate that will rarely be found in a large sample or in a replication. Our
goal is to help advance the treatment of effect sizes so that rather than being
numbers that are ignored, reported without interpretation, or interpreted
superficially or incorrectly, they become aspects of research reports that can
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better inform the application and theoretical development of psychological
research.
Adapted from “Evaluating Effect Size in Psychological Research: Sense and
Nonsense” by David C. Funder and Daniel J. Ozer (Sage Open, 2019, CC BY
4.0)
1. Which of the following alternatives is closest in meaning to the term
concrete in the text?
a. clearly defined
b. highly adaptable
c. potentially ambiguous
d. very fluid
e. I will leave this question unanswered
2. Which of the following alternatives is closest in meaning to the term
replication in the text?
a. reproduction
b. reassessment
c. repercussion
d. resolution
e. I will leave this question unanswered
3. Which of the following alternatives is furthest in meaning from the term
superficially in the text?
a. meticulously
b. scantily
c. inadequately
d. frivolously
e. I will leave this question unanswered
Ratkaisuselostukset. Oikea vastaus alleviivattu.
Tällaisessa tehtävässä on aina tärkeää huomioida, että vaikka kysymys koskee
yhtä sanaa kerrallaan, tulee koko teksti ja erityisesti kyseessä olevan sanan
ympäristö lukea ja ymmärtää, koska haetaan lähintä/kauinta vastinetta sanan
merkitykselle tässä tekstissä. Haastavissa teksteissä on kuitenkin usein termejä
tai rakenteita, joita ei tunne entuudestaan. Tällöin voidaan oikeaa vastausta
hakea esimerkiksi päättelyn tai sopimattomien vaihtoehtojen poistamisen kautta.
Jokaista sanaa ei siis tarvitse tietää, mutta laaja sanavarasto on tietenkin
hyödyksi sanastotehtävissä. Muista myös katsoa tarkkaan, mitä tehtävässä
kysytään: haetaanko samaa vai vastakkaista tarkoittavaa sanaa, tai lähintä vai
kauinta vastaavuutta.
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1. concrete
Sanan concrete merkityksen päättelyssä voi auttaa sana konkreettinen, eli
todennettavissa oleva, tai sanan toinen merkitys, betoni, eli kova,
kuivumisensa jälkeen melko muokkaamattomissa oleva materiaali.
a. clearly defined
Sanasta concrete annetaan vihjeitä tekstissä: efektikoosta on
tekstin mukaan puhuttu mielivaltaisin standardein (using arbitrary
standards) ja harhaanjohtavasti (misleading); kirjoittajat kuitenkin
ehdottavat, että näin ei tarvitse olla, vaan efektikokoja voidaan
arvioida myös hyödyntämällä hyvin ymmärrettyjä vertailukohtia
(well-understood benchmarks [myös suomeksi käytetään usein
termiä benchmark]) tai concrete consequences, eli konkreettisia
seurauksia. Concrete on siis jotain hyvin ymmärrettyä, ei
mielivaltaista tai harhaanjohtavaa; clearly defined, eli tarkasti
määritelty sopii siis hyvin, ja on vaihtoehdoista kaikkein lähimpänä
merkitykseltään.
b. highly adaptable
Highly adaptable, eli hyvin mukautuva (adapt = mukautua,
sopeutua) ei ole merkitykseltään kovin lähellä sanaa concrete: se
tarkoittaa nimenomaan jämäkkää, selkeää, todennettavaa.
Tekstissä
haetaan
efektikoon
hyödyntämiselle
selkeää
järjestelmää, eikä sopeutuvuus ole osa sitä. Tämä ei siis ole paras
vaihtoehto.
c. potentially ambiguous
Ambiguous tarkoittaa epäselvää tai moniselitteistä; juuri tällaiset
ominaisuudet ovat tekstin mukaan haitanneet efektikoon
hyödyntämistä, ja niistä pyritään eroon, kohti hyvin ymmärrettäviä
vertailukohtia ja konkreettisia, selkeitä seurauksia (well-understood
benchmarks, concrete consequences). Tämä ei siis ole paras
vaihtoehto.
d. very fluid
Fluid tarkoittaa nestettä tai nestemäistä, tämän tekstin yhteydessä
erityisesti nesteeseen liitettäviä ominaisuuksia, kuten juokseva tai
epävakaa. Sana concrete taas on kaikissa merkityksissään
lähempänä
näiden
vastakohtaa,
eli
vakautta,
muokkaamattomuutta, jämäkkyyttä. Tämä ei siis ole paras
vaihtoehto.
2. replication
Tekstissä puhutaan efektikoosta tutkimuksissa, ja todetaan, että suurta
efektikokoa 0.4 tuskin löytyy in a large sample or in a replication. Tutkimus,
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large sample eli suuri otanta ja sana replication siis liittyvät jollain tavalla
yhteen. Sanasta replica voi saada vihjettä.
a. reproduction
Tutkimukseen liittyy aina toistettavuus, eli ajatus siitä, että jos
saman tutkimuksen tekee uudelleen, saa samanlaisia tuloksia.
Juuri tähän viittaa sana replication, kopio tai toisinto. Reproduction
on tälle synonyymi, eli se tarkoittaa samaa asiaa (re- = uudelleen,
production = valmistus). Tekstissä mainitaan siis, että erittäin
korkeaa efektikokoa tuskin ilmenee suuressa otannassa tai
uudessa tutkimuksessa. Tämä on vaihtoehdoista paras.
b. reassessment
Etuliite re- tarkoittaa usein jonkin tekemistä uudelleen, tässä
tapauksessa arviointia (assessment). Efektikoko (effect size) on
kuitenkin jo tutkimuksen tulosta, joka ei muutu, vaikka sitä arvioisi
uudelleen. Termeissä replication, kopio, toisinto, ja reassessment,
uudelleenarviointi, on siis eroa: toisessa koko tutkimus tehdään
uudelleen, toisessa tehtyä tutkimusta arvioidaan uudelleen. Siksi
tämä ei ole vaihtoehdoista paras.
c. repercussion
Tarkoittaa vastavaikutusta tai (usein ennakoimatonta) seurausta.
Tämä ei oikein sovi tekstiin, jossa puhutaan tutkimustuloksen
löytymisestä toisessa yhteydessä, esimerkiksi isommassa
otannassa (large sample). Tulokset itsessään siis voisivat aiheuttaa
repercussions, eli vaikutuksia tai seurauksia, mutta tekstin
kontekstissa tämä ei ole paras vaihtoehto.
d. resolution
Tarkoittaa ratkaisua tai päätöstä. Myös ilman etuliitettä pelkkä sana
solution tarkoittaa ratkaisua. Tekstissä puhutaan efektikoosta, eli
tulosten vaikutuksen koosta, mutta varsinaiseen ratkaisuun ei
tekstissä viitata. Tutkimustekstissä saatetaan tehdä tulosten
pohjalta ratkaisuehdotuksia tai muita vastaavia päätelmiä, mutta
tässä ei ole siitä kyse. Tämä ei ole paras vaihtoehto.
3. superficially
Tekstissä esitellään efektikokoon liittyen vanhoja toimintamalleja (ignored,
reported without interpretation, or interpreted superficially or incorrectly),
joista pyritään eroon kohti uusia (better inform the application and
theoretical development of psychological research); superficially siis
mukana yhtenä noista edellä mainituista. Sanalla on siis yhteistä
huomiotta tai tulkitsematta jättämisen ja virheellisesti tulkitsemisen
kanssa. Sanan merkitystä voi myös päätellä tunnistamalla joitain osia siitä,
esimerkiksi tässä tapauksessa sanan kanta on latinan kielessä:
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superficies = surface, pinta. Kun lisäksi tunnistetaan englannin kielen
adverbin pääte -ly, voidaan päätellä, että pinnallisesta tai siihen
viittaavasta on kyse. Huomataan vielä, että kahdesta edellisestä
tehtävästä poiketen etsitään merkitykselle kaukaisinta vastaavuutta.
a. meticulously
Sana meticulous tarkoittaa erittäin huolellista tai pikkutarkkaa, eli
siis täysin päinvastaista kuin sana superficial ja sen yhteydessä
esiintyneet termit, kuten virheellisesti tulkitseminen tai tulkitsematta
jättäminen. Tämän sanan merkitystä voi olla vaikea päätellä, koska
siinä ei juuri tunnistettavia osia ole, mutta oikean vastauksen
löytymisessä voi auttaa ensin muiden vaihtoehtojen eliminointi.
Tämä on siis näistä vaihtoehdoista paras.
b. scantily
Tarkoittaa niukasti tai vähäisesti. Kyseessä ei ole suora synonyymi
sanalle superficially, mutta samansuuntaista ajatusta kummallakin
viestitään: jos jokin asia tehdään pinnallisesti, siihen on
todennäköisesti uhrattu aikaa ja vaivaakin vain niukasti. Sana
scantily esiintyy usein yhteydessä scantily clad, vähäpukeinen.
Tämä ei ole paras vaihtoehto.
c. inadequately
Puutteellisesti tai riittämättömästi. Ole tarkkana, ettet mene
sekaisin etuliitteiden kanssa: inadequate = riittämätön, adequate =
riittävä. Kyseessä ei ole suora synonyymi sanalle superficially,
mutta samansuuntaista ajatusta kummallakin viestitään: jos jokin
asia tehdään pinnallisesti, siihen on todennäköisesti uhrattu aikaa
ja vaivaakin riittämättömästi. Tämä ei ole paras vaihtoehto.
d. frivolously
Tarkoittaa kevytmielisesti tai pinnallisesti; ei siis kovin vakavissaan.
Jälkimmäinen merkitys on melko suora synonyymi sanalle
superficially; tämä ei siis ole paras vaihtoehto
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9.4

Matemaattiset taidot

Tehtävä 1:
Huuhkajien 500 kannattajasta naisia on 200, kun taas Leijonien 4 000
kannattajasta naisia on 1 000. Kuinka monen prosenttiyksikön ero on Huuhkajien
ja Leijonien naiskannattajien välillä?
a) 37,5 %-yksikköä
b) 60 %-yksikköä
c) 80 %-yksikköä
d) 15 %-yksikköä
Ratkaisu:
Huuhkajien naiskannattajien osuus kaikista Huuhkajien kannattajista:
200 ( 5
40
=
= 40 %
500
100

Leijonien naiskannattajien osuus kaikista Leijonien kannattajista:
1000 (10 100 ( 4 25
=
=
= 25 %
4000
400
100

Kannattajaosuuksien ero: 40 % – 25 % = 15 prosenttiyksikköä.
Tehtävä 2:
Suorakulmion muotoisen puiston sivujen pituuksien suhde on 4 : 3. Puiston
lävistäjää pitkin kulkee polku, jonka pituus on 40 metriä. Mikä on puiston
lyhyemmän sivun pituus metrin tarkkuudella?
a) 17 m
b) 24 m
c) 32 m
d) 10 m
Ratkaisu:
Merkitään sivujen pituuksia 4x ja 3x. Piirretään mallikuva tilanteesta.

Ratkaistaan x Pythagoraan lauseen a 2 + b 2 = c 2 avulla.
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(4 x )2 + (3x )2 = 40 2
16x 2 + 9x 2 = 40 × 40
25x 2 = 1600

! :25

1000 + 500 + 100
25
1000 500 100
x2 =
+
+
25
25
25
2
x = 40 + 20 + 4
x2 =

x 2 = 64
!
x = ±8
Puiston sivujen pituudet ovat 4 x = 4 × 8 = 32 ja 3x
Puiston lyhyemmän sivun pituus on 24 metriä.

= 3 × 8 = 24 .

Tehtävä 3:
Suunnistusviestiin osallistuu 3 tyttöä ja 2 poikaa. Kuinka monta erilaista
juoksujärjestystä voidaan muodostaa, kun tytöt suunnistavat kolme ensimmäistä
osuutta ja pojat kaksi viimeistä osuutta?
a) 6
b) 108
c) 12
d) 8
Ratkaisu:
Piirretään tilanteesta kaavio. Tyttöjä kuvaavat kolme punasävyistä palloa ja
poikia kaksi sinisävyistä palloa.

Vaihtoehtoisten juoksujärjestysten kokonaismäärä nähdään kaavion viimeiseltä
riviltä. Eri juoksujärjestyksiä on yhteensä 12.
Ratkaisu saadaan myös tuloperiaatteen avulla: 3 × 2 × 1 × 2 × 1 = 12
Erilaisia vaihtoehtoja juoksujärjestykseksi on 12 kappaletta.
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Tehtävä 4:
Ilonan 2 600 euron bruttopalkasta veroihin menee 20 %. Käteen jäävästä
nettopalkasta kaksi viidesosa kuluu asumiseen, 15 % ruokaan ja 50 euroa
harrastuksiin. Kuinka paljon Ilonalle jää muuhun elämiseen rahaa, kun hän laittaa
säästöön 100 euroa?
a) 786 euroa
b) 1083 euroa
c) 886 euroa
d) 1011 euroa
Ratkaisu:
Verojen osuus on 20 % palkasta:
• 10 % luvusta 2600 on 260
• 20 % luvusta 2600 on 260 + 260 = 520
Verojen jälkeen Ilonalle jää: 2600 - 520 = 2080 (euroa).
Asumiseen kuluva osuus on kaksi viidesosaa palkasta:
2
2080
× 2080 = 2 ×
= 2 × 416 = 416 + 416 = 832
5
5
Jakolaskun 2080 : 5 voi laskea jakokulmassa tai välivaiheittain, kuten alla.
2080 2000 + 50 + 30 2000 50 30
=
=
+ +
= 400 + 10 + 6 = 416
5
5
5
5
5
Asumiseen kuluu siis 832 (euroa).
Ruokaan kuluva osuus on 15 % palkasta.
100 %
2080
10 %
208
5%
208 : 2 = 104
15 %
208 + 104 = 312
Ruokaan kuluu siis 312 (euroa).
Ilonalle jää:

asuminen

harrastukset säästö
2080 -ruoka
832 - 312
- 50 - 1 0 0 =
1248 - 312 - 50 - 100 =
936 - 50 - 100 =

886 - 100 = 786
Ilonalle jää rahaa muuhun elämiseen 786 euroa.
9.5

Eettiset taidot

Kari ja Senni ovat molemmat jonossa odottamassa keuhkosiirrännäistä. Kari on
38-vuotias kolmen lapsen isä, joka sairastaa vaikeaa keuhkoahtaumaa. Hän
työskentelee tutkijana. Hänen yleiskuntonsa on huono ja hänellä on
sydänongelmia. Karin riski menehtyä elinsiirtoleikkauksessa on suuri, mutta
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ilman keuhkosiirtoa hän tulee varmasti kuolemaan. Senni on 67-vuotias
yksinasuva eläkeläinen. Hänellä on keuhkosairaus, joka ei reagoi hoitoon. Ilman
keuhkosiirrännäistä hän on vaarassa kuolla muutaman viikon sisällä. Senni on
hyväkuntoinen ja vailla muita sairauksia. Ennuste siirrännäisleikkauksen jälkeen
selviämisestä on hyvä. Lääkärit arvioivat Karin ja Sennin tapausta.
1. Valitse arvo, jonka perusteella lääkärit ovat päätyneet laittamaan
etusijalle: Sennin
a) Hoidon vaikuttavuus
b) Hyvä elämänlaatu
c) Kärsimyksen vähentäminen
d) Potilaan itsemääräämisoikeus
Oikea vastaus: a) Hoidon vaikuttavuus
Perustelut: Sennin tapauksessa ennuste on hyvä, joten hänen tapauksessa
etusijalle on laitettu hoidon vaikuttavuus.
2. Valitse vaihtoehto, jonka perusteella lääkärit ovat päätyneet
valitsemaan: Karin
a) Hoidon vaikuttavuus
b) Hyvä elämänlaatu
c) Kärsimyksen vähentäminen
d) Potilaan itsemääräämisoikeus
Oikea vastaus: c) Kärsimyksen vähentäminen.
Perustelut: Tekstin perusteella Karin kuolema aiheuttaisi kärsimystä hänen
lapsilleen sekä haittaa yhteiskunnalle tutkijan menetyksenä.
3. Valitse vaihtoehto, jossa on eettinen ulottuvuus
a) Annalla on Instagramissa avoin profiili.
b) Anna käyttää somessa nimimerkkiä.
c) Annan ystävä Eerika ei ole somessa.
d) Anna jakaa Instagramissa kuvia, joissa Eerika esiintyy.
Oikea vastaus: d) Anna jakaa Instagramissa kuvia, joissa Eerika esiintyy.
Voidaan kysyä onko oikein jakaa toisen kuvia nettipalvelussa, jossa hän ei itse
ole. Esimerkissä ei kerrota onko Eerikalta kysytty lupaa kuvien jakamiseen.
4. Valitse vaihtoehto, jossa on eettinen ulottuvuus
a) Annalla on tuhansia seuraajia
b) Annan tilin teemoja on luonnollisuus ja itsensä hyväksyminen
c) Anna muokkaa kuviaan vastatakseen kauneusihannetta
d) Anna somettaa työkseen
Oikea vastaus c) Anna muokkaa kuviaan vastatakseen kauneusihannetta
Perustelut: Sanoma luonnollisuudesta ja itsensä hyväksymisestä on ristiriidassa
kuvien muokkaamisen kanssa.
5. Valitse vaihtoehto, jossa on eettinen ulottuvuus
a) Venla on vastavalmistunut sairaanhoitajaksi eikä hänellä ole vielä paljoa
työkokemusta.
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b) Venla tahtoo hoitaa työnsä jokaista potilasta kunnioittaen.
c) Venlaa jännittää lääkkeiden jakaminen ja siksi hän keskittyy huolellisesti,
että ei tee virheitä.
d) Venla tahtoo tulevaisuudessa erikoistua kirurgiseksi hoitajaksi.
Oikea vastaus: b) Venla tahtoo hoitaa työnsä jokaista potilasta kunnioittaen.
Perustelut: Potilaiden kunnioittaminen on hoitajan hyvää ammattietiikkaa.
9.6

Tunneälytaidot

Tehtävä 1. Saana ja kaverit leikkivät vauhdikasta hippaa koulun pihalla. Emma
vetäytyy kauemmaksi ja Saana huomaa Emman vähän pelkäävän. Miten Saanan
tulisi
toimia?
a)
b)
c)
d)

Olla huomaamatta tilanne, jotta Emma ei nolostu
Mennä hänen vierelleen ja pitää itse tauko
Kannustaa Liisaa osallistumaan
Ohita kysymys

Ratkaisu:
Oikea vastaus b). Pelottavassa tilanteessa turvan tuominen on empaattista
toiminta, jossa vastataan ihmisen perustarpeeseen, turvallisuuden kokemiseen.
Tehtävä 2. Ryhmätyö tilanteessa Seppoa harmittaa, kun hän ei saa ääntään
kuuluville muiden ollessa niin äänekkäitä. Kuinka Sepon tulisi toimia?
a)
b)
c)
d)

Kertoa muille olevansa harmistunut tilanteesta
Vältellä koko porukkaa
Heittää huumoriksi koko asia
Ohita kysymys

Ratkaisu:
Oikea vastaus a). Oman tunteen hyväksyminen ja ilmaiseminen on tärkeää
rakentavassa vuorovaikutuksessa.
Tehtävä 3. Sepon veli Keijo on yllättäen joutunut työttömäksi. Keijo kertoo siitä
Sepolle. Seppoa tilanne harmittaa, koska hän on lainannut rahaa Keijolle ja nyt
hän ei pysty maksamaan. Seppo pohtii, että hänen rahat ei nyt tässä ehkä ole
se oleellisin asia, ja hän huomaakin harmituksen vähentyneen. Mikä
kertomuksessa on tunteen säätelyä?
a)
b)
c)
d)

Asiasta keskustelu
Omat ajatukset
Harmitus
Ohita kysymys
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Ratkaisu:
Oikea vastaus b). Omilla ajatuksilla voidaan vaikuttaa tunteisiin ja säädellä niitä.
Kertomuksessa ei mainita keskustelusta mitään, vaikka muutoin se on hyvä
säätelykeino
Tehtävä 4. Timo osallistuu ryhmätyöhön Lassin kanssa. Timo harmittaa, kun
Lassi ei sano mitään. Miten Timon tulisi toimia?
a)
b)
c)
d)

Antaa Lassin olla
Kysyä Lassin mielipidettä
Avautua Lassille tilanteesta
Ohita kysymys

Ratkaisu:
Oikea vastaus b). Toisen huomioiminen vuorovaikutus tilanteessa auttaa
hyvään yhteistyöhön. Asian jättäminen tai tunnetilassa palautteen anto ei
välttämättä ole rakentavin tapa toimia.
Tehtävä 5.Saaralla on tentti alkamassa ja hänen kätensä hieman tärisevät. Hän
seuraa valppaana ohjeita ja mitä ympärillä tapahtuu. Todennäköisemmin Saara
tuntee
a)
b)
c)
d)

Harmistuneisuutta
Pelkoa
Jännitystä
Ohita kysymys

Ratkaisu:
Oikea vastaus c). Käsien tärinä ja valppaus viittaavat jännittyneisyyteen. Pelko
on voimakkaampi tunne ja reagointi olisi voimakkaampaa. Harmistuneisuuteen
ei ilmene syytä.

9.7

Matemaattis-luonnontieteelliset taidot (matematiikka ja fysiikka)

Matematiikka
Tehtävä 1:
Yritys tavoittelee lisäävänsä liikevaihtoa kahden seuraavan vuoden aikana
yhteensä 40,0 %. Kuinka monta prosenttia liikevaihdon tulee vuosittain nousta,
jos liikevaihto kasvaa kumpanakin vuotena yhtä monta prosenttia? Anna vastaus
kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella.
a) 20,0 %
b) 18,0 %
c) 18,3 %
d) 1,18 %
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Ratkaisu:
Merkitään kirjaimella a liikevaihtoa aluksi ja kirjaimella k vuotuista kasvukerrointa.
• 1. vuoden kuluttua liikevaihto on a × k
•

2. vuoden kuluttua liikevaihto on

a × k2

Liikevaihto kasvaa kahdessa vuodessa yhteensä 40,0 %.
• 100 % + 40,0 % = 140 % = 1,40
• 2. vuoden kuluttua liikevaihto on 1, 40 × a
Näin saadaan yhtälö:
a × k 2 = 1, 40a
! :a ¹ 0

k 2 = 1, 40
!
k = ± 1,1832...
k = 1,1832... - 1 = 0,1832 » 18,3 %
Liikevaihto kasvaa vuodessa 18,3 %
Tehtävä 2:
Rantasaunan pinta-ala on työpiirustuksessa 6 cm2. Kuinka suuri rantasaunan
pinta-ala on todellisuudessa, kun työpiirustuksen mittakaava on 1 : 200?
a) 12 neliötä
b) 24 neliötä
c) 1,2 neliötä
d) 3,0 neliötä
Ratkaisu:
Pinta-alojen suhde on mittakaavan neliö eli mittakaava toiseen korotettuna.
Mittakaava Mittakaavan neliö
Rantasaunan pinta-ala
(cm)
(cm2)
(cm2)
Työpiirustus 1
12 = 1
6
Todellisuus 200
2002 = 40 000
x
1
6
=
40 000 x
x = 40 000 × 6
x = 240 000

240 000 cm 2 = 24 m 2
Rantasaunan pinta-ala on todellisuudessa 24 neliötä.
Tehtävä 3:
Neljä kilogrammaa 2-prosenttista suolaliuosta ja kolme kilogrammaa 7prosenttista suolaliuosta sekoitetaan keskenään. Mikä on lopputuloksen
suolapitoisuus?
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a) 1,3 %
b) 41 %
c) 4,1 %
d) 0,1 %
Ratkaisu:
Tehtävässä voidaan ajatella, että suola ei ole liuennut veteen. Tällöin sangossa
on vettä ja liukenematon suolapalanen.

Kun 4 kg ja 3 kg vesimäärät yhdistetään, liuosta on yhteensä 7 kg.
Lasketaan suolan määrä 4 kg ja 3 kg sangoissa. Kun sankojen sisällöt
yhdistetään, suolan määrä lopputuloksessa on 0,02 × 4 + 0,07 × 3 = 0, 29 (kg).
0, 29
Saadun liuoksen pitoisuus on
= 0,0414... » 4,1 % .
7
Tehtävä 4:
Karamellikulho on malliltaan särmiö, jonka pohja on säännöllinen
kahdeksankulmio. Kahdeksankulmion sivun pituus on 3,0 cm ja särmiön korkeus
on 2,0 cm. Laske kulhon tilavuus desilitroina.
a) 0,51 dl
b) 0,36 dl
c) 0,72 dl
d) 0,87 dl
Ratkaisu:
Särmiön tilavuus lasketaan kertomalla pohjan pinta-ala särmiön
korkeudella.
Lasketaan ensin pohjana olevan kahdeksankulmion pinta-ala.
Jaetaan
kahdeksankulmio
kahdeksaksi
yhtä
suureksi
tasasivuiseksi kolmioksi. Lasketaan yhden kolmion pinta-ala ja
kerrotaan saatua tulosta kahdeksalla.
Kolmion huippukulman suuruus on 360° : 8 = 45° .
Puolet huippukulmasta on 45° : 2 = 22,5° .
Puolet kannasta on 3,0 cm : 2 = 1,5 cm.
Lasketaan kolmion korkeus h tangentin avulla.
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1, 5
h
h × tan 22,5° = 1,5
tan 22, 5° =

!× h
! :tan 22,5°

1, 5
tan 22, 5°
h = 3,6213...
Pohjan ala:
1
8 × × 3 × 3, 6213... = 43,455...
2 "#""
!"
$
h=

kolmion
pinta-ala

Särmiön tilavuus:
43, 455... × 2 = 86,911... » 87 (cm 3 )
87 cm 3 = 87 ml = 0,87 dl

Särmiön tilavuus on 0,87 dl.
FYSIIKKA
Tehtävä 1. MEKANIIKKAA: LAATIKON LIUKUMINEN
Sysätään 3,0 kg massainen laatikko liukumaan ylös kaltevaa tasoa
alkunopeudella 4,1 m/s. Kaltevan tason kaltevuuskulma vaakatasoon nähden on
25°. Liukukitkakerroin laatikon ja kaltevan tason välillä on 0,38. Kuinka pitkälle
laatikko liukuu kaltevaa tasoa ylöspäin ennen kuin se pysähtyy?
a)
b)
c)
d)

0,9 m
1,1 m
3,4 m
4,2 m

Ratkaisu
Valitaan potentiaalienergian nollatasoksi mäen alaosa. Laatikon liukuessa
kaltevaa tasoa ylöspäin, muuntaa liukukitkavoima osan mekaanisesta
energiasta pääosin lämpöenergiaksi. Liukukitkan tekemä työ W voidaan laskea
laatikkoon vaikuttavien voimien avulla. Laatikon liukuma matka saadaan
laskettua työn avulla.
Kootaan alkutiedot:

Piirretään voimakuvio:
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Laatikko on tasapainossa y-akselin suunnassa, joten Newtonin 2. lain mukaan:

Liukukitkavoima muuttaa osan mekaanisesta energiasta muihin
energiamuotoihin. Voidaan soveltaa mekaniikan energiaperiaatetta. Alussa
laatikolla on vain liike-energiaa, lopussa sillä on vain potentiaalienergiaa.
Mekaniikan energiaperiaatteen mukaisesta lausekkeesta voidaan laskea
laatikon kulkema matka.
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kitkavoiman tekemä työ on nyt
negatiivinen, koska voima on
liikkeen suunnalle vastakkainen

sijoita suureet SI-järjestelmän
yksiköissä, saat lopputuloksen
myös SI-yksikössä

Vastaus: Laatikko liukuu 1,1 m matkan.

pyöristä lopputulos epätarkimman lähtöarvon
mukaan: nyt kaksi merkitsevää numeroa

Tehtävä 2. MEKANIIKKAA: LIIKKEEN KUVAAJAT
Tarkastele oheisia kuvaajia. Millaista kappaleen liike on?
Tehtävä 2.1

Vinkki: kiinnitä aina ensin
huomiota siihen, mitkä suureet
ovat koordinaattiakseleilla

a) Liike on hidastuvaa.
b) Liike on tasaista.
c) Kappale tulee mäkeä alas.
d) Liike on kiihtyvää.
Tehtävä 2.2.
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a) Kappale on paikallaan.
b) Kappale liikkuu tasaisella pinnalla.
c) Liike on tasaista.
d) Liike on tasaisesti kiihtyvää.
Tehtävä 2.3.

a) Kappale on paikallaan.
b) Liike on tasaista.
c) Liike on tasaisesti kiihtyvää.
d) Kappale liikkuu tasaisella pinnalla.
Ratkaisu
Kohdassa 2.1 vaihtoehto b on oikein. Liike on tasaista. Liike on tasaista silloin,
kun kappaleen paikka muuttuu aina saman verran yhtä pitkillä aikaväleillä.
Kohdassa 2.2 vaihtoehto c on oikein. Liike on tasaista. Huomaa nyt, että
pystyakselilla on nopeus, kun a-kohdassa pystyakselilla on paikka.
Kohdassa 2.3 vaihtoehto c on oikein. Liike on tasaisesti kiihtyvää. Liike on
tasaisesti kiihtyvää silloin, kun kiihtyvyys on koko ajan vakion eli kappaleen
nopeus muuttuu yhtä pitkillä aikaväleillä aina yhtä paljon.
Yleisesti: liike voidaan luokitella joko tasaiseksi tai muuttuvaksi (kiihtyväksi).
Muuttuva liike voi olla tasaisesti kiihtyvää tai kiihtyvyys voi saada eri arvoja eri
ajanhetkillä.
Tehtävä 3. LÄMPÖOPPIA: PAINE
Lääkeruiskun männän halkaisija on 14 mm. Kuinka suuren paineen mäntä
aiheuttaa ruiskussa olevaan veteen, kun mäntää työnnetään 8,3 N:n voimalla?
a) 0,59 Pa
b) 13 kPa
c) 54 kPa
d) 1,3 mPa
Ratkaisu
Kootaan alkutiedot:
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Paine voidaan laskea voiman ja pinta-alan avulla. Lasketaan ensin männän
pinta-ala. Mäntä on ympyränmuotoinen. Männän halkaisija täytyy jakaa 2:lla,
jotta saadaan pinta-alan lausekkeessa oleva säde.

Paine, jonka mäntä kohdistaa ruiskun sisällä olevaan veteen:

pinta-ala on järkevää laskea
neliömetreinä, koska silloin
saat paineesta pascaleja
voiman ollessa newtoneja: eli
taas sijoitukset SI-järjestelmän
yksiköissä!

Vastaus: Paine on 54 kPa.
Tehtävä 4. LÄMPÖOPPIA: LÄMMÖN SIIRTYMINEN
Alumiinikappaleen massa on 365 g ja lämpötila 15 °C. Upotetaan kappale
veteen, jonka lämpötila on 76 °C. Vettä on 1,5 dl. Mikä on veden ja
alumiinikappaleen lämpötila lämpötilojen tasoittumisen jälkeen? Alumiinin
kJ
ominaislämpökapasiteetti on 0,90 kgK ja veden ominaislämpökapasiteetti on
kJ

4,19 kgK.
a) 46℃
b) 71℃
c) 28℃
d) 55℃
Ratkaisu
Lämmin vesi luovuttaa kylmälle alumiinille lämpöenergiaa. Alumiinin
vastaanottama lämpömäärä on yhtä suuri kuin veden luovuttama lämpömäärä.
Kootaan alkutiedot:

Merkitään alumiinin vastaanottama ja veden luovuttama lämpömäärä yhtä
suuriksi ja ratkaistaan kysytty lämpötila:
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ratkaistaan aina ensin yhtälö kysytyn suureen suhteen
kirjainmuodossa ja sijoitetaan lukuarvot vasta sitten

Vastaus: Lämpötila on 55 °C.
Tehtävä 5. SÄHKÖOPPIA: RESISTANSSI
Tarkastele oheista kytkentäkaaviota.

5.1. Mikä on virtapiirin kokonaisresistanssi?
a) 26 Ω
b) 6,5 Ω
c) 13 Ω
d) 32 Ω
5.2 Halutaan mitata pariston läpi kulkevan sähkövirran suuruus. Kuinka
virtamittari on kytkettävä?
a) rinnan pariston kanssa
b) sarjaan pariston kanssa
c) rinnan kytkennän vastussysteemin kanssa
d) sarjaan kytkennän vastussysteemin kanssa
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Ratkaisu 5.1.
Oikein on vaihtoehto b. Vastukset on kytketty rinnan. Rinnan kytkettyjen
vastusten muodostaman systeemin kokonaisresistanssi lasketaan vastusten
käänteislukujen summan avulla.
Vastukset on kytketty rinnan. Rinnan kytkettyjen vastusten muodostaman
systeemin kokonaisresistanssi lasketaan vastusten käänteislukujen summan
avulla.
5.1.

Ratkaisu 5.2.
Virtamittari on kytkettävä sarjaan tutkittavan komponentin kanssa, jotta sen läpi
menisi sama sähkövirta kuin tutkittavassa komponentissakin.
kytkentäkaavio, kun virtamittari on sarjassa pariston kanssa:
virtamittari voi olla myös
kuvassa pariston alapuolella
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Ammattikorkeavalmennuksen ja Ekonomivalmennuksen valmennuskurssilaiset
2002–2022. Tuhansien kurssilaisten kurssipalautteet ja kokemukset sekä
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Ammattikorkeakoulujen yhteinen sivusto: https://www.ammattikorkeakouluun.fi
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Kauppila, R.A. Opi ja opeta tehokkaasti. Psyykkinen valmennus oppimisen
tukena. Jyväskylä: PS-Kustannus.
Lavonen, Meisalo ym. Kirjasto. http://www.malux.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/
Lehtelä, Pirjo-Liisa. Luentomoniste. Oppimaan oppimisen tiedot ja taidot.
OAMK.
Novak, J.D. Tiedon oppiminen, luominen ja käyttö. Käsitekartat työvälineinä
oppilaitoksissa ja yrityksissä. Keuruu: PS-Kustannus.
Oulun yliopisto. Opetuksen kehittämisyksikkö. Oppimisklinikka
http://www.oulu.fi/opetkeh/oppimisklinikka
Repo Irma- Nuutinen Tapio, Viestintätaito - opas aikuisopiskelun ja
työelämän vuorovaikutustilanteisiin Otavan kirjapaino Oy
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11 LIITTEET
Liite 1: Lukusuunnitelma (viikko)
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Perjantai

Lauantai

Sunnuntai

