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1 JOHDANTO OPISKELUOPPAASEEN 
 
Suosittelemme, että luet tämän oppaan ajatuksella lävitse ennen 
valmistautumisesi aloittamista. Oppaan asioita käydään läpi myös 
valmennuskurssin aikana, osa kurssin alussa ja osa kurssin loppupuolella. 
Tiettyihin asioihin, esimerkiksi valintakoetilannetta käsittelevään osaan, 
kannattaa palata uudelleen silloin, kun valintakoetilanne on jo lähellä. 
 
Aluksi opiskeluoppaassa käsitellään lyhyesti kevään 2023 valintakoetta muun 
muassa valintakoevaatimusten osalta. Kolmannessa luvussa lukijalle annetaan 
ohjeita, miten valintakokeeseen tulisi valmistautua. Oppaassa käydään läpi myös 
valintakoetilannetta, mahdollisen aineiston osuutta valintakokeessa ja 
monivalintakokeen vastaustekniikkaa. 
 
Tämä 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!  
 
Ekonomivalmennus on ollut jo useita vuosia oman alansa ylivoimainen 
markkinajohtaja kurssilaisten ja ennen kaikkea opiskelupaikan saaneiden 
määrällä mitattuna. Opiskeluoppaan laatijoilla on yhteensä useiden kymmenien 
vuosien kokemus kauppatieteiden valmennuskurssien järjestämisestä. 
Ekonomivalmennuksen valmennuskurssilaiset ovat saavuttaneet erinomaisia 
tuloksia valintakokeissa vuodesta toiseen. Valintakoe uudistui keväällä 2018. 
Vuosina 2019-2022 Ekonomivalmennuksen kurssilaiset ovat saaneet 76–88 
% opiskelupaikoista valintakoekiintiössä. Vuonna 2022 kurssilaisemme 
saivat 85 % (604/709) aloituspaikoista valintakoekiintiössä. 
Ekonomivalmennuksen valmennuskurssilaiset saivat melkein kaikki 
opiskelupaikat valintakoekiintiössä. Muilta valmennuskursseilta ei ole juurikaan 
opiskelupaikan saaneita.   
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2 VALINTAKOE KEVÄÄLLÄ 2023 
 
Tässä luvussa kerrotaan kevään 2023 valintaperusteista. Varsinaisia ohjeita 
valmistautumiseen löydät kolmannesta luvusta. Kevään 2023 valintaperusteet 
ovat samat kuin vuosina 2018-2022. Seuraavassa esitellään kevään 2023 
valintakoevaatimukset, annetaan niistä kommentteja, käsitellään pisterajoja ja 
muistutetaan varsinaisesta hakuajasta. Kerromme myös mielipiteemme 
materiaaleista, joita suosittelemme valmistautumiseen. 
 
Valintakokeen avulla pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon 
omaksumiskykyä ja taitoa soveltaa sitä. Valintakoe perustuu seuraaviin lukion 
opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin (LOPS2016) (Opetushallituksen 
määräys 60/011/2015, opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen):  
 

- Taloustieto (YH2, yhteiskuntaopin kurssi) 
- Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, historian 

kurssi) 
- Tilastot ja todennäköisyys (MAB5, lyhyt 

matematiikka) tai Todennäköisyys ja tilastot (MAA10, pitkä 
matematiikka). Valintakokeeseen riittää jompikumpi matematiikan 
oppimäärä sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. 
Valintakokeeseen osallistuville annetaan käyttöön peruslaskutoimitukset 
(ml. neliöjuuri) käsittävä nelilaskin. Kaikenlaisten omien laskimien käyttö 
on kielletty. 
 

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

taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta ymmärtäen Suomen 
kytkeytymisen globaaliin talouteen 

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

ymmärtää talouselämän rakenteita ja toimintaperiaatteita 
• osaa arvioida kriittisesti taloutta koskevassa keskustelussa esitettyjä 

argumentteja 
• osaa tarkastella talouspoliittisten ratkaisujen erilaisia vaihtoehtoja ja 

analysoida niiden taustoja ja vaikutuksia. 
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Keskeiset sisällöt 
Kansantalous ja yksilön talous 
• Talouden peruskäsitteet ja taloutta koskevan tiedon muodostaminen 
• Oman talouden hoito 
• Työnteko, yrittäjyys ja yritykset sekä niiden rooli kansantaloudessa 
• Kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien ja kansantalouden 

vuorovaikutus 
 
Markkinat, suhdanteet ja talouselämä 
• Vapaa kilpailu ja hinnanmuodostus 
• Rahoituslaitokset, sijoittaminen ja riskien hallinta 
• Talouden suhdannevaihtelut 
• Työttömyys ja työvoimapula 
 
Talouspolitiikka 
• Talouskasvun lähtökohdat, edut ja ongelmat 
• Verotuksen merkitys veronmaksajille sekä valtion ja kuntien taloudelle 
• Talouspolitiikan keinot 
• Politiikan ja markkinavoimien merkitys taloudellisessa päätöksenteossa 
 
Kansainvälinen talous ja Suomi 
• Globaalitalous 
• Suomen ulkomaankauppa ja sen merkitys   
• Talouden tulevaisuuden näkymät  
 

2.2 Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, historian 
kurssi) 

Lukion opetussuunnitelman mukainen kurssin sisältö on seuraava: 
Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta 
eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on 
nykyisyyden selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin 
tarkastelussa. Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden 
keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyn alusta 
nykyaikaan. Kurssilla harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston 
hyödyntämistä. 
 
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• ymmärtää ihmisen, luonnon ja yhteiskunnan väliset riippuvuussuhteet ja 

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

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

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

merkitystä ihmisten elinolojen muokkaajana 
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• osaa tuottaa yksin tai ryhmässä historiallista tietoa ja käyttää tiedon 
tuottamiseen 
monipuolista, kriittisesti arvioitua lähdeaineistoa. 

 
Keskeiset sisällöt 
Historia tieteenalana 
• Historian tutkimus, tutkimusmenetelmät ja lähteiden käyttö 
 
Pyyntikulttuureista korkeakulttuureihin ja kauppavaltioihin  
• Maanviljely, työnjako ja kulttuurin synty 
• Suurten jokilaaksojen kulttuurit 
• Välimeren talousalue ja yhteiskunnat antiikin aikana 

 
Keskiajan talous ja yhteiskunta 
• Feodaaliyhteiskunta 
• Keskiajan väestö, kauppa ja kaupunki 

 
Maailmantalouden syntyminen 
• Löytöretkien edellytykset ja seuraukset yhteiskunnille 
• Kolonialismi ja globaalin talouden ensiaskeleet 
 
Teollistumisen edellytykset sekä taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset 
• Modernin tieteen ja teknologian kehitys, tuottavuuden kasvu ja elintason 

nousu 
• Muutokset sukupuolten asemassa ja työnjaossa 
• Muuttoliikkeet ja ympäristövaikutukset 
 
Modernin kulutusyhteiskunnan kehitys ja talouskasvun rajat 
• Laajeneva hyvinvointi ja palveluyhteiskunnan synty 
• Väestöllinen muuntuminen ja sen yhteiskunnalliset edellytykset ja vaikutukset  
• 2000-luvun verkottuva maailma 
 
Valintakokeen näkökulmasta ajateltuna opetussuunnitelman loppuosan sisällöt: 
• modernin kulutusyhteiskunnan kehitys ja talouskasvun rajat 
• teollistumisen edellytykset sekä taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset 
• maailmantalouden syntyminen  
ovat tärkeämpiä kuin opetussuunnitelman alkuosan sisällöt: 
• historia tieteenalana 
• pyyntikulttuureista korkeakulttuureihin ja kauppavaltioihin.  
 

2.3 Matematiikka: Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) ja (MAA10) 
Matematiikan osalta valintakoevaatimuksissa todetaan, että valintakoe perustuu 
Tilastot ja todennäköisyys (MAB5, lyhyt matematiikka, LOPS2016) -
oppimäärään tai Todennäköisyys ja tilastot (MAA10, pitkä matematiikka, 
LOPS2016) -oppimäärään.  
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Tilastot ja todennäköisyys (MAA10) -kurssin lukion opetussuunnitelman 
mukainen sisältö on seuraava: 
 
Todennäköisyys ja tilastot (MAA10) 
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• osaa havainnollistaa diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä 

määrittää ja tulkita jakaumien tunnuslukuja 
• perehtyy kombinatorisiin menetelmiin 
• perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyksien 

laskusääntöihin 
• ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii 

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

soveltamaan normaalijakaumaa 
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan 

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

 
Keskeiset sisällöt 
• Diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma  
• Jakauman tunnusluvut 
• Klassinen ja tilastollinen todennäköisyys  
• Kombinatoriikka 
• Todennäköisyyksien laskusäännöt 
• Diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma  
• Diskreetin jakauman odotusarvo 
• Normaalijakauma 
 
Todennäköisyys ja tilastot (MAB5) -kurssin lukion opetussuunnitelman mukainen 
sisältö on seuraava: 
 
Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) 
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
• harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja 
• arvioi erilaisia regressiomalleja mm. taulukkolaskentaohjelman avulla ja tekee 

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

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

 
Keskeiset sisällöt 
• Diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen  
• Regression ja korrelaation käsitteet 
• Havainto ja poikkeava havainto 
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• Ennusteiden tekeminen 
• Kombinatoriikka 
• Todennäköisyyden käsite 
• Todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttö 
 
MAA10- ja MAB5-kursseissa on paljon yhteisiä asioita, mutta niissä on myös 
eroja. Seuraavat asiat kuuluvat MAB5-kurssiin, mutta eivät MAA10-kurssiin: 

• regressio 
• korrelaatio 
• poikkeava havainto. 

 
Seuraavat asiat kuuluvat MAA10-kurssiin, mutta eivät MAB5-kurssiin: 

• toistokoe (binomijakauma) 
• jatkuva todennäköisyysjakauma 
• normaalijakauma 
• odotusarvo 
• jatkuvat tilastolliset jakaumat. 

 

2.4 Mikä valintakoekirja kannattaa hankkia? 
Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman (OPS) mukaisiin oppimääriin 
(Opetushallituksen määräys 60/011/2015, opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen). 
Valintakoe ei siis perustu yksittäiseen kirjaan, vaan opetussuunnitelman 
mukaiseen sisältöön. Lukion oppikirjojen sisällöt ja painotukset vaihtelevat, ja 
oppikirjoissa on huomioitu ylioppilastehtävien luonne ja vaatimukset. 
Valintakoetehtävissä opetussuunnitelmaa on tulkittu vapaasti, jolloin mikään 
yksittäinen lukion oppikirja ei täysin vastaa vaatimuksiin eikä yksin riitä 
valintakokeessa menestymiseen. 
 
Ekonomivalmennuksen valmennuskurssiin kuuluu oppikirja jokaisesta 
oppiaineesta.  Oppikirjoissa on huomioitu valintakoevaatimuksissa olevat 
tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä valintakoetehtävien luonne, erityispiirteet ja 
aikaisempien vuosien valintakoetehtävät. Ekonomivalmennuksen oppikirjoissa 
sisältö on laajempi kuin lukiokirjoissa. Sisällöt vastaavat näin lukiokirjoja 
paremmin valintakokeen vaatimuksia.  
 
Ekonomivalmennuksen oppikirjojen lisäksi valmennuskursseihimme kuuluvat 
verkkoympäristössä olevat opintopolut, jotka syventävät sisältöjä niiltä osin kuin 
se on valintakokeen osalta tarpeellista. Opintopoluista kerrotaan lisää 
myöhemmin tässä oppaassa.  
 
Tilastot ja todennäköisyys oppimateriaali (MAB5, MAA10, MAB8) 
Ekonomivalmennuksen matematiikan oppikirja ja opintopolut sekä 
harjoitustehtävät kattavat kaiken valintakokeen kannalta oleellisen matematiikan 
sisällön. Et tarvitse muuta oppimateriaalia valmistautumiseen. 
Ekonomivalmennuksen oppikirjassa huomioidaan erityisesti nelilaskimen käyttö 
ja monivalintakokeen luonne tehtäviä ratkaistaessa. Lukiokirjoja voi käyttää 
oheislukemistona ja lisäharjoitteluun. Kannattaa pitää mielessä, että 
valintakoetehtävät ovat luonteeltaan erilaisia verrattuna lukio-oppikirjoissa oleviin 
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tehtäviin. Lukion kurssikirjojen hyödyntäminen valintakokeen näkökulmasta on 
varsin rajallista, koska tehtävissä usein edellytetään laskimen tai laskinohjelmien 
käyttämistä. 
  

Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, historian kurssi) 
HI1-kurssiin on saatavilla ainakin kolme LOPS2016:n mukaista oppikirjaa:  
1) Historia ajassa 1, Sanoma Pro 
2) Forum 1, Otava 
3) Kaikkien aikojen historia 1, Edita. 
  
Historia ajassa 1 -kirjan rakenne vastaa tarkimmin opetussuunnitelman 
keskeisimpiä sisältöjä. Otavan Forum-kirjasarja on lukioissa yleisimmin käytössä 
ja siksi myös tutustumisen arvoinen vaihtoehto. Historia ajassa–teos pitää 
sisällään muita teoksia enemmän käsitteitä, kun taas Forum on helpommin 
luettava teos, joka sopii parhaiten ensimmäisenä kirjana luettavaksi lukiokirjaksi. 
Siinä mielessä Historia ajassa sekä Forum toimivat hyvänä parina, jotka 
täydentävät toisiaan. Editan Kaikkien aikojen historia –teoksessa jotkin käsitteet 
saattavat esiintyä hieman poikkeavilla nimityksillä, mikä saattaa sekoittaa lukijaa. 
Toisaalta Editan teoksessa on hyviä tilastoja ja kirjan tekstistä on kopioitu 
suoraan joitakin aiempien vuosien valintakoetehtäviä. Kaikissa teoksissa on omat 
vahvuutensa ja heikkoutensa ja niistä kaikista löytyy virheitä. Näin ollen 
suosittelemme tutustumaan kaikkiin kolmeen edellä mainittuun HI1-kurssin 
kirjaan. Tärkein materiaali on kuitenkin Ekonomivalmennuksen oma 
teoriakirja, jossa mm. näitä kaikkia kolmea teosta on hyödynnetty. 

Taloustieto (YH2) 
YH2-kurssiin on saatavilla ainakin kolme LOPS2016:n mukaista oppikirjaa:  
1) Forum 2 taloustieto, Otava  
2) Jokaisen talous, Sanoma Pro 
3) Kanta 2 taloustieto, Edita. 
  
Sanoma Pron Jokaisen talous ja Otavan Forum 2 -oppikirjat ovat näistä 
sisällöltään laajimmat. Sinun kannattaa hankkia ne molemmat. Sanoma Pron 
Jokaisen talous -oppikirja vastaa parhaiten lukion opetussuunnitelman YH2 
kurssia. Otavan Forum 2 Taloustieto on monien mielestä markkinoilla olevista 
oppikirjoista sisällöltään paras taloustiedon näkökulmasta. Editan Kanta 2 -
oppikirjassa asiat on esitetty selkeästi ja se on helppolukuinen, mutta hieman 
suppea opetussuunnitelman sisältöön nähden. Suosittelemme tutustumaan 
kaikkiin kolmeen edellä mainittuun YH2 kurssin kirjaan. Valmistautumisen 
näkökulmasta tärkein materiaali on Ekonomivalmennuksen teoriakirja, 
jossa monia asioita on käsitelty laajemmin kuin lukion kurssikirjoissa. 
 

Muut markkinoilla olevat kurssimateriaalit 
Yllä mainittujen kirjasarjojen lisäksi markkinoilla on joitakin sähköisiä 
kurssimateriaaleja. Mielestämme Otavan, Sanoma Pron ja Editan oppikirjat ovat 
näitä sähköisiä materiaaleja parempia. 
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Turun yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden omistama yritys myy 
opiskelijoiden laatimia kirjatiivistelmiä osoitteessa www.paasykoekirjat.fi. 
Kyseiset materiaalit eivät ole virallisia pääsykoekirjoja, eivätkä ne vastaa 
laadultaan lukion kurssikirjoja. Emme suosittele niiden hankkimista, koska 
aikaisempina vuosina niiden laatu on ollut heikko ja niissä on ollut virheitä ja 
puutteita. Näiden sijaan suosittelemme edellä mainittuja Sanoma Pron, Otavan 
ja Editan kurssikirjoja. 

2.5 Pisterajat vuosina 2018–2022 
Aikaisempien vuosien valintakokeiden pisterajoihin ei kannata kiinnittää liikaa 
huomiota, koska eniten pisterajoihin vaikuttava asia on valintakokeen 
vaikeustaso, joka vaihtelee vuosittain. Tässä yhteydessä on kuitenkin mainittava, 
että saadakseen opiskelupaikan valintakoekiintiössä valintakokeessa on 
menestyttävä erittäin hyvin. Hakukohteella on ollut huomattava merkitys 
pisterajoihin. Noin 75 % maksimipisteitä on riittänyt kaikkiin hakukohteisiin ja noin 
60 % maksimipisteistä opiskelupaikan saamiseen jostakin suomenkielisestä 
kauppakorkeakoulusta.  
 
Ensikertalaiskiintiön osuus on 70 % aloituspaikoista. Ensikertalaiskiintiöllä ei ole 
ollut merkitystä valintakoekiintiössä, koska suurin osa hakijoista kuuluu 
ensikertalaiskiintiöön. Ensikertalaiskiintiön merkitys todistusvalinnassa on 
merkittävä, koska vain ensikertalaiset voivat tulla valituksi todistuksen 
perusteella. 
 
2.5.1 Koepistevalinta 2018-2022  
Hakukohde Koepistevalinnan pisterajat 

vuosina 2018-2022 
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 26,45 - 29,5  
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu 20,47 – 24 
Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 21,94 - 25 
Jyväskylän yliopisto, Taloustiede 20,43 - 25,5 
Jyväskylän yliopisto, Kauppatieteet 22,94 - 25,96 
LUT-yliopisto 22,41 - 26 
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu 20,96 – 24,5 
Tampereen yliopisto 24,49 – 28 
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Pori 20,96 – 24,5 
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Turku 24,92 – 28,5 
Vaasan yliopisto 21,45 – 24,5 
Hanken, Helsingfors 12,41 – 17,5 
Hanken, Vasa 7,88 – 13 
Åbo Akademi 9,37 - 15 
 
 
2.5.2 Suurin osa hakijoista osallistuu edelleen valintakokeeseen 
Viime vuosina kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa on ollut noin 1 700 
aloituspaikkaa ja hakijoita on ollut noin 12 000 – 13 000, joista ensisijaisia 
hakijoita on ollut noin 8000. Aloituspaikoista 60 % täytetään todistuksella ja 40 % 
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valintakokeella. Keskimäärin alle 12 % hakijoista saa opiskelupaikan 
todistuksella. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ensisijaisista hakijoista vain 
noin 5 % saa opiskelupaikan todistuksen perusteella. Valintamenettely suosii 
sellaisia hakijoita, joilla on erinomainen todistus. Todistusvalinnan jälkeen jäljelle 
jää vain noin 700 aloituspaikkaa, joista kilpailee todella suuri määrä hakijoita. 
Vuonna 2021 valintakokeeseen osallistuneista vain noin 4 % sai opiskelupaikan 
valintakokeen perusteella. 
 
Hakukohteesta riippuen noin 90 % hakijoista osallistuu edelleen 
valintakokeeseen. Kilpailu opiskelupaikoista valintakoekiintiössä on jatkossakin 
erittäin kovaa. Hakijan on menestyttävä valintakokeessa erittäin hyvin. 
Aikaisempien vuosien tulosten perusteella Ekonomivalmennuksen 
valmennuskurssille osallistuminen parantaa merkittävästi mahdollisuuksiasi 
saada haluamasi opiskelupaikka. 
 
2.5.3 Todistusvalinta 2023 
Vuonna 2023 todistusvalinnassa on käytössä sama pisteytysmalli kuin vuosina 
2020-2022. 
 
Todistusvalinnan pisteytystaulukko, suomalainen yo-tutkinto 
 
Todistusvalinnan pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaan. 
Todistuspisteiden maksimimäärä on 154 ja todistusvalinnassa on saatava 
vähintään 77 pistettä. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut (ns. 
kynnysehto) matematiikan (joko pitkä tai lyhyt oppimäärä) kokeen hyväksytysti. 
 
Hakija voi saada pisteitä viidestä aineesta: 

• Äidinkieli 
• Matematiikka (pitkä tai lyhyt) 
• Hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli 
• Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta 

 
Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, hän ei saa siitä pisteitä. 
Hakija otetaan kuitenkin huomioon todistusvalinnassa. Yhdestä aineesta voi 
saada pisteet vain kerran. Esimerkiksi matematiikasta voi saada pisteitä vain 
pitkästä tai lyhyestä oppimäärästä. Hakija voi saada pisteitä useammasta eri 
kielestä. 
 
 

KAUPPATIETEET L E M C B A 
Äidinkieli* 33 27,5 22 16,5 11 5,5 

Matematiikan oppimäärät 
Matematiikka, pitkä 36,1 30 24 18 12 6 
Matematiikka, lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7 

Hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli 
Kieli, pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7 
Kieli, keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2 
Kieli, lyhyt 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8 
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KAUPPATIETEET L E M C B A 
Hakijalle parhaat pisteet tuottavat kaksi muuta ainetta 

Biologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7 
Filosofia 20 16,7 13,3 10 6,7 3,3 
Fysiikka 26,5 22 17,6 13,2 8,8 4,4 
Historia 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1 
Kemia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7 
Kieli, pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7 
Kieli, keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2 
Kieli, lyhyt 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8 
Maantiede 20 16,7 13,3 10 6,7 3,3 
Psykologia 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7 
Terveystieto 17,3 14,4 11,5 8,7 5,8 2,9 
Uskonto/elämänkatsomustieto 24,5 20,4 16,3 12,2 8,2 4,1 
Yhteiskuntaoppi 20 16,7 13,3 10 6,7 3,3 
Muut reaaliaineet** 22,4 18,6 14,9 11,2 7,5 3,7 

 
*Äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä 
Jos hakija on suorittanut kaksi koetta äidinkielen oppimääränä, huomioidaan 
pisteytyksessä toinen (paremmat pisteet antava) kohdassa äidinkieli ja toinen 
kohdassa kieli, pitkä oppimäärä. 
** EB-, IB-, RP-/DIA-tutkintoaineet, joille ei löydy vastinetta suomalaisessa 
ylioppilastutkinnossa, pisteytetään kohdan muut reaaliaineet mukaan. 
Vanhanmuotoisesta reaalista ei voi saada pisteitä. 
 
Lisää pisteytyksestä löydät yhteisvalintasivulta: 
https://www.kauppatieteet.fi/hakeminen/valintaperusteet/pisteytys/ 
 
Sivustolta löydät myös seuraavien tutkintojen pisteytykset: International 
Baccalaureate (IB) -tutkinto, Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB), 
Reifeprüfung (RP) -tutkinto ja Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinto 
 
2.5.4 Pisterajat todistusvalinta 2022 
Minkälaiset pisteet riittivät sisäänpääsyyn todistusvalinnassa keväällä 
2023?  

Hakukohde Todistusvalinnan 
pisterajat 
27.5.2022 

Todistusvalinnan 
pisterajat varasijamenettelyn jälkeen 

(lopulliset) 
Aalto-yliopisto 122,3 118,6 
Itä-Suomen yliopisto, 
Joensuu 98,9 91,2 

Itä-Suomen yliopisto, 
Kuopio 100,9 92,9 

Jyväskylän yliopisto,  
Taloustiede 97,1 89,9 

Jyväskylän yliopisto,  108,1 101,8 
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kauppatiede 
LUT-yliopisto 102,1 92,9 
Oulun 
kauppakorkeakoulu 103,9 96 

Tampereen yliopisto 115,2 111,3 
Turun yliopisto, Pori 100,1 91,4 
Turun yliopisto, Turku 114,6 110,2 
Vaasan yliopisto 101,1 92,7 
Hanken, Helsingfors 108 102,6 
Hanken, Vasa 97,9 86,3 
Åbo Akademi 102,9 95,1 
Hakijat, jotka eivät tulleet valituksi todistusvalinnassa 27.5.2022, osallistuivat 
valintakokeeseen. Sama käytäntö on myös keväällä vuonna 2023. Lopulliset 
pisterajat muodostuivat kesällä varasijamenettelyn jälkeen.  
 
2.5.5 Minkälaiset arvosanat riittävät sisäänpääsyyn todistuksen 

perusteella 2023? 
Osoitteessa https://www.ekonomivalmennus.com/todistusvalintalaskuri voit 
laskea todistusvalintapisteesi. Jos pisteesi olisivat riittäneet sisäänpääsyyn 
keväällä 2022, sisäänpääsy on todistusvalinnalla hyvin mahdollista myös 
keväällä 2023. Pisterajat saattavat hieman nousta vuodesta 2022, koska 
ylioppilasarvosanojen korottamisen suosio noussut viime vuosina. Myös 
hakijoiden tietoisuuden lisääntyminen todistuvalinnan merkityksestä saattaa 
vaikuttaa todistuvalinnan pisterajoihin. 
 
Esimerkki 1:  
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, vuoden 2022 pisteraja oli 122,3 
pistettä ja lopullinen raja oli 118,6 pistettä. 
Kokonaispistemäärään vaikuttaa suuresti se, mitkä kaksi ainetta luetaan kohtaan 
”muut kaksi parhaat pisteet tuottavaa ainetta”. Esimerkiksi seuraavilla 
arvosanoilla: 

• Pitkä matematiikka E:  30,0 pistettä 
• Äidinkieli E:  27,5 pistettä 
• A-kieli E:   23,6 pistettä 
• Muu aine, yhteiskuntaoppi L:  20,0 pistettä 
• Muu aine, historia E: 20,4 pistettä 

sai yhteensä 121,5 pistettä, mikä olisi riittänyt todistusvalinnassa mutta 
varasijamenettelyn jälkeen.  
 
Esimerkiksi seuraavilla arvosanoilla: 

• Lyhyt matematiikka E 23,6 pistettä 
• Äidinkieli E  27,5 pistettä 
• A-kieli E:  23,6 pistettä 
• Muu aine, yhteiskuntaoppi L: 20,0 pistettä 
• Muu aine, historia E: 20,4 pistettä 

sai yhteensä 115,1 pistettä. Tämä ei olisi riittänyt todistuvalinnassa Aalto-
yliopiston kauppakorkeakouluun keväällä 2022. 
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Esimerkki 2:  
Kokonaispistemäärään vaikuttaa suuresti se, mitkä kaksi ainetta luetaan kohtaan 
”muut kaksi parhaat pisteet tuottavaa ainetta”. Esimerkiksi seuraavilla 
arvosanoilla: 

• Lyhyt matematiikka M: 18,9 pistettä 
• Äidinkieli M:  22,0 pistettä 
• A-kieli M:  18,9 pistettä 
• Muu aine, historia C: 12,2 pistettä 
• Muu aine, yhteiskuntaoppi M: 13,3 pistettä 

sai yhteensä 85,3 pistettä, mikä ei olisi riittänyt sisäänpääsyyn mihinkään 
kauppakorkeakouluun todistusvalinnassa. 
   
Edellä esitetyt laskelmat ovat vain esimerkkejä. Voi hyvin olla mahdollista, että 
sisäänpääsyyn vaaditaan enemmän tai vähemmän pisteitä kuin 
esimerkkilaskelmissamme.  

2.6 Todistusvalinta ja koepistevalinta 
Kaikki valintaan liittyvät tiedot löytyvät tarkemmin osoitteesta: 
http://www.kauppatieteet.fi/hakeminen/hakuohjeet/ 
Mikäli sinulla on kysymyksiä valintaan liittyen, kannattaa olla suoraan yhteydessä 
sen yliopiston opintotoimistoon, joka on ensisijainen hakukohteesi. 
 
Kunkin hakukohteen aloituspaikoista täytetään 60 % ylioppilastutkinnon 
arvosanojen perusteella ja 40 % koepisteiden perusteella.  
 
Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. 
Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2023 kirjoittavat 
ylioppilaat, joiden tiedot ovat ylioppilasrekisterissä Ylioppilastutkintolautakunnan 
julkaisemana ajankohtana. Voidakseen tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa 
hakijan on saatava vähintään 77 todistuspistettä. Todistusvalinnassa täytettävien 
aloituspaikkojen jälkeen jäljellä olevat aloituspaikat täytetään koepistejonosta. 

2.7 Tulokset 
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan tulosten julkistaminen noudattaa 
valtakunnallisia linjauksia ja valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun 
mukaisesti. Tiedot todistusvalinnassa hyväksytyistä eli aloituspaikkojen määrän 
perusteella hyväksyttävissä olevista julkaistaan viimeistään 29.5.2023. 
Opiskelijavalinnan tulos näkyy tuolloin sähköisessä järjestelmässä 
Opintopolussa, mikäli olet kirjautunut asiointitilillesi. 
 
Todistusvalinnan tulokset tulevat hyvin lähellä valintakoetta, joten 
valmistautumisen aloittaminen valintakokeeseen vasta siinä vaiheessa on jo 
myöhäistä.  
 
Hakijat, jotka eivät tule valituksi todistusvalinnassa ylimmäksi asettamaansa 
kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen, voivat osallistua 
valintakokeeseen, jonka perusteella valitaan valintakoepistein. 
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Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 7.7.2023. Opiskelijavalinnan 
tulos näkyy tuolloin sähköisessä järjestelmässä Opintopolussa, mikäli olet 
kirjautunut asiointitilillesi. 

2.8 Aloituspaikat 2023 
Suomenkielisissä koulutusohjelmissa on keväällä 2023 yhteensä 1 732 
aloituspaikkaa ja ruotsinkielisissä koulutusohjelmissa on 338 aloituspaikkaa. 
Seuraavissa taulukoissa on koulutusohjelmien kevään 2023 
aloituspaikkamäärät, jotka on ilmoitettu http://www.kauppatieteet.fi -sivustolla.  

Hakukohde/ 
aloituspaikkamäärä Todistusvalinta Koepisteet Yhteensä 

Hanken Svenska Handelhögskolan 
Ekonomi, 
Helsingfors 108 72 180 

Ekonomi, Vasa 47 31 78 
Åbo Akademi 

Ekonomi 48 32 80 
Yhteensä 203 135 338 

2.9 Kielitaidon osoittaminen 
Kauppatieteisiin hyväksyttävällä hakijalla tulee olla opintoja varten riittävä 
kotimaisen kielen taito. Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijan on osoitettava 
vaadittava kotimaisen kielen taito viimeistään 6.4.2023 klo 15:00. Kielitaito tulee 
osoittaa siinä kielessä, joka on ko. hakukohteen opetus- ja tutkintokieli. 
 
Tarkista kielitaitovaatimukset seuraavasta osoitteesta: 
 
https://www.kauppatieteet.fi/hakeminen/valintaperusteet/kielitaidon-
osoittaminen/ 
 

Hakukohde/ 
aloitus-paikkamäärä Todistusvalinta Koepisteet Yhteensä 

Aalto-yliopisto 220 147 367 
Kauppatieteet, Joensuu 42 28 70 
Kauppatieteet, Kuopio 42 28 70 
Kauppatieteiden kandidaatti- ja 
maisteriohjelma, Jyväskylä  

75 50 125 

Taloustieteen kandidaatti- ja 
maisteriohjelma, Jyväskylä 33 22 55 

LUT-yliopisto 93 62 155 
Oulun yliopisto 102 68 170 
Tampereen yliopisto 96 64 160 
Kauppatieteet, Turku 138 92 230 
Kauppatieteet, Pori 36 24 60 
Vaasan yliopisto 162 108 270 
Yhteensä 1039 693 1732 
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2.10 Hakeminen valtakunnallisessa yhteisvalinnassa 
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa ovat mukana Aalto-yliopiston, 
Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston ja Turun yliopiston (Turku ja Pori) 
kauppakorkeakoulut, Itä-Suomen (Kuopio ja Joensuu), Tampereen ja Vaasan 
yliopistot sekä LUT-yliopisto (Lappeenranta), Hanken Svenska 
Handelshögskolan ja Åbo Akademi.  
 
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan piirissä olevien hakukohteiden valinta 
perustuu yhteisiin valintaperusteisiin. Pisteet ylioppilastutkintojen arvosanoista 
annetaan samalla tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten. Myös 
valintakoe arvostellaan samalla tavalla kaikissa hakukohteissa. 
 
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan piirissä oleviin hakukohteisiin haetaan 
yliopistojen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. 
 
Hakuaika alkaa 15.3.2023 ja päättyy 30.3.2023 klo 15.00. 
Muista hoitaa hakeminen kuntoon tämän aikarajan puitteissa! 
 
Hakija ilmoittaa sitovasti koepaikkansa hakulomakkeella Opintopolussa. Hakija 
voi valita, millä koepaikkakunnalla osallistuu valintakokeeseen. Hakija voi valita 
yliopiston/korkeakoulun sekä paikkakunnan, jossa kokeensa suorittaa. 
Valintakoe tehdään kokeen suorituspaikan opetus- ja tutkintokielellä (Yliopistolaki 
558/2009, 11 §). 
 
Valintakoekysymykset ja kokeessa mahdollisesti jaettava aineisto ovat suomen 
kielellä: Aalto-yliopisto (koepaikka Espoo), Itä-Suomen yliopisto (koepaikat 
Joensuu ja Kuopio), Jyväskylän yliopisto (Jyväskylä), LUT-yliopisto 
(Lappeenranta), Oulun yliopisto (Oulu), Tampereen yliopisto (Tampere), Turun 
yliopisto (Turku) ja Vaasan yliopisto (Vaasa). 
 
Valintakoekysymykset ja kokeessa mahdollisesti jaettava aineisto ovat ruotsin 
kielellä: Hanken Svenska handelshögskolanin (koepaikat Helsingfors, Vasa ja 
Mariehamn) ja Åbo Akademi (koepaikka Åbo). 
 
HUOM! Älä valitse kokeen suorituspaikaksi Helsingfors Hanken Svenska 
handelhögskolania, jos haluat tehdä kokeen suomen kielellä. 

2.11 Hakukelpoisuus 
Olet kelpoinen hakemaan yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin, jos olet 
suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista: 

• Ylioppilastutkinnon 
• International Baccalaureate -tutkinnon (IB) 
• Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) 
• Reifeprüfung-tutkinnon (RP) / Deutsches Internationales Abitur (DIA) 
• Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun 

ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai 
erikoisammattitutkinnon 
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• Ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa 
kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin 

• Kotimaisen korkeakoulututkinnon (amk tai yliopisto) 
• AICE-tutkinnon Suomessa 

 
Erivapaus osallistua valintakokeeseen 
Henkilö, joka katsoo hallitsevansa opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet 
täyttämättä kuitenkaan yliopistolaissa todettuja pohjakoulutusvaatimuksia, voi 
hakea lupaa osallistua valintakokeeseen. Perusteltu hakemus 
koulutusselvityksineen tulee toimittaa kaikkiin niihin kauppatieteellisen alan 
yhteisvalinnan hakukohteisiin, joihin hakija on hakenut hakuajan päättymiseen 
(30.3.2023 klo 15.00 mennessä). 

2.12 Avoimen väylä 
Väylä-opinnot ovat vaihtoehto valintakokeille. Kauppatieteiden opiskelijaksi on 
mahdollista hakea myös avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen 
perusteella. Voit hakea kauppatieteen tutkinto-opiskelijaksi, kun olet suorittanut 
valintaperusteissa vaaditut opinnot (voivat vaihdella yliopistoittain). 
Opiskelijavalinnat tehdään tutkinto-ohjelman valintaperusteiden mukaisesti, joten 
avoimen väylä ei tarkoita automaattista siirtymistä tutkinto-opiskelijaksi. 
Useimmissa hakukohteissa opintoja vaaditaan 60 opintopistettä. Avoimen 
yliopiston väylän haussa on hyvin rajallinen määrä paikkoja suhteessa hakijoihin. 
Esimerkiksi Aalto-yliopiston sivuilla mainitaan seuraavaa: Väylän kautta 
opiskelijat valitaan pelkästään opintomenestyksen perusteella ja 
suoritettujen opintojen keskiarvon taso pitäisi olla erinomainen. Jokaisesta 
suoritetusta kurssista pitäisi käytännössä saada erinomainen arvosana. 
 
Jos et saa opiskelupaikkaa ensimmäisellä hakukerralla valintakokeen 
perusteella, niin avoimen väylä on hyvä vaihtoehto. Kannattaa syksyllä 
ilmoittautua avoimen yliopiston kursseille ja seuraavana keväänä hakea myös 
valintakokeen perusteella. Mikäli paikka jää valintakokeella toisenakin keväänä, 
niin sinulla pitäisi olla seuraavana keväänä riittävästi opintopisteitä avoimen 
väylää varten. Avoimen väylän opinnot tukevat myös menestymistä 
valintakokeessa sekä nopeuttavat valmistumista opiskelupaikan saatuasi. 
 
 
3 OHJEITA VALMISTAUTUMISEEN 
 
Tässä luvussa annetaan ohjeita valmistautumiseen eri aineiden osalta sekä 
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.  
 

3.1 Miten valmistaudun valintakokeeseen? 
Tässä kappaleessa kerrotaan, millaisia tehtäviä valintakokeessa on aikaisemmin 
ollut ja niiden jälkeen annettaan ohjeita valmistautumiseen. Tämä kappale on 
jaettu kolmeen osaan valintakoevaatimusten mukaisesti   
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3.1.1 Taloustieto (YH2) valintakokeessa 
Taloustiedon kurssin osuus valintakokeessa on keskeinen. Suoraan tai läheisesti 
taloustiedon kurssiin liittyviä kysymyksiä on ollut noin 40–55 % valintakokeen 
kysymyksistä. Joidenkin taloustiedon tehtävien ratkaiseminen on vaatinut myös 
matematiikan osaamista. Kauppatieteiden valintakokeessa on aina edellytetty 
prosenttilaskujen hallintaa, vaikka ne eivät varsinaisesti kuulu 
valintakoevaatimuksiin. Myös erilaisten tilastojen ja kuvioiden tulkintaa sekä 
matemaattista ymmärtämistä on edellytetty. Harjoittelemme näitä asioita 
runsaasti valmennuskurssilla. 
 
Taloustietoon liittyvät tehtävät vaativat laajaa ja monipuolista tietämystä 
taloudesta ja talouteen liittyvistä asioista. Viime vuosina valintakokeissa on 
tarvittu myös osaamista, joka menee lukion kurssikirjoissa käsitellyn alueen 
ulkopuolelle. Valintakokeessa et menesty lukion YH2-kurssin vaatimustasolla, 
vaikka valintakokeissa on toki ollut myös joitain helppoja käsitteiden määritelmiin 
liittyviä tehtäviä. 
 
Valintakokeessa on ollut myös soveltavia tehtäviä. Näiden osuus on vaihdellut eri 
vuosien välillä. Suurin osa niistä on liittynyt taloustiedon osuuteen. Monissa 
kysymyksissä edellytetään asioiden ymmärtämistä ja pelkällä ulkoluvulla ei 
tehtäviä pysty ratkaisemaan. Joka vuosi valintakokeissa on lisäksi tehtäviä, joissa 
osaamista testataan yli ainerajojen. Soveltavien tehtävien ratkaisemista 
harjoitellaan valmennuskurssilla. 
 
Liiketoimintaosaamisen hallinta on helpottanut tehtäviin vastaamista, vaikka 
liiketoimintaosaamisen käsittely YH2-kurssilla on varsin kevyttä. Aikaisemmissa 
valintakokeissa on ollut myös markkinointiin liittyviä aineistoja. Näihin tehtäviin 
vastaamista on helpottanut markkinointiosaaminen, jota ei YH2-kurssilla 
käytännössä käsitellä. Aineistot ovat olleet haastavia, koska ne eivät ole suoraan 
antaneet kysymyksiin vastauksia vaan kokelaan on itse pitänyt tulkita aineistoja 
kysymysten näkökulmasta. Valmennuskurssin sisältöön kuuluu 
liiketoimintaosaamisen perusteita, joka lukion vaatimustason ylittävää asiaa ja se 
on osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuiksi. 
 
On ollut mukava huomata, että monia valintakokeessa kysyttyjä asioita on 
painotettu taloustiedon oppitunneilla ja harjoitustehtävissä. Vuosien kokemus 
auttaa keskittymään juuri olennaisiin sisältöihin. Valmennuskurssille 
osallistumisesta ja harjoitustehtävien tekemisestä on ollut hyötyä 
valintakokeessa. Valintakokeessa menestyminen pelkän lukion YH2-kurssin 
avulla on ollut haastavaa, sillä lukiokurssilla hyvään arvosanaan riittää 
pintapuolisempi osaaminen kuin mitä valintakokeissa on edellytetty.  
 
3.1.2 Miten valmistaudun YH2-kurssin osuuteen valintakokeessa? 
Ensimmäiseksi sinun kannattaa lukea lukion kurssikirja sekä 
Ekonomivalmennuksen kurssikirja kertaalleen läpi. Tämän jälkeen sinun 
kannattaa kokeilla osaatko ratkaista aikaisempien vuosien valintakoetehtäviä. 
Näin toimien, tiedät jo valmistautumisen alusta saakka, minkälaiseen kokeeseen 
olet valmistautumassa.  
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Ensimmäisen lukukerran jälkeen kannattaa aloittaa harjoitustehtävien 
tekeminen, koska harjoitustehtävien tekeminen kertoo, oletko opetellut asioita 
riittävän tarkasti. 
 
Taloustiedon opiskelussa tärkeää pohtia ja miettiä asioita, miksi jotain tapahtuu 
tai mitä seurauksia jollain asialla on. Älä opettele ulkoa, että jostain asiasta 
seuraa jotakin, vaan pohdi miksi näin tapahtuu. Valintakokeen taloustiedon 
osuudessa osaat vastata kysymyksiin, kun ymmärrät käsitteet ja osaat yhdistää 
ne suurempiin kokonaisuuksiin.  
 
Erilaisten kuvioiden ja taloudellisten tilastojen ymmärtämistä ja tulkitsemista 
mahdollisesti yhdistettynä aineiston tekstiin on edellytetty valintakokeessa. 
Valintakoekysymyksiin liittyvät aineistot ovat usein olleet ajankohtaisia, mutta 
kysymyksissä ei ole edellytetty ajankohtaisten talousasioiden hallintaa tai 
muistamista.  
 
Taloustiedon kysymyksissä ei ole kysytty tarkkoja talouteen liittyviä lukuja tai 
tilastoja, kuten esimerkiksi ulkomaankaupan taseisiin tai BKT:een liittyviä eri 
tilastotietoja. 
 
Lukion kurssikirjan toistuva läpilukeminen ilman asioiden pohtimista ja 
harjoitustehtävien tekemistä ei ole järkevää valmistautumista ja se ei riitä 
valintakokeessa menestymiseen. 
 
 
3.1.3 Matematiikka (MAB5/MAA10) valintakokeessa 
Matematiikan kysymysten osuus valintakokeessa on ollut 23–35 %. Näiden 
lisäksi monissa taloustiedon kysymyksissä on vaadittu prosenttilaskennan 
osaamista sekä kuvioiden ja taulukoiden tulkintaa. Kokeessa testataankin 
tilastojen ja todennäköisyyksien lisäksi matematiikan perusvalmiuksia. 
Talousmatematiikkaa ei ole mainittu valintakoevaatimuksissa, mutta sen hyvästä 
hallinnasta on ollut selkeää hyötyä joissakin tehtävissä. Erityisesti 
prosenttilaskennan osaaminen on tärkeää valintakoetta tehdessä.  
 
Valintakokeissa on ollut monipuolisia tehtäviä sekä tilastotieteestä että 
todennäköisyyslaskennasta. Oikean vastauksen löytäminen on edellyttänyt 
käsitteiden hyvää ymmärrystä ja soveltamistaitoa. Pelkkä mekaaninen laskutaito 
ei useinkaan ole riittänyt. Vaikeustasoltaan osa tehtävistä on ylittänyt 
lukiokurssien tason, koska matematiikan sisältöjä sovelletaan uusissa, 
esimerkiksi talouteen liittyvissä, tilanteissa.  
 
Matematiikan valintakoetehtävät ovat usein luonteeltaan erilaisia kuin mitä 
lukiossa on harjoiteltu. Valintakoetehtävien tehtävänannot vaativat hyvää luetun 
ymmärrystä ja laskun kannalta oleellisten seikkojen tunnistamista. Näissä 
tehtävissä on esimerkiksi esitelty lukion oppimäärän ulkopuolelta laskukaava, 
jonka soveltaminen on ollut osa tehtävän ratkaisua.  
 
Lukion kursseilla tärkeässä osassa on peruslaskutaitojen hankkiminen ja 
erilaisten sähköisten laskinohjelmien opettelu. Menestyminen valintakokeen 
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matematiikan tehtävissä edellyttää kuitenkin luovempaa ja soveltavampaa 
ajattelua sekä syvällisempää käsitteiden hallintaa kuin mihin lukiossa ylletään.  
 
Oman haasteensa pääsykoetilanteeseen tuo nelilaskin. Tehtävistä 
suoriutuminen aikarajojen puitteissa edellyttää rautaista laskurutiinia 
nelilaskimella. Lukiossa symbolilaskimet ja erilaiset tietokoneohjelmat selvittävät 
esimerkiksi laskujärjestyksen puolestasi, nelilaskin ei tätä tee. Siksi 
kursseillamme harjoitellaan juuri nelilaskimella laskettavia valintakoetyyppisiä 
tehtäviä. Huomaa, että valintakokeissa taulukkokirjan käyttö ei ole sallittua. 
 
Riittääkö MAB5 vai tuleeko hallita myös MAA10 (ja MAB8)? 
Aikaisempien vuosien valintakokeissa matematiikan tehtävien ratkaiseminen on 
vaatinut sisällön lisäksi myös matemaattista ajattelu- ja päättelykykyä sekä 
prosenttilaskennan hallintaa. Mielestämme osa aikaisempien vuosien 
valintakokeiden matematiikan tehtävistä on ylittänyt lukiomatematiikan kurssien 
sisällöt ja vaatimustason. 
 
MAB5-kurssin sisältöjen hyvä hallinta luo pohjan valintakokeessa 
menestymiselle. Osaamista kannattaa kuitenkin täydentää soveltuvin osin 
MAA10- ja MAB8-kurssien sisällöillä. MAB8 kurssi on lyhyen matematiikan 
syventävä kurssi, jossa syvennetään ja laajennetaan MAB5-kurssin sisältöä. 
Valintakokeen kannalta hyödyllisiä MAA10- ja MAB8-kurssien sisältöjä ovat 
ainakin odotusarvo, binomijakauma, normaalijakauma, normittaminen ja 
luottamusvälit. Lisäksi on erittäin hyödyllistä hallita muitakin aiheeseen liittyviä 
matemaattisia malleja ja soveltuvin osin talousmatematiikan sisältöjä. 
 
Valmennuskurssilla käymme matematiikan sisältöjä läpi siten, että se kattaa 
vähintään edellä mainitut asiat. Kurssillamme on myös erillinen 
perusmatematiikan ja prosenttilaskujen kertaukseen soveltuva oppimispolku. 
 
Valintakokeen matematiikan tehtävien vaatimustaso on monesti ylittänyt 
esimerkiksi ylioppilaskokeen lyhyen matematiikan tilastojen ja 
todennäköisyyslaskennan tehtävien vaatimustason. Myös pitkän matematiikan 
opiskelijoille valintakoetehtäviin vaikeutta tuovat erilaiset tehtävät mihin lukiossa 
on totuttu, ja talouteen liittyvät sovellukset. Valintakokeissa testataan myös 
käsitteiden hallintaa ja soveltamiskykyä, mikä ilman harjoittelua voi tulla monelle 
yllätyksenä.  
 
Valintakoetehtävät ovat monivalintatehtäviä, jolloin pelkkä oikean vastauksen 
valitseminen riittää. On hyvä huomioida, että väärästä vastauksesta tulee 
miinuspisteitä.  Oikea valinta edellyttää lähes aina huolellisia välivaiheita, sillä 
vastausvaihtoehdoissa on huomioitu todennäköisimmät ajatusvirheet. Asiaan 
perehtymätön helposti erehtyy valitsemaan väärän vaihtoehdon, mistä seuraa 
pistevähennys.  
 
3.1.4 Miten valmistaudun matematiikan osuuteen valintakokeessa? 
Matematiikan osion on ilmoitettu perustuvan lukion Mab5/Maa10 kurssien 
sisältöihin. Sisältöjen puolesta tämä pitääkin paikkansa. Valintakoetehtävät ovat 
kuitenkin luonteeltaan melko erilaisia lukion oppikirjoissa oleviin tehtäviin 
verrattuna. Valintakoetehtävissä edellytetään lukion tilasto- ja 
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todennäköisyyskurssien sisältöjen hyvää ymmärtämistä ja soveltamiskykyä. 
Jotta soveltaminen olisi mahdollista, kannattaa aluksi varmistaa, että 
lukiokurssien perustaidot ja -tiedot ovat hyvässä hallussa. Tarvittaessa 
matematiikan osioon valmistautumisen voi aloittaa lukiokurssien sisältöjen 
kertaamisella ja perustehtävien harjoittelemisella. Tähän tarkoitukseen 
soveltuvia tehtäviä on lukiokirjoissa runsaasti. Mab5/Maa10 kurssien sisältöjen 
osaaminen on hyvänä pohjana harjoiteltaessa valintakokeissa painotettavia osa-
alueita ja tehtävätyyppejä. 
  
Mab5/Maa10 kurssien sisältöjen painotus on valintakoetehtävissä erilainen kuin 
lukio-opinnoissa. Tästä syystä valintakokeeseen ei kannata valmistautua vain 
lukion oppikirjojen tehtäviä tekemällä vaan nimenomaan pääsykokeessa 
painottuvia osa-alueita harjoitellen. Valintakokeessa tärkeässä osassa ovat 
erilaiset talouteen liittyvät todennäköisyys- ja tilastolaskennan sovellukset. 
Tehtävissä saatetaan kysyä esimerkiksi odotusarvoa sijoituksen tuotolle, jolloin 
ensin tulee laskea eri tuottovaihtoehtojen todennäköisyydet todennäköisyyden 
laskusääntöjä käyttäen ja vasta tämän jälkeen selviää tuoton odotusarvo.  Kaikki 
nämä laskut suoritetaan ainoastaan nelilaskinta käyttäen. Todennäköisyyksien 
laskeminen on saattanut toisinaan valintakokeessa vaatia toistokokeen käyttöä. 
Koska valintakokeessa ei ole kuin nelilaskin käytössä, kannattaa kokeeseen 
valmistautuessa kiinnittää riittävästi huomiota sellaisiin laskutekniikoihin, joilla 
tehtävät pystytään ratkaisemaan ilman lukiossa käytettyjä apuvälineitä. 
Esimerkiksi binomikertoimen laskeminen on ollut näppärää laskea laskimen nCr-
näppäimen avulla. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan ole pääsykoelaskimessa, 
vaan ratkaisutavat tuleekin miettiä eri tavalla kuin aiemmin on opittu. 
 
Tilastotieteestä valintakokeessa on huomattavasti lukio-opintoja 
monipuolisempia kuvaajia, joiden lukemiseen ja tulkitsemiseen vaaditaan lukijalta 
tarkkuutta ja huolellisuutta. Usein kuvaajasta kerätään tietoja, joiden perusteella 
suoritetaan jatkolaskuja ja vasta tämän jälkeen saadaan tarpeeksi tietoa 
valintakoekysymykseen vastaamiseksi. Oikean vaihtoehdon valitseminen 
monivalinnoista vaatii hyvää tilastotieteen ymmärrystä ja kuvaajien tulkintataitoa. 
  
Valintakoekokeen monivalintakokeen luonne tulee ottaa huomioon kokeeseen 
harjoiteltaessa. Tämä vaikuttaa ratkaisutapoihin, joita kannattaa käyttää tehtäviä 
ratkaistaessa. Jos tehtävässä ei ole lähtöarvoja annettu, lukio-opinnoissa 
vältetään tehtävän ratkaisemista esimerkkiluvuilla, sen sijaan 
pääsykoetehtävissä tietyissä tilanteissa esimerkkilukujen käyttäminen on jopa 
suositeltavaa. Tarkoituksena on tietysti löytää menetelmiä, joilla tehtävät 
saadaan ratkaistua luotettavasti ja nopeasti. Aikaa yhtä tehtävää kohden on 
merkittävästi vähemmän kuin mihin lukio-opinnoissa on totuttu. 
 
Kannattaa myös perehtyä valintakokeessa tarvittaviin kaavoihin etukäteen, koska 
taulukkokirjaa ei ole valintakokeessa käytössä. Esimerkiksi keskihajonnan ja 
varianssin kaavat tulee osata ulkoa, samoin keskeisimmät 
todennäköisyyslaskennan kaavat. Erikoisempia ja ennalta itselle vieraiden 
valmiiksi annettujen kaavojen ymmärtämistä ja soveltamiskykyä vaativa tehtävä 
on myös usein kysytty valintakoetehtävätyyppi. 
 



 

 

23 

Tärkeää on hankkia riittävä laskurutiini nimenomaan pääsykoetehtävien 
tyyppisistä tehtävistä ja perehtyä siihen, miten tehtävät voidaan laskea ilman 
taulukkokirjan tukea ainoastaan nelilaskinta käyttäen luotettavasti ja nopeasti.   
 
3.1.5 Historia (HI1) valintakokeessa 
Suoraan tai läheisesti historian kurssiin liittyviä kysymyksiä on aiemmin ollut 17–
28 % valintakokeen tehtävistä. HI1-kurssin kysymykset ovat liittyneet usein hyvin 
läheisesti talouteen tai kaupankäyntiin. Vaikka kysymyksiä on kokonaisuutena 
ollut enemmän keskiajan jälkeisestä historiasta, on koko opetussuunnitelman 
mukaisen alueen vahva hallinta ollut välttämätöntä, mikäli on halunnut saada 
historian osiosta huippupisteet, sillä eri aikakausien painotus vaihtelee hieman 
vuosittain. Historian kysymyksissä on käsitelty muun muassa seuraavia asioita: 
vuoden 1929 lama ja pörssiromahdus, Rooman talous ja inflaatio, korko, 
markkinatalouden synty ja löytöretket, killat ja kartelli, merkantilismi, 
väestönkasvu, globalisaatio ja maailmankauppa, orjakauppa, massatuotanto, 
massamuutto Amerikkaan, teollinen vallankumous sekä ilmastosopimukset. 
Tämän lisäksi valintakokeissa on ollut usein myös yllättäviä, pikkutarkkaakin 
osaamista vaativia kysymyksiä sekä aineistoihin liittyviä tehtäviä, joissa 
sekoittuvat sekä historian että taloustiedon osaaminen ja kyky tulkita historiallisia 
lähteitä. 
 
Historian kysymyksissä on vaadittu historiallisen tiedon soveltamista ja kykyä 
hahmottaa suuria kokonaisuuksia. Samassa kysymyksessä on ollut väittämiä eri 
historiallisilta ajoilta sekä eri teemoista. Monivalinnoissa on käytetty käsitteitä, 
joiden ymmärtäminen vaatii asian syvällisempää sisäistämistä. Tehtävät on 
pitänyt lukea todella huolellisesti, muuten huolimattomuusvirheiden vaara on ollut 
suuri. Useassa kysymyksessä on pitänyt osata valita oikeaksi vaihtoehdoksi se 
vastausvaihtoehto, joka on eniten oikein tai eniten väärin eli paras 
vastausvaihtoehto. Huomionarvoista on se, etteivät jäljelle jäävät vaihtoehdot ole 
aina olleet kokonaan vääriä, ainoastaan enemmän vääriä. Tällaista 
vastaustekniikka ei juuri lukiossa harjoitella. 
 
Kaikki valintakoekysymyksissä esiintyneet teemat on käyty läpi luennoillamme, 
harjoitustehtävissä ja muissa materiaaleissamme. Pelkkien lukion kirjojen avulla 
on saattanut olla vaikeaa vastata kysymyksiin, joissa vaadittiin kykyä soveltaa 
opittua tietoa. Lukion kirjoissa on lisäksi virheitä tai puutteita, joita olemme 
tuoneet esille tai korjanneet luennoilla ja verkko-oppimisympäristömme 
keskustelupalstalla. Useassa historian tehtävässä on vaadittu historian 
osaamisen lisäksi taloustiedon käsitteistön hallitsemista ja soveltamista.  
 
Talouden ja kaupankäynnin lisäksi valintakokeissa on painottunut myös 
ympäristö. Onkin tärkeää ymmärtää, että HI1-kurssissa on kyse ihmisen ja 
luonnon suhteesta. Vaikka valintakokeissa ei usein edellytetäkään tarkkoja 
vuosilukuja, on tärkeää, että kykenet rakentamaan itsellesi koko historian 
oppimäärästä selkeän kronologian eli tarinan siitä missä järjestyksessä asiat ovat 
tapahtuneet ja mikä niiden suhde toisiinsa on ollut.  
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3.1.6 Miten valmistaudun HI1-kurssin osuuteen valintakokeessa? 
Historia on kolmesta opiskeltavasta aineesta monille kokelaille se kaikkein 
vierain. Historian opiskelu eroaa myös varsin selvästi esimerkiksi matematiikan 
opiskelusta. Kaikkein olennaisinta historiassa on painaa mieleen suuria 
kokonaisuuksia ja syy-seuraussuhteita. Tämän vuoksi monet kokeeseen 
valmistautuvat tuntevat olonsa hyvin epävarmoiksi, koska vaikka he ovat 
käyttäneet historian lukemiseen tuhottomasti työtunteja, he eivät ole varmoja 
osaamisestaan ja kyseenalaistavat jatkuvasti omaa valmistautumistaan ja omia 
metodejaan. Historian osalta tätä epävarmuutta on opittava sietämään, sillä 
historia ei ole eksakti luonnontiede ja on usein tyydyttävä siihen, että historian 
osalta voidaan esittää vain eniten oikea tai vähiten väärä vaihtoehto. 
 
Paras ja ainoa tapa todella koetella omaa osaamistasi historian saralla on 
tehtävien tekeminen. Tämän vuoksi paras tapa valmistautua valintakokeeseen 
historian osalta on seuraavanlainen: 
 

1. Ota kokonaisuus haltuun lukemalla koko valintakokeen historian 
teoriaosuus. Ekonomivalmennuksen tiivistelmä tarjoaa parhaimman ja 
monipuolisimman kattauksen valintakokeessa vaaditusta historian 
kurssista. Tiivistelmän rinnalla on hyvä lukea myös lukiokirjoja. 

2. Ala testata omaa osaamistasi järjestelmällisesti tekemällä perustason 
tehtäviä joka aiheesta. Ekonomivalmennuksen oppimisympäristössä 
tehtävät on jaoteltu perustason tehtäviin ja haastavampiin sekä soveltaviin 
tehtäviin. 

3. Pyri vertailemaan eri aikakausia (antiikki, keskiaika jne.), jotta voit 
varmistua siitä, että ymmärrät jokaisen aikakauden keskeiset elementit ja 
keskinäiset erot. 

4. Käytä hyväksesi Ekonomivalmennuksen opetusta ja kysy opettajalta 
vaikeista asioita, jotka eivät kirjaa lukemalla tai tehtäviä tekemällä avaudu.  

5. Kun perustason osaamisesi on vahva, palaa raakalukemiseen ja pyri 
lukemaan hitaammin ja analyyttisemmin ja painamaan mieleesi enemmän 
pieniä yksityiskohtia. 

6. Ala tekemään haastavampia tehtäviä ja aineistotehtäviä joka aiheesta. 
Mikäli jonkin tietyn aihealueen tehtävät tuntuvat vaikeammilta, palaa 
tämän alueen raakalukemiseen. 

7. Tee Ekonomivalmennuksen aikapaineistettuja välikokeita, jotka antavat 
sinulle hyvän mittarin osaamisestasi ja joiden avulla voit verrata 
osaamistasi muihin kokelaisiin. 

8. Kysy arveluttavista asioista Ekonomivalmennuksen kysymyspalstalla ja 
lue muiden kysymyksiä. Historian tuhansien vuosien alue sisältää 
valtavasti pohdittavaa ja spekuloitavaa! Kertaa myös katsomalla 
luentovideoita. 

9. Viimeisinä viikkoina ennen valintakoetta on suositeltavaa keskittyä 
erityisesti tehtävien tekemiseen ja raakalukemisen vähentämiseen. 

 
Sudenkuopat, joihin et saa sortua, kun valmistaudut historian osalta 
valintakokeeseen: 
 

1. Älä uskottele itsellesi, että osaamisesi on riittävällä tasolla vain lukemalla 
tiivistelmää ja katsomalla opetusvideoita. Et voi saavuttaa riittävää 
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vastausrutiinia ja varmuutta, mikäli et ole tehnyt hyvin laajaa määrää 
harjoitustehtäviä.  

2. Älä tee harjoitustehtäviä vain tietyistä aikakausista tai aihealueista. Vaikka 
valintakokeessa painottuvatkin usein tietyt aikakaudet, tulee kaikki osata. 
Annat muille valtavan tasoituksen, jos keskityt vain tiettyihin aihealueisiin. 

3. Kun aloitat lukemisen, älä yritä turhaan painaa mieleesi jokaista 
vuosilukua ja yksityiskohtaa. On paljon tärkeämpää saavuttaa aluksi hyvä 
kokonaiskäsitys alueesta. Tämän jälkeen seuraavilla lukukerroilla ja 
tehtäviä tekemällä pienet yksityiskohdat jäävät mieleesi automaattisesti. 

4. Älä yritä poimia tekstistä vain talouteen liittyviä asioita. Jos teet näin et 
keskity kokonaisuuden hallintaan. Myös naisten asema ja 
ympäristöhistoria ovat kurssin keskeisiä aiheita, ja ne voidaan liittää hyvin 
läheisesti talouteen. 

5. Älä psyykkaa itseäsi ajattelemaan, että historia ei ole kauppakorkeakoulun 
kannalta olennainen asia tai että se on sinulle vaikeaa. Historian osuus voi 
hyvinkin olla ratkaiseva, koska se on monille vieras ja joinakin vuosina se 
on ollut pisteiden kannalta matematiikkaa merkittävämpi osuus. Historia 
on myös 100%:sti opeteltavissa eikä sillä, että joku ei ole aiemmin lukenut 
historiaa ole suurta merkitystä pääsykoemenestyksen kanssa. Kysymys 
on siitä miten valmistaudut nyt! 

6. Älä erehdy luulemaan, että valintakokeessa pärjää lukiopohjalla. 
Valintakokeessa on aina mukana kysymyksiä, joiden vaatimustaso ylittää 
lukion opetussuunnitelman perusteiden vaatimukset ja lukion historian 
kurssi tulee hallita paljon paremmin kuin lukiossa. 

 
Maksimoit onnistumismahdollisuutesi valintakokeessa noudattamalla tätä 
ohjeistusta! Näiden ohjeiden lisäksi on myös tärkeää ymmärtää milloin historian 
kysymykseen ei valintakokeessa mahdollisesti kannata vasta. Myös näistä 
vastausteknisistä asioista pääset keskustelemaan Ekonomivalmennuksen 
kurssilla opettajasi kanssa. 
 

3.2 Sisäänpääsy valintakokeella on vaikeaa 
Kilpailu opiskelupaikoista valintakoekiintiössä on erittäin kovaa.  
 
Viime vuosina kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa on ollut noin 1 700 
aloituspaikkaa ja hakijoita on ollut noin 12 000 – 13 000, joista ensisijaisia 
hakijoita on noin 8000 kpl. Aloituspaikoista 60 % täytetään todistuksella ja 40 % 
valintakokeella. Keskimäärin alle 12 % hakijoista saa opiskelupaikan 
todistuksella. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ensisijaisista hakijoista vain 
noin 5 % saa opiskelupaikan todistuksen perusteella. Valintamenettely suosii 
sellaisia hakijoita, joilla on erinomainen todistus. Todistusvalinnan jälkeen jäljelle 
vain noin 700 opiskelupaikkaa. Keväällä 2021 valintakokeeseen 
osallistuneista vain noin 4 % sai opiskelupaikan valintakoekiintiössä. 
 
Opiskelupaikan saaminen valintakoekiintiössä edellyttää hakijalta 
valintakoevaatimusten erinomaista hallintaa ja menestymistä itse 
valintakoetilanteessa. On hyvin todennäköistä, että valintakoe tulee olemaan 
jatkossakin varsin vaikea ja soveltavaa osaamista testaava. Tästä huolimatta 
opiskelupaikan saaminen edellyttää korkeita pisteitä valintakokeesta. 
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3.3 Motivaatio kuntoon 
Pääsykoepyrkimisessä motivaatio on numero yksi. Sisäänpääsyn ratkaiset sinä 
itse: jos tarpeeksi haluat päästä opiskelemaan, sinä pääset opiskelemaan. Pidä 
aktiivisesti mielessäsi koko raskaan kevään ajan, miksi tämän kaiken teet! Kun 
istut kauniina kevätiltana kirjan ääressä, palauta mieleen, että haluat 
ehdottomasti saada opiskelupaikan tänä vuonna. Vaikka lopullinen 
uravalintasi ei ehkä olisikaan selvä, panosta silti kaikkesi pyrkimiseen tänä 
keväänä: pyrkiminen yhä uudestaan ja uudestaan kirpaisee enemmän kuin 
kertarysäys. Vaikka olisitkin menossa armeijaan tai siviilipalvelukseen ennen 
opiskelujen aloittamista, on siellä mukavampi olla, kun opiskelupaikka on 
takataskussa. Lisäksi varusmiespalveluksen aikana valintakokeeseen 
valmistautuminen on melko vaikeaa jo ajankäytöllisistäkin syistä.  
 
Asenne ja motivaatio ovat siis avainasemassa valintakokeessa menestymisen 
kannalta. Pääsykokeeseen lukemisessa tarvitaan myös nöyryyttä, jotta jaksat 
tehdä riittävästi töitä opiskelupaikan eteen. Joka vuosi vain pieni osa hakijoista 
saa opiskelupaikan, joten nyt on aika tehdä töitä tosissaan! Mieti ja tee itsellesi 
selväksi, miksi haluat opiskelemaan kauppakorkeakouluun, ja kirjaa nämä syyt 
ylös itseäsi varten. Kun väsymys ja uupumus alkavat iskeä, voit palata listaasi ja 
saada taas uutta voimaa luku-urakkaasi.   

3.4 Ajankäyttö ja jaksaminen opiskeluaikana 
Pääsykokeeseen valmistautuvan henkilön tärkein resurssi on aika. 
Sisäänpääsy kauppakorkeaan vaatii Sinulta vähintään parin kuukauden 
omistautumista opiskeluun. Valintakoekirjat on luettava läpi vähintään neljästä 
kuuteen kertaan. (Toki lukukertojen määrä riippuu lukutyylistäsi ja -tavoistasi.) 
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! On helppoa keksiä hyviä syitä, joiden vuoksi ei ehdi lukea. Nyt asennoidut 
juuri päinvastoin! Pääsykokeeseen lukeminen on nyt se syy, jonka vuoksi et ehdi 
tehdä muita asioita. Pyri kiristämään lukutahtiasi valintakokeen lähestyessä. 
Kokemustemme perusteella sisäänpääsyyn vaaditaan yleensä minimissään 
300 tunnin työpanosta. Keskimäärin sisäänpääsyyn on vaadittu vähintään 400 
tunnin työmäärä. Valmistautumiseen käytettävien tuntien määrä riippuu 
luonnollisesti myös hakukohteesta. Tuntimäärien rinnalla tärkeämpää on 
tekemisen laatu. Pienempi tuntimäärä riittää, mikäli opiskelet tehokkaasti ja 
laadukkaasti.  
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Kun tavoittelet tehokasta valmistautumista, huomioi, että fyysisen lukupaikan 
täytyy olla Sinulle oikea: opiskeluympäristö vaikuttaa merkittävästi opiskelun 
tehokkuuteen. Suurimmalle osalle rauhallinen opiskeluympäristö sopii 
parhaiten. Kotona lukemisen etuna on ajan säästyminen matkoissa sekä yleensä 
hyvä lukurauha. Toisaalta kotona saattaa kuitenkin olla muita virikkeitä, jotka 
vievät lukuaikaasi ja keskittymistäsi pois valintakoekirjoista. 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. Yllä mainitut tuntimäärät ovat 
keskimääräisiä tuntimääriä ja perustuvat useiden vuosien kokemukseemme ja 
lukuisiin keskusteluihin aikaisempien vuosien kurssilaistemme kanssa. 
Kysymyksiin "Kuinka monta tuntia päivässä pitää lukea?" tai "Kuinka monta 
kertaa kirjat pitää lukea?” on yksi oikea vastaus: niin monta tuntia ja niin monta 
kertaa kuin on Sinulle mahdollista.  
 
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 kevät on pitkä aika ja tarvitset 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 aamulla lukemaan 
herätessäsi, mitä kivaa voit tehdä päivän lopuksi tavoitteiden täytyttyä. 
 
Vielä tärkeä neuvo nykyisenä sosiaalisen median ja älypuhelinten aikakautena: 
älä tuhlaa lukuaikaasi netissä surffailuun tai sosiaalisen median 
päivittämiseen! Siirrä puhelin lukuajaksi pois näkyvistä ja aseta se äänettömälle, 
jottei puhelin toimi häiriötekijänä katkaisten opiskeluasi jatkuvilla merkkiäänillä ja 
päivityksillä.  

3.5 Kuinka monta tuntia vuonna 2022 opiskelupaikan saaneet 
valmistautuivat valintakokeeseen? 

Valintatulosten julkaisun jälkeen olemme lähettäneet kyselyn 
valmennuskurssilaisillemme. Vuonna 2022 641 kurssilaistamme (85 % 
valintakokeella sisäänpääseistä) ilmoitti saaneensa opiskelupaikan 
valintakoekiintiössä. Selvitimme kyselyssä muun muassa sitä, kuinka paljon 
kurssilaisemme olivat valmistautuneet valintakokeeseen. Kyselyn tarkemmat 
tulokset löytyvät seuraavilta sivuilta. 
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty vuonna 2022 valintakokeella 
opiskelupaikan saaneiden tuntimäärät. 
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Yli 70 % opiskelupaikan saaneista oli valmistautunut yli 300 tuntia, mikä on hyvin 
linjassa aikaisempien vuosien kanssa. Opiskelupaikan saaneiden 
valmistautumisajan keskiarvoksi saadaan noin 400 tuntia. 
 
Muista kuitenkin, että tuntimääriä tärkeämpää on laadukas opiskelu ja oppiminen 
sekä kyky ymmärtää ja soveltaa opittua tietoa. 
 

3.6 Ajankäytön optimointi 
Sisäänpääsyyn vaaditaan noin 75 % (30/40) valintakokeen maksimipisteistä. 
Tällä pistemäärällä on päässyt kaikkiin hakukohteisiin. Noin 65 % (25/40) 
maksimipisteistä on riittänyt sisäänpääsyyn johonkin hakukohteeseen. Sinun ei 
siis tarvitse eikä kannata opiskella kaikkea. Sinun kannattaa optimoida 
ajankäyttöäsi. Miten saat käytettävissä olevalla opiskeluajalla mahdollisimman 
paljon pisteitä valintakokeesta?  
 
Mahdollisimman vähäisellä tuntimäärällä pyritään maksimoimaan koepisteet. 
Miten tämä onnistuu? 
 
1. Tunnista omat vahvuutesi ja heikkoutesi. Jos olet esimerkiksi heikompi 
matematiikassa, sinun ei todennäköisesti kannata käyttää aikaa matematiikan 
vaativimpien asioiden opiskeluun. Se vie sinulta todella paljon aikaa ja 
valintakokeessa sinun ei siitä huolimatta kannata vastata kaikkein vaativimpiin 
matematiikan tehtäviin, koska niiden ratkaiseminen vie runsaasti aikaa ja niissä 
tulee helposti virheitä. Älä käytä aikaa matematiikan tai taloustiedon kaikkein 
vaikeimpien asioiden opetteluun, koska valintakokeessa ne tehtävät kannattaa 
jättää kuitenkin tekemättä. Niihin menee liikaa aikaa, tulee virheitä ja ratkaisu ei 
useinkaan onnistu. à Tuhlaat aikaa sekä valmistautuessa että valintakokeessa. 
 
2. 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. 
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3. 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 ja toistuvaan kirjojen läpilukemiseen, eivät menesty valintakokeessa. 
Opiskelu on tehokasta, kun ymmärrät aiemmin opiskelemasi asiat ja osaat 
yhdistää uudet asiat aiemmin opittuun. Älä kuitenkaan tee yksinkertaisista 
asioista monimutkaisempia kuin ne todellisuudessa ovat. Älä siis ala 
ylitulkitsemaan asioita. Pitkän kokemuksemme perusteella osa hakijoista 
”ylianalysoi/ylitulkitsee” tehtäviä opiskeluvaiheessa ja varsinkin valintakokeessa.  
 
4. 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. 
 
Historian (HI1) kurssi on sisällöltään useimmille hakijoille helpoin. Sinun ei 
kuitenkaan kannata tavoitella valintakokeessa 100 % oikein historian tehtävistä. 
Jos tavoittelet ”kaikki oikein” historian tehtävistä, se vaatii sinulta todella paljon 
aikaa. Joutuisit opiskelemaan myös kaikki vähemmän oleelliset asiat erittäin 
huolellisesti. Tämä aika on pois muiden aineiden opiskelusta. Voi olla hyvin 
järkevää tavoitella 80–90 % oikein historian tehtävistä, koska tämä on useimmille 
mahdollista varsin kohtuullisella ajankäytöllä.  
 
Matematiikassa kannattaa asettaa tavoitteesi osaamisesi mukaan:  
� Jos olet heikompi, niin tavoittele, että saat 30–50 % matematiikan tehtävistä 

oikein 
� Jos olet keskiverto, niin tavoittele, että saat 50–70 % oikein matematiikan 

tehtävistä 
� Jos olet hyvä, niin tavoittele, että saat 70–90 % matematiikan tehtävistä 

oikein. 
 
Taloustiedon osuus on valintakokeessa kaikkein merkittävin. Keskimäärin noin 
puolet kysymyksistä liittyy taloustietoon. Taloustietoon kannattaa siis panostaa 
kaikista eniten. Taloustiedon opiskelu ei saa perustua ulkoa opetteluun vaan 
asioiden ymmärtämiseen.  

3.7 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), 
päiväkohtainen seurantalomake (liite 2) sekä kokonaisopiskeluajan 
seurantataulukko (liite 3). Seuraa ajankäyttöäsi jatkuvasti ja pidä siitä kirjaa 
– se motivoi jatkamaan opiskelua ja jaksamaan eteenpäin. Ajankäytön 
seuranta on saatavilla myös verkkoympäristössämme. 
 
Suosittelemme, että opiskelet rinnakkain kahta ainetta, sillä näin jaksat paremmin 
keskittyä pidempiä aikoja herpaantumatta. Matemaattiset aineet (matematiikka ja 
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taloustiede) vievät useimmilta enemmän opiskeluaikaa kuin historia, koska 
matematiikassa ja taloustiedossa on paljon ajateltavaa ja oivallettavaa. Lisäksi 
matematiikassa tehtävärutiinin jatkuva harjoittaminen on erityisen tärkeää. 
Kevään alussa kannattaa painottaa matemaattisia aineita.  
 
Pääsykoe on tänä vuonna 6.6.2023. Helmikuun alusta siihen on aikaa noin 18 
viikkoa, joka varmasti pitäisi riittää yli 400 opiskelutunnin saavuttamiseen. 
Kevään ylioppilaat aloittavat valmistautumisen yleensä vasta 
ylioppilaskirjoitusten jälkeen viikolla 14. Heillä on aikaa valmistautua noin 9 
viikkoa, mikä tarkoittaa 40 tunnin viikoittaisella työmäärällä 360 tunnin 
työpanosta.  
 
3.7.1 Valmistautumisen aloittaminen talvella (tammi-helmikuussa) 
Mitä aiemmin pääset aloittamaan, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on 
opiskelupaikan saamiseen. 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, noin 10–25 tuntia viikossa (4–
6 tuntia päivässä), mutta sitä tulee kiristää kevään edetessä. Mikäli siis aloitat 
valmistautumisen jo talvella, tulee sinun varmistua siitä, että jaksat 
työskennellä tehokkaasti ja laadukkaasti vielä huhtikuussa ja erityisesti 
toukokuussa. Tärkeimmät päivät valmistautumisen ja valintakokeessa 
menestymisen kannalta ovat 3–4 viimeistä viikkoa ennen valintakoetta. 
Suosittelemme, että kokonaisopiskeluaikasi olisi kevään aikana vähintään 400 
tuntia, mielellään enemmänkin, jotta saat haluamasi opiskelupaikan. 
 
3.7.2 Valmistautumisen aloittaminen ylioppilaskirjoitusten jälkeen 
Tehokas ja laadukas valmistautuminen pitää aloittaa HETI ylioppilaskirjoitusten 
jälkeen. Sinulla ei ole ylimääräisiä päiviä tuhlattavaksi. Ylioppilaskirjoitusten 
ansiosta sinulla on jo luku- ja laskurutiini hallussa eikä niiden opettelemiseen kulu 
ylimääräistä aikaa. Näin ollen lähtökohdat menestyä valintakokeessa ovat hyvät. 
Noin 9 viikkoa on riittävästi, jos käytät ajan tehokkaasti! Sinun tulee 
työskennellä vähintään viitenä, mutta mielellään kuutena päivänä viikossa, noin 
6–9 tuntia päivässä. Jos työskentelet kuutena päivänä viikossa, sinulla on noin 
54 päivää aikaa valmistautua. Jos opiskelet kyseisenä aikana keskimäärin 7 
tuntia päivässä ja pidät yhden vapaapäivän viikossa, kokonaistyömääräsi tulee 
olemaan noin 380 tuntia. Suosittelemmekin, että asetat opiskelutavoitteeksi juuri 
tuon tuntimäärän! 

3.8 Aineiden painotus valmistautumisessa? 
Valintakokeessa YH2-kurssin osuus on ollut noin 40–55 %, matematiikan osuus 
noin 23–35 % ja HI1-kurssin osuus noin 17–28 %. Osa tehtävistä liittyi ainoastaan 
aineistoihin ja osassa tehtävistä tarvittiin useamman kurssin tietoja.  
 
Todennäköisesti kannattaa käyttää enemmän aikaa taloustiedon ja matematiikan 
opiskeluun kuin historian opiskeluun. Tämä on luonnollista, koska useimmilta 
taloustiedon ja matematiikan asioiden oppiminen vie enemmän aikaa kuin 
historian oppiminen. Kysymyksien vaikeustaso saattaa vaihdella eri aineiden 
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välillä merkittävästi. Valintakokeessa saattaa käydä niin, että sinulle vahvimmista 
aineista tulee vaikeimmat kysymykset ja heikoimmista aineista helpommat 
kysymykset. Tällaisessa tilanteessa aineiden liiallinen priorisointi vaikeuttaa 
sisäänpääsyäsi huomattavasti. Kysymysten taso vaihtelee myös aineen sisällä, 
ja oletettavaa on, että jokaisesta aineesta on sekä helppoja että vaikeita 
kysymyksiä. Heikoimmissa aineissa osaamisesi tulee olla sellaisella tasolla, että 
osaat kokeessa kaikkien aineiden helpot tehtävät. Jonkin oppiaineen tehtävät 
saattavat olla varsin helppoja ja jonkin toisen tehtävät vastaavasti vaikeita. 
Yleensä parhaiten pääsykokeessa menestyvät ne, jotka hallitsevat kaikki 
oppiaineet suhteellisen tasaisesti. Liiallinen priorisointi tai keskittyminen saattaa 
olla kohtalokasta. 
 
Historia ja taloustieto ovat monien mielestä helpompia kuin matematiikka. 
Kokeenlaatijat voivat halutessaan tehdä matematiikan osuudesta erittäin 
vaikean, jotta hakijoiden välille saadaan tehtyä eroja. Matematiikassa eroja 
syntyy myös laskurutiinissa ja -nopeudessa. Valintakokeessa on aikaa kolme 
tuntia. Jos kokeessa on paljon pitkiä laskutehtäviä, hyödyttää tilanne hakijoita, 
joilla laskurutiini on hyvin hallussa. Nämä hakijat kykenevät ratkaisemaan 
työläätkin tehtävät järkevässä ajassa. Kun matematiikan tehtävät saa laskettua 
riittävän nopeasti alta pois, vapauttaa se aikaa muille tehtäville ja aineistoon 
tutustumiselle. 

3.9 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 taloustiedon 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 – todennäköistä on, että myös joku muu on miettinyt samaa 
ongelmaa. 
 
AJANKÄYTTÖ JA VALMISTAUTUMINEN - KERTAUS 

� Vähintään 2 kuukauden täysipainoinen valmistautuminen 
� Opiskelua vähintään 300 h, mieluummin yli 400 h  
� Opiskelu on aloitettava viimeistään maaliskuun lopussa. Jos 

mahdollista, niin mieluummin jo aikaisemminkin! 
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Opiskelupaikan saaminen edellyttää täysipäiväistä omistautumista 
valmistautumiseen. Kevään abiturienteilla on riittävästi aikaa valmistautua 
valintakokeeseen ylioppilaskirjoitusten jälkeen, mutta aikaa ei ole tuhlattavaksi. 

3.10 Miten valmistaudun valintakokeeseen? 
Ensimmäiseksi sinun kannattaa tutustua vuosien 2018-2022 valintakokeisiin, 
jotta tiedät, minkälainen valintakoe on ollut aikaisempina vuosina. Huomaat, että 
valintakoe eroaa merkittävästi perinteisistä lukion kokeista ja vaatimuksista, joten 
siihen täytyy valmistautua myös eri tavalla. 
 
Valmistautumisen aluksi sinun tulee lukea lukion kurssikirja läpi ja välittömästi 
tämän jälkeen siirtyä harjoitustehtävien tekemiseen. Harjoitustehtävien 
tekeminen tulee aloittaa jo ensimmäisenä opiskelupäivänä. Valmistautumisen 
alkuvaiheessa harjoitustehtävien tekemiseen tulisi käyttää noin 30-50 % 
opiskeluajasta. Jos opiskelet 5 tuntia päivässä, niin vähintään 2 tuntia pitäisi 
käyttää harjoitustehtävien tekemiseen. Yksi suurimpia virheitä on keskittyä 
valmistautumisen alussa liikaa lukion kurssikirjojen lukemiseen. 
Valmistautumisen puolivälistä eteenpäin sinun tulisi käyttää yli 50 % 
opiskeluajasta harjoitustehtävien tekemiseen.  
 
Harjoitustehtävät on jaettu seuraavasti: 

1. Ennakkoharjoittelumateriaali 
2. Helpot tehtävät 
3. Perustehtävät (vaativammat) 
4. Lisätehtävät/syventävät tehtävät (vaativammat) 

 
Ennakkoharjoittelumateriaali on tarkoitettu tehtäväksi ennen kurssin alkamista. 
Helpot tehtävät on tarkoitettu aivan valmistautumisen alkuun. Näiden jälkeen 
sinun tulisi tehdä kaikki perustehtävät. Älä tee lisätehtäviä ennen kuin olet tehnyt 
saman aineen kaikki perustehtävät. Harjoitustehtävien tekemisessä on tärkeää, 
että opiskelet laadukkaasti ja pohdit tehtävää sekä eri vastausvaihtoehtoja. 
Tarkoitus EI OLE se, että pyrit tekemään mahdollisimman monta tehtävää 
mahdollisimman nopeasti. Älä opettele asioita ulkoa, vaan pyri aina 
ymmärtämään opiskelemasi asiat. Älä käytä aikaa yksittäisten lukujen ulkoa 
opettelemiseen. 

3.11 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. 
 
3.11.1 Oletetaan, että valintakoe on helppo, koska se perustuu lukion 

kursseihin  
Vaikka valintakoe perustuu lukion oppimääriin, valintakokeessa menestyminen 
edellyttää laajempaa osaamista kuin lukion kursseilla edellytetään. Kilpailu 
opiskelupaikoista valintakoekiintiössä on erittäin kovaa. Asiat on siis osattava 
erittäin hyvin. Vuoden 2018–2022 valintakokeet ovat osoittaneet, että kokeesta 
voidaan tehdä haastava ja ilman hyvää valmistautumista valintakokeessa 
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menestyminen on vaikeaa. Toisaalta, jos koe on helppo, se on helppo myös 
kaikille muille hakijoille à pisterajat ovat korkeampia. 
 
 
3.11.2 Liian vähän lukemista ja valmistautumista 
Tämä on ylivoimaisesti suurin syy siihen, miksi opiskelupaikka jää saamatta: 
opiskeluun käytetty aika on yksikertaisesti liian vähäinen. Ei ole realistista olettaa 
saavansa opiskelupaikkaa, jos kirjat on luettu 1–2 kertaa ja valmistautumiseen 
käytetty aika on alle 200 tuntia. Kokemuksemme mukaan opiskelupaikan 
saaminen on harvinaista, mikäli valmistautumiseen käytetty aika on alle 300 
tuntia. Vain alle 30 % opiskelupaikan saaneista on kertonut valmistautuneensa 
alle 300 tuntia. Edelleen haluamme painottaa, että toki erittäin laadukkaasti ja 
tehokkaasti työskentelemällä myös keskimääräistä pienemmällä työmäärällä 
opiskelupaikan saaminen on mahdollista, mutta kovinkaan yleistä se ei ole. 
Luonnollisesti opiskeluaika tulee suhteuttaa omaan asioiden oppimiskykyyn ja 
hakukohteeseen. Kurssin aikana tehtävät harjoituskokeet ovat hyviä mittareita 
oman osaamisen mittaamiseen; suhtaudu niihin siis kuin oikeaankin 
pääsykokeeseen. Vuonna 2023 valmennuskurssillamme on 14 
harjoituspääsykoetta! 
 
3.11.3 Aloitetaan ”tosissaan lukeminen” liian myöhään 
Ne, jotka ovat päässeet lähelle opiskelupaikkaa, kertovat lähes aina, että 
alkukeväällä ei tullut juurikaan luettua ja ns. tosissaan valmistautuminen alkoi 
vasta huhti-toukokuun vaihteessa tai vasta toukokuussa. Vaatimustaso, joka 
valintakokeessa on ollut, on tullut monelle yllätyksenä. Koska vaatimustaso on 
ymmärretty liian myöhään, ei tilanteen korjaamiseen ole ollut enää riittävästi 
aikaa. Valmistautumisaika on yksinkertaisesti loppunut kesken. ÄLÄ ODOTA 
TOUKOKUUHUN VAAN ALOITA HETI! (Tai välittömästi 
ylioppilaskirjoitusten jälkeen.) 
 
3.11.4 Opiskellaan väärällä tavalla 
Monet kurssilaiset ovat kertoneet suurista tuntimääristä, jotka on käytetty kirjojen 
lukemiseen, mutta se ei näy harjoituskokeiden tuloksissa. Usein syynä on se, että 
nämä kurssilaiset eivät ole tehneet harjoitustehtäviä riittävästi tai juuri lainkaan. 
Harjoitustehtävien tekeminen kertoo sinulle parhaiten siitä, onko oppimista 
tapahtunut. Tekemällä oppii! Yleinen harhaluulo on se, että asioita kuvitellaan 
osattavan riittävän tarkasti, mutta osaaminen onkin liian pintapuolista tai yleisellä 
tasolla. Valintakokeen kysymyksiin vastaaminen vaatii asioiden tarkkaa 
muistamista ja ymmärtämistä. Hyödynnä harjoitustehtäviä ja oppimiskonetta 
lukemisen ja valmennuskurssin alusta lähtien. Tee harjoitustehtäviä jo heti 
ensimmäisen lukukerran jälkeen, jotta ymmärrät riittävän ajoissa sen, kuinka 
tarkasti asiat tulee osata valintakokeessa. Aloita harjoitustehtävien tekeminen 
ensimmäisenä opiskelupäivänä. Valmistautumisen alkuvaiheessa 
harjoitustehtävien tekemiseen tulisi käyttää noin 30-50 % opiskeluajasta. 
Valmistautumisen ollessa noin puolivälissä harjoitustehtävien tekemiseen 
tulisi käyttää yli 50 % opiskeluajasta.  
 
Osa aikaisempien vuosien kurssilaisista on kertonut käyttäneensä runsaasti 
aikaa laajojen muistiinpanojen tekemiseen (jopa omien tiivistelmien 
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kirjoittamiseen) ja niihin käytetty aika on osoittautunut turhaksi, koska se ei ole 
näkynyt osaamisena harjoituskokeissa. 
 
3.11.5 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.  
 
 
4 KURSSIMATERIAALI JA SEN TEHOKAS HYÖDYNTÄMINEN 
 
Ekonomivalmennuksen kauppatieteiden valmennuskurssin kurssimateriaali on 
markkinoiden ylivoimaisesti laajin. Käytössäsi on muun muassa kirjatiivistelmät, 
opetusvideot, yli 5000 harjoitustehtävää, oppiainekohtaiset oppimispolut, 
tehtävien kertaustoiminto sekä osaamisen ja ajankäytön seuranta. Tulevana 
vuonna kurssilaisemme pääsevät tekemään 14 valintakoetta simuloivaa 
harjoituskoetta. Ekonomivalmennuksen valmennuskurssilla saat käyttöösi 
moninkertaisen tehtävämäärän verrattuna muihin kurssijärjestäjiin. 
Kurssimateriaaliamme kehitetään ja parannetaan joka vuosi aikaisempien 
vuosien kurssipalautteen, kokemusten ja valintakokeen pohjalta. 

4.1 Ennakkoharjoittelumateriaali ennen valmennuskurssin alkamista  
Saat valmennuskurssin opetuksesta parhaan hyödyn, kun olet tutustunut 
valintakoevaatimuksiin jo ennen oppitunteja. Lue historian ja taloustiedon 
lukiokirjat 1–2 kertaa läpi ennen opetuksen alkua ja tutustu oppiaineen 
ennakkoharjoittelumateriaaliin. On erityisen tärkeää tehdä oppiainekohtaiset 
ennakkotehtävät. Näin varmistumme siitä, että saat parhaan mahdollisen hyödyn 
opetuksesta. Kaikkea asiaa ei luonnollisestikaan pidä eikä tarvitsekaan osata 
eikä ymmärtää ennen oppitunteja. Pyri kuitenkin siihen, että osaamisesi olisi 
sellaisella tasolla, että tiedät, mitä et osaa ja mistä haluat tietää lisää. Muista, että 
voit aina kysyä epäselvistä asioista. Oppituntien lisäksi voit esittää kysymyksiä  
läpi kurssin Moodle-verkko-oppimisympäristön keskustelupalstalla. 
 
Suosittelemme, että valmistaudut jokaiseen kurssikertaan seuraavasti:  

• Lue etukäteen luennoitava asia lukion oppikirjasta. 
• Lue etukäteen luennoitava asia Ekonomivalmennuksen 

teoriakirjasta. 
• Tee aihepiirin ennakkotehtävät ja tutustu aihealueen tehtäviin 

Moodlessa ja/tai tiivistelmissä. 
 

Jokaiselle kurssikerralle tulee myös kerrata edellisellä kerralla opetettuja 
asioita: 
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• Tee tehtäviä ja Oppimiskoneen kokeita edellisen luennon 
aihepiireistä. 

• Kertaa teoriakirjasta ja omista muistiinpanoistasi edellisellä kerralla 
opetettu asia. 

• Muista, että opetuksen sisältöjä pääsee kertaamaan myös opetus- 
ja luentotallenteista. 

4.2 Oppimispolut 
Oppiainekohtaiset oppimispolut johdattavat sinut läpi valintakoeoppimäärien 
loogisesti edeten. Lukioaineiden lisäksi myös aineisto-osuudelle on rakennettu 
oma oppimispolkunsa. Jokainen oppimispolku koostuu useasta oppitunnista, 
joissa teoriaan perehdytään tekstin, kuvien ja videoiden avulla. Oppitunnit myös 
syventävät lukiotietojasi siellä, missä se valintakokeen näkökulmasta on 
keskeistä. Jokainen oppitunti päättyy 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.  
 
Useat kurssilaiset kokevat matematiikan valintakokeen hankalimmaksi 
aihepiiriksi. Tämä ei ole ihme. Lukiossa matematiikassa hyödynnetään jatkuvasti 
erilaisia tietokoneohjelmia, mikä vaikuttaa myös siihen, millaisia laskutehtäviä 
lukiossa tehdään. Ero valintakokeen matematiikan tehtäviin onkin suuri. 
Matematiikan oppimispolut onkin rakennettu niin, että pääset aloittamaan 
opiskelusi perusmatematiikan kertaamisella ja totuttelemaan nelilaskimen 
käyttöön. Matematiikan oppimispoluissa on huomioitu kaiken tasoiset 
kurssilaiset. Voit aloittaa matematiikan opiskelusi siltä tasolta, joka sopii 
parhaiten omaan lähtötasoosi.  

4.3 Ekonomivalmennuksen teoriakirjat 
Valmennuskurssiimme kuuluu Ekonomivalmennuksen omat teoriakirjat 
taloustiedon ja historian oppimääristä sekä Ekonomivalmennuksen oma laaja 
matematiikan oppikirja. Kurssilaiset saavat nämä käyttöönsä sekä  digitaalisina 
että painettuina versiona. Painetut versiot kurssimateriaaleista jaetaan 
ensimmäisellä lähiopetuskurssikerralla. Verkkovalmennus- ja Online (eLive)-
kurssilaisille toimitetaan kurssimateriaalit postitse. Teoriakirjojen tekemisessä on 
huomioitu markkinoilla olevien lukion kurssikirjojen sisältö sekä 
opetussuunnitelman tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Lisäksi teoriakirjoissa 
huomioidaan aiempien valintakokeiden painotuksia. Teoriakirjoja päivitetään joka 
vuosi, jotta materiaali on ajantasaista.  Ekonomivalmennuksen kirjoja käytetään 
valmennuskurssin oppitunneilla. Teoriakirjojen lisäksi kannattaa hankkia 
taloustiedosta ja historiasta vähintään yksi (ehkä jopa useampi) 
opetussuunnitelman mukainen lukion kurssikirja.   
 
Teoriakirjoihin on koottu opetussuunnitelman mukaiset keskeisimmät sisällöt 
helposti luettavaan ja jäsenneltyyn muotoon. Voit käyttää tiivistelmiä oppimisen 
tukimateriaalina ja tiivistelmiin on esimerkiksi helppo tehdä muistiinpanoja. Osa 
kurssilaisista hyödyntää teoriakirjoja erittäin ahkerasti ja osa taas vähemmän. Jos 
jotain valintakokeen kannalta keskeistä aihepiiriä on lukion oppikirjassa selitetty 
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lyhyesti tai epäselvästi, aihepiiriä on todennäköisestä täydennetty 
teoriatiivistelmissä sanallisesti ja/tai esimerkkien avulla. Olemme saaneet 
erinomaista palautetta teoriakirjoistamme aikaisempina vuosina. 
 
Haluamme korostaa, että teoriakirjat eivät välttämättä yksin riitä 
valintakokeessa menestymiseen vaan sinun on osattava opetussuunnitelman 
sisältö.  

4.4 Harjoitustehtävät 
Sinulla on käytössäsi yli 5 000 harjoitustehtävää, joista valtaosa on pääsykokeen 
tapaan monivalinta- tai oikein-väärin-tehtäviä. Valintakokeen menestymisen 
kannalta on oleellista, että teet läpi kurssin paljon ja jatkuvasti harjoitustehtäviä. 
Kaikki harjoitustehtävät ratkaisuineen löytyvät Moodlesta sähköisinä versioina. 
Sinun ei tarvitse itse alkaa tarkastamaan vastauksia, vaan Moodle tekee sen 
puolestasi. Kysymykset on jaettu jokaisesta oppiaineesta kategorioittain joko 
opetussuunnitelman sisällön tai aiheen mukaisesti. Harjoitustehtävät on jaettu 
osiin vaikeusasteen mukaisesti.  
 
Harjoitustehtävät on jaettu seuraavasti: 

1. Ennakkotehtävät 
2. Helpot tehtävät 
3. Perustehtävät (vaativammat) 
4. Lisätehtävät/syventävät tehtävät (vaativammat) 

 
Opiskelu alkaa ennakkomateriaalin tehtävistä. Näitä tehtäviä on hyvä tehdä jo 
ensimmäisestä opiskelupäivästä lähtien ja ennen varsinaisen opetuksen alkua. 
Seuraavaksi siirryt helppojen tehtävien pariin. On tärkeää tehdä tehtävät 
suositusjärjestyksessä, vaikka osa tehtävistä tuntuisikin sinusta liian helpoilta. 
Helpot tehtävät varmistavat, että perusvalmiutesi oppiaineesta ovat kunnossa 
ennen seuraaviin tehtäviin siirtymistä. Helppojen tehtävien jälkeen siirryt 
perustehtäviin, jotka syventävät osaamistasi. Kun olet tehnyt kaikki perustehtävä, 
pääset hakemaan lisähaastetta ja edelleen syventämään osaamistasi 
lisätehtävien parissa. Mikäli siirryt liian aikaisin tasoosi nähden liian hankaliin 
tehtäviin, tehtävät eivät tue valintakokeeseen valmistautumistasi.  
 
Suosittelemme, että aloitat harjoitustehtävien tekemisen mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa jo heti ensimmäisenä opiskelupäivänäsi. Mielellään 
jopa heti ensimmäisen lukukerran jälkeen. Harjoitustehtäviä tekemällä näet, onko 
oppimista tapahtunut ja tunnistat sinulle hankalimmat tehtävätyypit ja aihepiirit. 
Vaikeiden tehtävien kertauksen kanssa sinua auttaa Kertaustoiminto, josta 
kerrotaan lisää seuraavassa luvussa. Kun vastaat kysymyksiin oikein, sinulle 
kertyy kokemuspisteitä. Kokemuspisteistä muodostuu Osaamisen seuranta -
kuvaaja. Voit halutessasi verrata omaa kehittymistäsi myös muihin 
kurssilaisiimme.  
 
Valintakokeen kysymyksiin vastaaminen vaatii asioiden tarkkaa muistamista ja 
ymmärtämistä. Hyödynnä harjoitustehtäviä ja oppimiskonetta lukemisen tukena 
jo valmennuskurssin alusta lähtien. Tekemällä runsaasti harjoitustehtäviä 
ymmärrät, kuinka tarkasti asiat tulee valintakokeessa osata. Haluamme tässä 
kohtaa myös erikseen muistuttaa siitä, että matematiikassa laskurutiini ei kehity 
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kuin laskemalla. Siksi on tärkeää tehdä matematiikan tehtäviä läpi kurssin, vaikka 
matematiikka ei olisikaan sinun vahvin osaamisalueesi.  

4.5 Tehtävien kertaustoiminto 
Haluatko tehdä juuri niitä tehtäviä, joita et ole aiemmin osannut? Näet väärin 
vastatut kysymykset kootusti ja voit palata ratkaisemaan tehtäviä uudelleen oman 
lukuaikataulusi mukaisesti. Kertaustoiminto auttaa sinua kiinnittämään huomiosi 
juuri niihin asioihin, jotka kaipaavat vielä hienosäätöä. Tehtävät poistuvat 
kertaustoiminnosta, kun valitset kertaustoiminnossa ”kertaa” toiminnon ja vastaat 
tehtäviin oikein. Kertaustoiminnon ansiosta sinun ei tarvitse itse pitää kirjaa niistä 
tehtävistä, joita et osannut vaan löydät tehtävät oppiainekohtaisesti verkko-
oppimisympäristöstä. 

4.6 Osaamisen ja ajankäytön seuranta 
Voit seurata osaamisesi kehittymistä ja kurssilla etenemistä sekä 
oppiainekohtaisesti että koko kurssin osalta. Jokainen verkko-oppimisympäristön 
aktiviteetti, kuten yksittäinen oppimispolku tai harjoitustehtävä, kerryttää sinulle 
kokemuspisteitä. Kokemuspisteet näkyvät sinulle Osaamisen seurannassa 
verkko-oppimisympäristössä. Osaamisen seurannan avulla voit helposti ja 
nopeasti tarkistaa mitä osa-alueita kurssimateriaalista sinulla on vielä tekemättä. 
Halutessasi voit myös verrata omaa edistymistäsi muihin kurssilaisiimme. 
Osaamisen seurannan lisäksi voit tarkkailla opiskeluaikaasi Ajankäytön seuranta 
-toiminnolla. 

4.7 Harjoituskokeet 
Ekonomivalmennuksen valmennuskurssiin kuuluu 14 harjoituspääsykoetta. 
Lähiopetuskurssilaiset tekevät kurssiaikataulun mukaisesti neljä harjoituskoetta 
kurssipaikalla ja loput itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä. Online- ja 
verkkokurssilaiset tekevät kaikki harjoituskokeet itsenäisesti aikataulun mukaan 
verkko-oppimisympäristössä. Jokaisessa harjoituskokeessa on kysymyksiä 
kaikista oppiaineista. Verkkovälikokeiden eli harjoituskokeiden aikataulu 
ilmoitetaan kevään kuluessa. 
 
Harjoituskokeet ovat erinomainen tapa mitata osaamisesi kehittymistä ja 
osaamistasi suhteessa muihin kurssilaisiin. Julkaisemme harjoituskokeiden 
tulokset nimettöminä Moodlessa kokeen jälkeen. On erittäin suositeltavaa 
katsoa omien tulosten lisäksi muidenkin kurssilaisten koetuloksia ja 
harjoituskokeen keskiarvoa. Tämä vertailu antaa hyvän kuvan oman 
osaamisesi tasosta. Opiskelupaikan saamiseksi sinun tulisi saada pisteet, jotka 
ovat keskiarvon yläpuolella. Mikäli tavoittelet opiskelupaikkaa 
valintakoekiintiössä Helsingistä, Turusta tai Tampereelta, sinun olisi hyvä olla 
parhaan 10–20 %:n joukossa. Hakukohde vaikuttaa harjoituskokeen 
tavoitepistemäärääsi. Mikäli harjoituskokeen pisteesi jäävät tavoitteestasi, 
sinun tulee kiristää opiskelutahtiasi, jotta saat haluamasi opiskelupaikan. 
Tee harjoituskokeet niille laaditun aikataulun mukaisesti, jotta 
harjoituskoetuloksesi ovat vertailukelpoisia muihin.  
 
Tee kaikki harjoituskokeet huolellisesti ilman valintakoemateriaaleja. Muista 
vastata matematiikan tehtäviin ilman taulukkokirjan apua ja laske tehtävät 
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nelilaskimella. Harjoituskokeet ovat erinomainen tapa harjoitella 
valintakoetilannetta, vastaustekniikoita ja aikapainetta. Harjoituskokeissa voit 
hyvin testailla erilaisia strategioita siihen, miten saat parhaat mahdolliset pisteet: 
Kannattaako aloittaa matematiikasta vai jättää laskut kokeen loppuun? 
Kannattaako esimerkiksi vastata kaikkiin kysymyksiin vai vain niihin, jotka 
varmasti osaat? Kannattaako aloittaa vahvimman oppiaineen kysymyksistä vai 
ratkaista tehtävät järjestyksessä? Tässä vain muutama erilainen strategia, joita 
voit miettiä ja kokeilla. Todennäköisesti saat parhaat koepisteet vastaamalla vain 
niihin kysymyksiin, jotka osaat, koska vääristä vastauksista tulee miinuspisteitä. 
 
Ekonomivalmennuksen valmennuskursseilla saat ylivoimaisen edun suhteessa 
muiden kurssijärjestäjien tarjoamiin valmennuskursseihin. Kursseillemme 
osallistuu keväisin lukuisia kauppakorkeaan hakijoita (keväällä 2022 yli 1 000 
kurssilaista), jotka tekevät kurssiin kuuluvat harjoituspääsykokeet samaan 
aikaan. Julkaisemme kurssilaisten koetulokset nimettöminä 
verkkoympäristössämme. Voit siis verrata omaa osaamista suhteessa muihin 
hakijoihin. Muilla valmennuskursseilla samanlainen vertailu ei ole 
mahdollista, koska muilla kursseilla osallistujamäärät ovat vähäisiä. 

4.8 Opetusvideot 
Kaikkien valmennuskurssilaistemme käytössä on opetusvideoita, jotka on 
tuotettu ilman yleisöä. Opetusvideoita on tällä hetkellä kurssilaisten käytössä yli 
100 oppituntia. Opetusvideoiden lisäksi Online- ja lähiopetuskurssilaiset saavat 
käyttöönsä luentojen opetustallenteet. Kevään 2022 luentotallenteet ovat heti 
Online- ja lähiopetuskurssilaisten käytössä. Kevään 2023 luentotallenteet tulevat 
käyttöön sitä mukaa, kun opetukset helmikuussa alkavat. Koska 
verkkovalmennuskurssilaiset eivät osallistu Online- eivätkä lähiopetukseen ei 
heidän valmennuskurssiinsa kuulu luentotallenteita. 
 
Opetusvideoita voi hyödyntää monella tapaa, esimerkiksi poissaolojen 
korvaamiseen ja kertaamiseen. Opetusvideoiden katsominen tuo myös vaihtelua 
lukemiseen. Jos usean opiskelutunnin jälkeen et jaksa enää keskittyä lukemiseen 
tai tehtävien tekemiseen, voi videoiden katselu olla siinä tilanteessa hyvä 
vaihtoehto.  
 
Videoiden hyödyntäminen ja hyöty riippuu opiskelijasta itsestään, koska kaikki 
oppivat eri tavalla. Joillekin videot ovat erinomainen tapa oppia, toisaalta osa ei 
koe saavansa niistä yhtä suurta hyötyä kuin esimerkiksi Oppimiskoneesta. 
Kurssipalautteen perusteella opetusvideot auttavat erityisesti vaikeampien 
asioiden kanssa. Suurta osaa auttaa se, että opetusvideoilla vaikeimpia asioita 
pilkotaan pieniin kokonaisuuksiin ja asioita käydään läpi esimerkkien avulla. 
Opetusvideoihin ja esimerkkeihin voi myös aina palata uudelleen ja uudelleen, 
sillä opetusvideoiden käyttöä ei ole mitenkään rajattu.  
 
Esimerkiksi taloustiedon lukiokirjoissa esimerkkien käyttö on rajallista, vaikka 
valintakokeessa edellytetään hyvinkin soveltavaa taloustiedon osaamista. 
Ekonomivalmennuksen opetusvideoilla ja opetuksessa esimerkkejä 
hyödynnetään paljon kaikissa oppiaineissa. Yksi opetusvideoiden 
keskeisimmistä anneista on myös vanhojen valintakoetehtävien läpikäynti. 
Opetusvideoilla ja opetuksen yhteydessä vanhoihin valintakoetehtäviin 
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perehdytäänkin huolellisesti, ja pohditaan miten tehtävät olisi ollut parasta 
ratkaista. 

4.9 Oppimiskone 
Valmennuskurssimme sisältöön kuuluu ainutlaatuinen Oppimiskone. 
Oppimiskoneessa kysymykset ovat samoja kuin harjoitustehtävissä, mutta 
kysymykset valitaan Oppimiskoneen kokeisiin satunnaisotannalla. 
Oppimiskoneen keskeinen ajatus on se, että pääset harjoittelemaan ja 
harjoittelemaan tehtävien tekemistä. Oppimiskoneen tehtävät arvotaan yli 4 000 
harjoituskysymyksen joukosta. Muista kuitenkin tehdä oppiainekohtaiset tehtävät 
ensin järjestyksessä ennen Oppimiskoneelle siirtymistä! Oppimiskone soveltuu 
erinomaisesti kertaamiseen sekä eri oppiaineiden kysymysten tekemiseen 
sekaisin ja satunnaisessa järjestyksessä. Mitä enemmän oppimiskoneen kokeita 
teet, sitä todennäköisemmin siellä esiintyy tuttuja kysymyksiä. 
 
Oppimiskone on Ekonomivalmennukselle rekisteröity tavaramerkki. Muilla 
kurssijärjestäjillä ei ole käytössään vastaavaa tai sen laajuista sovellusta. 
Oppimiskone on kurssipalautteen perusteella monien mielestä verkko-
oppimisympäristömme parasta antia. Oppimiskone on ollut käytössä jo lähes 
kymmenen vuotta ja olemme kehittäneet sitä vuodesta toiseen. 
Oppimiskoneessa on lukuisia erilaisia koevaihtoehtoa, joita kurssilaiset voivat 
tehdä täysin rajattomasti. Samaa koetyyppiä voi tehdä useita kertoja uudelleen, 
sillä Oppimiskone arpoo kysymyspankista uudet tehtävät aina seuraavaan 
kokeeseen. Oppimiskoneessa on esimerkiksi 40 tehtävän koetyyppi, johon 
Oppimiskone arpoo satunnaisesti kysymyksiä kaikista eri oppiaineista. Tämä on 
erittäin hyvää harjoittelua valintakoetta ajatellen, koska sielläkin kaikkien 
oppiaineiden kysymykset ovat olleet täysin sekaisin. 
 
Keväällä 2022 kurssilaisemme vastasivat yli 8 miljoonaan harjoitustehtävään 
Moodle verkko-oppimisympäristössämme. Oppimiskoneessa on kokeita, joissa 
voi harjoitella vain yhden oppiaineen sisältöä tai vain jotain tiettyä osa-aluetta. 
Voit siis harjoitella tehtäviä oppiainekohtaisesti tai asiasisällön mukaisesti. 
Valmistautumisen alkuvaiheessa kannattaa tehdä suppeampia oppiaineiden 
kappalekohtaisia kokeita ja osaamisen lisääntyessä siirtyä oppiainekohtaisiin 
kokeisiin. Näiden jälkeen kannattaa siirtyä laajempiin kokeisiin, joissa on 
kysymyksiä sekaisin kaikista oppiaineista.  
 
Toukokuussa kannattaa tehdä runsaasti laajoja harjoituskokeita, joiden avulla 
paljastuu heikoimmat osaamisalueesi. Näin ehdit vielä keskittyä haastavimpien 
osa-alueiden vahvistamiseen ennen valintakoetta. Toukokuun loppupuolella osa 
kurssilaisistamme saa jopa kaikki tehtävät oikein laajoista ja vaativimmista 
tehtävistä koostuvista Oppimiskoneen kokeista, joissa on kysymyksiä sekaisin 
kaikista oppiaineista. Mikäli sinä olet ensi keväänä tässä tilanteessa, voidaan 
opiskelupaikan sanoa olevan (lähes) varmasti sinun. Suosittelemmekin 
tekemään erilaisia Oppimiskoneen kokeita niin paljon kuin mahdollista! 
Huom! Käytäthän Oppimiskonetta ja verkko-oppimisympäristöä vain 
selainpohjaisesti. Moodleen on olemassa oma mobiilisovelluksensa, mutta sen 
omaisuudet ja käytettävyys eivät ole sillä tasolla, että sitä kannattaisi käyttää.  
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4.10 Verkko-oppimisympäristö Moodlen kysymyspalstat 
Moodlessa on neljä eri kysymys- ja keskustelupalstaa, joissa voit esittää itse ja 
lukea muiden esittämiä kysymyksiä. Jokaisella oppiaineella on oma 
kysymyspalstansa, jossa valmennuskurssimme opettajat vastaavat 
kurssilaistemme esittämiin kysymyksiin. Oppiainekohtaisten keskustelu- ja 
kysymyspalstojen lisäksi kurssilla on yleinen keskustelualue, jossa voit esittää 
kysymyksiä muista asioista, kuten hakemisesta, valintakokeesta, Moodlen 
toiminnallisuudesta yms.  
 
Mikäli lukion kurssikirjoissa tai kurssimateriaalissa on sinua askarruttavia asioita, 
esitä rohkeasti kysymyksiä kysymyspalstoilla. Vaikka sinulla itselläsi ei olisi 
herännyt kysymyksiä, kannattaa kuitenkin tutustua muiden kurssilaisten 
esittämiin kysymyksiin; Näin voit löytää sellaisia näkökulmia, joita et ole vielä itse 
huomannut. Kokemuksesta tiedämme, että kurssilaisia askarruttavat yleensä 
samat teemat. Usein joku toinen kurssilainen onkin jo ehtinyt kysyä sinua 
mietityttävästä asiasta, ja siten vastaus odottaakin sinua jo keskustelupalstalta.  
 
Kurssilaisemme ovat hyödyntäneet kysymyspalstoja kurssin aikana erittäin 
aktiivisesti. Keskustelualueilla onkin aikaisempina vuosina esitetty useita 
tuhansia kysymyksiä. Aikaisempien vuosien viestiketjut ovat anonyymisti 
näkyvillä verkkoympäristössämme. Muilla kurssijärjestäjillä ei ole vastaavanlaista 
tai laajuista kysymysten arkistoa käytössään. 

4.11 Maksuttomat kurssimateriaalit 
Ekonomivalmennuksen nettisivuilla on myös jonkin verran maksuttomia 
harjoitusmateriaaleja kauppakorkeaan hakeville. Aikaisempien vuosien 
valintakokeiden tekeminen on erinomainen tapa valmistautua valintakokeeseen. 
Löydät nettisivuiltamme vuosien 2018–2022 valintakokeet ilman oikeita 
vastauksia ja vastausten kanssa. Vanhat valintakokeet löytyvät osoitteesta 
https://www.ekonomivalmennus.com/valmennuskurssit_kauppakorkeaan/vanha
t-valintakokeet/ 
 
Olemme tehneet maksuttoman pääsykoesovelluksen kauppakorkeaan 2023 
hakeville. Pääsykoesovelluksessa on noin 200 kysymystä ja useita erilaisia 
testivaihtoehtoja. Voit tehdä hyödyntää pääsykoesovellusta rajattomasti. 
Pääsykoesovelluksen löydät osoitteesta 
https://www.ekonomivalmennus.com/opiskelijapalaute/harjoituskoe/ 
 
 
5 MONIVALINTAKOETEKNIIKKA 

5.1 Monivalintakoe koetyyppinä 
Monivalintakoe on omanlaisensa koetyyppi, jossa on myös tietynlainen 
vastaustekniikka. Monivalintakokeen vastaustekniikassa on neljä oleellista osaa:  

1. Kysymyksen lukeminen,  
2. Vastausvaihtoehtojen lukeminen,  
3. Vastausvaihtoehdon valinta ja  
4. Tarkistusvaihe  
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Tutustu alla olevaan monivalintakoetekniikan esittelyyn jo kurssin alussa, jotta 
voit tehdä harjoituskokeet samalla vastaustekniikalla kuin aikanaan teet 
varsinaisen valintakokeenkin. 
 

1. Kysymyksen lukeminen: 
Tärkeintä on lukea koko kysymys loppuun saakka ja varmistua siitä, että olet 
ymmärtänyt joka sanan. Huomioi tarkasti, onko kysymys tyyppiä "Mikä 
seuraavista väittämistä pitää paikkansa?" vai "Mikä seuraavista väittämistä ei 
pidä paikkaansa?". Älä täytä kysymykseen sanoja vaan ole lukemisen kanssa 
erittäin huolellinen. 
 
Kun olet lukenut kysymyksen, palauta mieleesi ennen vastausvaihtoehtojen 
lukemista kysymyksen aiheen pääkohdat ja se kohta, jossa samasta asiasta on 
puhuttu lukiokirjassa tai tiivistelmässä. Esimerkiksi, jos kysymys on "Mikä on 
vaihtotaseen arvo?", kirjoita kyseinen kaava itsellesi ylös ennen vaihtoehtojen 
lukemista. 
 

2. Vastausvaihtojen lukeminen: 
Vastausvaihtoehtojen lukemisessa on yhtä lailla tärkeää lukea jokainen 
vaihtoehto loppuun saakka ymmärtäen jokaisen sanan. Varo erityisesti 
kieltoilmaisuja (ei), superlatiiveja (paras, tehokkain) ja rajoittavia ilmaisuja (vain, 
ainoastaan). 
 

3. Oikean vastausvaihtoehdon valinta: 
Oikea vastausvaihtoehto on oikea tai lähinnä oikea. Väärät vastausvaihtoehdot 
eivät siis ole välttämättä kokonaan vääriä. Yleensä vaihtoehdoista käy melko 
helposti ilmi pienellä päättelyllä, mikä on paras vastaus. Oikea vastaus on se, 
mikä on aina oikein tai mikä on aina väärin. Varsinaisessa valintakokeessa ja 
tehdessäsi harjoitustehtäviä suosittelemme seuraavaa tekniikkaa: 
 
1. Mikä seuraavista ei ole oikein? 

1 
Ympyröi oikea vastaus, jos tiedät varmasti oikean vastauksen. 2 

3 
4 

      
2. Mikä seuraavista ei ole oikein? 
 
Merkitse X, jos tiedät, että 1 on väärin.  X 1 
Merkitse X, jos tiedät, että 2 on väärin.  X 2 
Älä tee merkintää, jos epäilet, että 3 voi olla oikein.    3 
Älä tee merkintää, jos et osaa sanoa 4:nnestä mitään.    4 
 
Pääsykokeessa ja kaikissa harjoituskokeissamme pyri aluksi ratkaisemaan 
tehtävät järjestyksessä. Jos et osaa vastata yksittäiseen tehtävään tai tehtävä 
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.  
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Valintakokeessa oikean vastausvaihtoehdon numero tulee siirtää erilliselle 
vastauslomakkeelle. Vastauslomake tulee myös allekirjoittaa. Tämä on ollut 
käytäntö edellisinä vuosina ja luultavasti samanlainen käytäntö jatkuu. 
Valintakokeessa vastaukset valitaan ”mustaamalla” vastaus annetusta 
vastauslomakkeesta. Vastausten siirtäminen vastauslomakkeelle vie jonkin 
verran aikaa. Aloita vastausten siirtäminen vastauslomakkeelle vähintään puoli 
tuntia ennen kokeen päättymistä. Oli erittäin huolellinen, kun siirrät vastauksiasi 
optiselle lomakkeelle erityisesti silloin, jos jätät yksittäisiin tehtäviin vastaamatta. 
 
Pääsykokeessa saa muistiinpanoja varten paperia yleensä vain yhden arkin 
kerrallaan. Edellinen arkki viedään siis pois, kun saat uuden puhtaan arkin. Tee 
alusta lähtien selkeät merkinnät paperille, ensin tehtävänumero ja sitten 
laskutoimitukset selkeällä, pienellä käsialalla, jotta voit palata muistiinpanoihisi 
mahdollisessa tarkistusvaiheessa. Toimi näin myös harjoituskokeissamme, jotta 
saat tähänkin toimintatapaan tarvittavan rutiinin. Koepaperiin on aikaisempina 
vuosina saanut tehdä merkintöjä, ja voit käyttää omien muistiinpanojen 
tekemiseen kysymyspaperin kääntöpuolta. 
 

4. Tarkistusvaihe: 
Jos sinulla on aikaa, käy tarkistusvaiheessa kaikki kysymykset läpi 
järjestyksessä. Jos aikaa on vähän, aloita epävarmimmista kysymyksistä. Kun 
tarkastat kysymystä, tee se niin kuin ratkaisisit kysymystä ensimmäistä kertaa: 
peitä vastausvaihtoehtojen vasen reuna kädelläsi, jottet näe aiemmin 
valitsemaasi vaihtoehtoa. Tässä kohtaa sinun tulee perustella itsellesi, miksi 
kyseinen vaihtoehto on oikein ja muut väärin. Koeaika on kolme tuntia eli 180 
minuuttia. Jos valintakokeessa on 40 kysymystä, yksittäiseen kysymykseen 
vastaamiseen on aikaa keskimäärin 4,5 minuuttia. Käytä koko kolmen tunnin 
koeaika hyväksesi. Ei kannata ”pilata” kiirehtimällä kevään aikana tehtyä työtä. 
Tarkista myös, ettet tee ”tyhmiä” huolimattomuusvirheitä.   

5.2 Missä järjestyksessä tehtäviä kannattaa tehdä?  
Älä aloita kokeessa mahdollisesti olevasta aineistosta tai muuten vaikeista 
tai pitkistä tehtävistä. Suosittelemme, että teet tehtäviä järjestyksessä 
kiirehtimättä ja huolellisesti. Mikäli kysymykseen vastaaminen vaatii enemmän 
aikaa, älä aloita sellaisesta tehtävästä vaan palaa siihen myöhemmin. Käy koko 
koe läpi ja tee ensimmäiseksi kaikki helpot ja nopeat tehtävät. Siirry tämän 
jälkeen kokeen alkuun ja tee keskitasoiset tehtävät. Aineistojen ja muuten 
vaativimpien tehtävien tekeminen kannattaa aloittaa keskitasoisten tehtävien 
jälkeen.  
 
On todennäköisesti järkevintä aloittaa sinulle vahvimmasta aineesta, koska 
onnistumisen kokemukset lisäävät itseluottamustasi ja parantavat 
menestymistäsi myös muiden aineiden kysymyksissä. Varjopuolena tässä on se, 
että jos et jostain syystä osaakaan vastata sinulle etukäteen vahvimman aineen 
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. 
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5.3 Kannattaako arvaaminen?  
Valintakokeessa vääristä vastauksista saa miinuspisteitä mutta vastaamatta 
jättämistä ei pistevähennyksiä yleensä tehdä. Siksi arvaaminen ei yleensä 
kannata. Monivalintakysymyksessä oikeasta vastauksesta saa yleensä 1 pisteen 
ja väärästä -0,5 tai -0,51 pistettä. Pisteytys saattaa olla myös erilainen! Jos 
arvaat vastauksen, odotusarvo jokaisesta arvatusta neljän vaihtoehdon 
monivalintakysymyksestä on keskimäärin -0,1325 pistettä:  
 

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

Arvaaminen ei kannata! Jos valintakokeessa on 40 neljän kohdan monivalintaa 
ja arvaat vastauksen jokaiseen kysymykseen, saat valintakokeesta keskimäärin 
yhteensä -5,3 pistettä.  
 
Oikein-väärin-tehtävissä pisteytys on yleensä ollut +0,5 pistettä oikeasta ja -0,25 
väärästä vastauksesta. Tämän tehtävätyypin arvatun vastauksen odotusarvo on 
keskimäärin 0,125 pistettä: 
  

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

Arvaaminen on ehkä kannattavaa. Yllä olevissa esimerkeissä kerrotut 
olettamukset ja todennäköisyydet perustuvat aikaisempien vuosien 
valintakokeiden pisteytykseen. Mikäli tehtävien pisteytys tai vastausvaihtojen 
määrät muuttuvat, yllä olevat laskutoimitukset eivät tällöin päde. 

5.4 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. 
Monivalintakokeessa oikeasta vastauksesta saa pisteitä, väärästä vastauksesta 
saa miinuspisteitä ja vastaamatta jättäminen on tuottanut nolla pistettä. Vääristä 
vastauksista siis ”rangaistaan”. Vuosina 2020–2022 väärästä vastauksesta sai -
0,51 pistettä. Tätä ennen väärästä vastauksesta on vähennetty 0,5 pistettä.  Jos 
arvaat kaksi epävarmaa väärin, tuloksena näistä kahdesta arvatusta tehtävästä 
on -1,02 pistettä. à Menetät siis enemmän kuin yhden varmasti oikean 
vastauksen pisteet.  
 
Esimerkki: Sinulla on valintakokeessa 8 tehtävää, joista 4 tehtävään tiedät oikean 
vastauksen ja 4 tehtävästä olet epävarma. 
  
Vaihtoehto 1: Jos vastaat vain 4 tehtävään, joista olet varma, saat 
todennäköisesti 4 pistettä. 
Vaihtoehto 2: Jos päätät vastata kaikkiin 8 tehtävään, ja 4 varmaa menee oikein 
ja sen lisäksi todennäköisyyslaskennan perusteella 1 epävarma menee oikein ja 
kolme muuta epävarmaa menee väärin. Lopputuloksena saat viime vuosien 
pisteytyksellä 3,47 pistettä. Tämähän on vähemmän kuin tilanteessa, jossa olisit 
vastannut vain 4 tehtävään, joista olit varma. 
 
Älä tavoittele mahdollisimman suurta oikeiden vastausten lukumäärää 
vaan mahdollisimman korkeaa pistemäärää. Osa kurssilaisista tavoittelee 
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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 he tietävät varmasti oikeaksi. 
 
Esimerkki: Valintakokeessa on 40 tehtävää, joista osaat vastata 24 tehtävään. 
Päätät kuitenkin arvata myös loput 16 tehtävää. Saat oikeita vastauksia noin 28 
ja loput 12 menevät väärin. Kokonaispisteesi vuoden 2022 pisteytyksellä olisivat 
21,88 pistettä. Jos olisit vastannut vain 24 tehtävään ja ne kaikki olisivat menneet 
oikein, kokonaispistemääräsi olisi ollut 24 pistettä eli yli 2 pistettä enemmän kuin 
siinä tilanteessa, jossa myös arvasit vastauksia. 
 
Aikaisempien vuosien valintakokeissa on ollut tehtäviä, joihin olisi kannattanut 
jättää vastaamatta koetilanteessa. Tehtävät ovat olleet monitulkintaisia ja 
epäselviä. Oikean vastauksen löytäminen on ollut erittäin vaikeaa, koska useat 
vastausvaihtoehdot ovat vaikuttaneet oikeilta. Kokeenlaatijat ovat tietoisesti 
tehneet tämän tyyppisiä tehtäviä, joiden avulla saadaan eroja hakijoiden välille. 
Jos kokeenlaatijoille voi käydä myös inhimillisiä virheitä. Vastausvaihtoehdoissa 
voi olla useampi oikea vastaus tai ei yhtään oikeaa vastausta. Nämä tilanteet 
selvitetään aina vasta valintakokeen jälkeen. Älä siis tuhlaa arvokasta koeaikaasi 
tämänkään tyyppisten epäselvien tehtävien kanssa. 

5.5 Vastaaminen ja kysymysten tulkinta 
Älä etsi jokaisesta tehtävästä ansaa, sillä sitä ei useinkaan ole. Valintakokeessa 
on tehtäviä, joiden oikea vastaus löytyy perustiedoilla, mutta muiden väittämien 
vääräksi osoittaminen on vaikeaa. Luota siis omaan tietotaitoosi, vastaa 
kysymykseen ja siirry seuraavaan tehtävään. 
 

1. Jos pohdit kahden eri vastausvaihtoehdon välillä 
� Tiedät että yksi väittämä on oikein ja toinenkin olisi oikein, JOS asiat 

olisivat… à Valitse se vaihtoehto, jossa et tarvitse JOS-sanaa, jotta 
väittämä olisi oikein. 

� Valitse se vaihtoehto, jossa sinun ei tarvitse lisätä vaihtoehtoon mitään, 
jotta se olisi oikein. 

 
2. Varo ylitulkintaa ja liiallisten piilomerkitysten etsimistä. 

• Muista, että väittämä on yleensä silti oikein, vaikka onnistuisit 
keksimään yksittäisen tilanteen, jossa väittämä ei pidä paikkaansa. à 
Älä tuhlaa aikaa tällaiseen liiallisen pohtimiseen äläkä ”ylitulkitse” 
tehtäviä. 

� Monet kurssilaiset ovat sanoneet, että he ovat korjanneet vastauksiaan 
(liiallisen) pohdinnan jälkeen vääriksi. Muista, että ensimmäisenä 
mieleen tullut ajatus on kuitenkin yleensä se oikea. 

 
3. Oikea tai lähinnä oikea vastaus 

• Valitse vastaus, joka on (AINA) oikein tai eniten oikein. 
� Valitse paras vastaus! Muista, että vaikeimmissa kysymyksissä muut 

vastausvaihtoehdot eivät välttämättä ole kokonaan vääriä vaan 
enemmän väärin kuin oikea vastaus. 



 

 

45 

6 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.  
 
Koetilanteessa kannattaa kysyä mieltä painavista asioista ennen kokeen 
alkamista. Tarkista laskukoneen toimivuus ja se, että siitä löytyy 
neliöjuurinäppäin! Usein osa laskukoneista on ollut rikki tai kaikissa laskimissa 
ei olekaan ollut neliöjuurinäppäintä. Käännä koepaperi vasta, kun olet saanut 
siihen luvan. Lue ohjeet ja kokeen pisteytys huolellisesti, sillä pisteytys voi olla 
erilainen kuin aikaisempina vuosina. Silmäile ensin koko koe läpi ja aloita sinulle 
vahvimmista aineista ja helpoimmista tehtävistä. Tarkkaile ajan kulumista ja 
etene helpommista tehtävistä vaikeampiin tehtäviin. Sinun tulee käydä myös 
kokeen loppupuolen helpommat tehtävät läpi mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Panosta niihin tehtäviin, joista uskot saavasi varmimmin pisteitä. 
Mieti, kannattaako jäljellä olevaa koeaikaa käyttää aikaa vievän ja vaativan 
tehtävän ratkaisemiseen. Varaa riittävästi aikaa vastausten siirtämiseen 
vastauspaperiin. Käytä koko koeaika hyväksesi, vaikka olisit omasta mielestäsi 
valmis jo ennen täyttä aikaa. Käytä 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. 

6.1 Aineiston osuus valintakokeessa 
Valintakoevaatimuksissa todetaan, että valintakokeessa jaetaan mahdollisesti 
aineisto. Vuosien 2018–2022 valintakokeet ovatkin pitäneet sisällään paljon 
erilaisia tehtäviä, jotka voidaan luokitella aineistotehtäviksi. Aineistokokeella 
tarkoitetaan yleisesti sellaista kokeessa jaettavaa kirjallista aineistoa, johon 
hakija ei pääse tutustumaan etukäteen. Kauppatieteellisen alan valintakokeissa 
aineistojen pituudet ovat tyypillisesti olleet 1–2 sivua. Tekstin lisäksi aineistot ovat 
sisältäneet kuvia, taulukoita, kuvaajia sekä muita graafisia esitystapoja sekä 
kaavoja. Vuosien 2018–2022 aineistotehtävät voidaankin jakaa kolmeen 
kategoriaan, joista löytyy vielä omat alakategoriansa: 

1. Taulukkopohjaiset tehtävät 
a. Laskemista vaativat 
b. Laskemista ja päättelyä vaativat 
c. Päättelyä vaativat 

2. Kuvaajien tulkinnat eli tilastojen graafiset esitystavat 
3. Sanalliset aineistotehtävät 

a. Markkinointiaiheiset 
b. Kestävään liiketoimintaan liittyvät aihepiirit 
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c. Taloustieteelliset 
 
Aineistokokeella testataan sekä hakijan nopeaa uusien asioiden sisäistämis- ja 
soveltamiskykyä että paineensietoa. Valmennuskurssin aikana harjoittelemme 
laajasti erilaisten aineistojen käsittelyä sekä opetuksessa että harjoitustehtävillä. 
Aineistotehtävät eroavat lukiotehtävistä sekä sisällöltään, että 
vastaustekniikaltaan. Siksi Valmennuskurssilla on kaksi erillistä opetuskertaa 
taloustiedon soveltaville tehtävillä, ja näiden opetuskertojen keskiössä on juuri 
valintakokeen aineistotehtävät. Käymme kurssilla läpi luonnollisesti myös 
vuosien 2018–2022 valintakokeiden aineistotehtävät vastaustekniikoineen.  
 
Kuten edeltä huomaat, valintakokeiden aineistot ovat olleet viime vuosina 
monipuolisia: tekstiä, graafisia esitystapoja, kuvia, kaavoja sekä erilaisia 
taulukoita. Aineisto- ja tulkintatehtävissä korostuu oppimäärien syvällinen 
ymmärtäminen ja opitun asian soveltaminen. Nämä tehtävät ovat useimmiten 
olleet selvästi valintakokeen haastavimpia tai työläimpiä tehtäviä. 
Aineistotehtävät ovatkin potentiaalisia aikasyöppöjä ja siksi aineistotehtävien 
vastaustekniikkaa harjoitellaan valmennuskurssillamme erikseen. 
 
Kauppatieteellisen valintakoe on monivalintakoe, joka tuo mahdolliselle aineisto-
osiolle omat rajoitteensa. Mikäli valintakokeessa on aineistotehtäviä, kysymykset 
voivat olla kahdenlaisia: Joko suoraan aineistoon perustuvia tai sellaisia, joissa 
tulee osata soveltaa valintakoevaatimuksissa olevia lukion oppimääriä 
aineistossa kerrottuun tietoon. Viime vuosina valintakoetehtävissä on esiintynyt 
molempia kysymystyyppejä ja aineistot ovat yhdistelleet laajasti teemoja eri 
oppiaineista. Monivalintakoe helpottaa aineistotehtävien ratkaisemista: Näet heti 
mitä aineistosta kysytään eikä sinun tarvitse arvailla, mikä aineistossa on 
pisteytyksen kannalta oleellista. 
 
Miten voit valmistautua aineistokokeeseen, kerran et edes tässä vaiheessa tiedä 
sisältääkö koe sellaista (joskin vuosien 2018–2022 perusteella aineistotehtävät 
ovat erittäin todennäköisiä)? Ensinnäkin sinun pitää totta kai ottaa haltuusi 
pääsykoevaatimuksiin kuuluvat lukion oppimäärät. Aineistoa ajatellen 
matematiikan oppimäärä on sellainen, josta olisi mahdollisuus tehdä vaikea ja 
sitä kautta hakijoita erotteleva osa valintakokeeseen. Vaikeasta matemaattisesta 
aineistosta selviää rautaisella laskurutiinilla, jota ei saa kuin laskemalla. 
Matemaattinen aineisto ei tunnu todennäköiseltä vaihtoehdolta, koska hakijoiden 
matemaattisia valmiuksia päästään testaamaan valintakokeessa muillakin 
tavoilla.  
 
Toisaalta aineisto voisi olla myös esimerkiksi pitkähkö ja vaikeasti kirjoitettu 
taloutta käsittelevä teksti. Tämäkään vaihtoehto ei tunnut vuosien 2018–2022 
valintakokeiden perusteella todennäköiseltä. Näinä vuosina valintakokeessa 
pisimmät aineistot ovat olleet vuonna 2019 markkinointiaiheinen 2,5-
sivunmittainen teksti sekä 2022 yrityksen vastuullista toimitusketjua käsittelevä 
reilun 2,5-sivunmittainen teksti. Tähän skenaarioon eli taloustieteelliseen tekstiin 
voit valmistautua lukemalla erilaisia talouden ilmiöitä käsitteleviä kirjoituksia 
(uutisia, raportteja, kolumneja jne.) Lukiokirjat on kirjoitettu melko yksinkertaisella 
kielellä, ja siksi olisi hyvä tutustua myös muunlaiseen tekstin ja esitystapoihin.  
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Hyvässä aineistotehtävässä testataan hakijoiden valmiuksia laajasti. Vuosien 
2018–2022 aikana valintakokeessa on ollut paljon erilaisia kuvaajia ja taulukoita 
ilman lisätekstiä tai tekstin kanssa. Tällaisilla aineistotehtävillä saadaan testattua 
hakijan kykyä etsiä taloudellista tietoa muusta esitystavasta kuin vain tekstistä. 
Kun siis törmäät mediassa taulukoihin ja kuvaajiin, katso mitä niissä kerrotaan. 
Monella on tapana hypätä yli ”inhottavan” näköiset kuvaajat ja taulukot, mutta 
juuri näitä valintakokeissa on viime vuosina ollut. Ja muista, jos valintakokeen 
taulukko näyttää hankalalta, useasti itse tehtävä onkin osoittautunut suhteellisen 
helpoksi! 
 
Alta löydät muutamia linkkejä (HUOM! ilmainen sisältö riittää), joiden kautta voit 
muun opiskelun ohella hetken silloin tällöin tutustua talousmaailman kieleen. 
 

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

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

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

6.2 Valintakoepaikat  
Hakija voi valita, millä koepaikkakunnalla osallistuu valintakokeeseen. 
Hakija ilmoittaa sitovasti koepaikkansa hakulomakkeella Opintopolussa. 
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe tehdään kielellä, joka on ko. 
yliopiston opetus- ja tutkimuskieli (Yliopistolaki 558/2009, 11 §). 
 
HUOM! Älä valitse (Helsingfors) Hanken svenska handelshögskolania tai 
Åbo akademia kokeen suorituspaikaksi, jos haluat tehdä kokeen suomen 
kielellä. 
 
Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Jokainen hakemuksensa 
määräaikaan mennessä toimittanut saa osallistua valintakokeeseen, mikäli 
ei ole tullut hyväksytyksi todistusvalinnassa ensimmäiseen 
kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseensa. Koepaikalle tulee 
saapua hyvissä ajoin. Jos käytät julkisia kulkuvälineitä, tarkista aikataulut ja 
varaudu myös mahdollisiin myöhästymisiin. Eri syistä johtuen koe ei välttämättä 
ala tasan kello 12. Varaudu siihen, että koetilaisuus kestää jopa klo 16 
asti. Tarkemmat ohjeet löydät kunkin yliopiston esittelyn yhteydestä. 
 
Kevään aikana kannattaa seurata www.kauppatieteet.fi-sivustoa, mutta tämän 
hetkisen tietämyksen mukaan koepaikat ovat seuraavat:  
 
(Tiedot päivitetään lähempänä valintakoetta, keväällä 2023  
www.kauppatieteet.fi-sivustolle.) 
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Yliopistot järjestävät kokeen seuraavissa osoitteissa: 
• Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu 

Otaniemen kampus, Otakaari 1, Espoo. 
Hakijoiden sijoittelu eri rakennuksiin on ollut nähtävissä aikaisempina 
vuosina osoitteessa https://www.aalto.fi/fi/hakijapalvelut noin viikko 
ennen koetta. 

 
• Itä-Suomen yliopisto 

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

 
• Jyväskylän yliopisto 

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

 
• Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

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

 
• Oulun yliopisto 

Linnanmaa, Oulu. Hakijoiden sijoittelu eri saleihin on nähtävissä vasta 
koepäivänä, joten hakijan tulee olla paikalla hyvissä ajoin ennen kokeen 
alkamista. 

 
• Tampereen yliopisto 

Kalevantie 4, Tampere 
Salijako on nähtävillä valintakoepäivänä yliopiston päärakennuksen 
aulassa sekä yliopiston Opiskelijaksi-sivuilla viimeistään koetta 
edeltävänä päivänä. Opasteet ohjaavat hakijat oikeisiin saleihin. Hakijan 
tulee olla paikalla hyvissä ajoin. 

 
• Turun yliopiston kauppakorkeakoulu 

Turun yksikkö: Rehtorinpellonkatu 3, Turku 
Porin yksikkö: Pohjoisranta 11a, Pori. 
Hakijoiden sijoittuminen eri rakennuksiin: 
https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakokeet 

 
• Vaasan yliopisto 

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

 
• Hanken Svenska Handelshögskolan 

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

 
• Åbo Akademi 

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

6.3 Mitä mukaan valintakokeeseen? 
Valintakokeessa tarvitaan kuulakärkikynä (=ainoa sallittu kirjoitusväline) ja 
kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti, henkilöllisyystodistus, 
kuvallinen KELA -kortti). Kokeessa vastataan optisesti luettavalle 
vastauslomakkeelle. Vastauslomakkeen allekirjoitus tulee tehdä 
kuulakärkikynällä. Kuulakärkikynä (mustekynä) on siis välttämätön. 
Kuulakärki kynä EI saa olla poispyyhittävä. Valintakokeeseen ei saa tuoda 
muita tarvikkeita, mukaan lukien rannekelloa tai nenäliinoja.  
 
Valintakokeeseen osallistuville annetaan käyttöön peruslaskutoimitukset 
käsittävä nelilaskin. Kaikenlaisten omien laskimien käyttö on kielletty. Omien 
muistiinpanojen ja suttupapereiden tuonti saliin on kielletty. Koesaliin ei saa 
tuoda sähköisiä viestimiä (esimerkiksi kännykkä). Koesaliin saa tuoda 
juoman kirkkaassa, läpinäkyvässä pullossa, jossa ei ole etikettejä. Muita 
eväitä ei saa tuoda. Eväitä koskevasta rajoituksesta voidaan poiketa 
terveydellisten seikkojen perusteella (esim. diabetes). Hae lupaa eväisiin 
viimeistään kolme viikkoa ennen koetta suoraan siitä yliopistosta, jossa suoritat 
kokeen. 
 
Kokeessa sallitut ja kielletyt tavarat: 
Pakolliset mukana olevat tavarat: 
– Kuulakärkikynä 
–Henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi, poliisin myöntämä kuvallinen 
henkilökortti) 
 
Sallitut tavarat: 
– Vähäinen määrä juotavaa läpinäkyvässä, kierrekorkilla suljetussa pullossa, 
josta on poistettu mahdolliset etiketit. 
– Lääkkeet, jotka välttämättä tarvitset kokeen aikana. Tablettimuotoiset lääkkeet 
saat viedä istumapaikalle vain ilman rasiaa tai purkkia. 
– Korvatulpat (kertakäyttöiset). Huomaa kuitenkin, että korvatulppien 
käyttäminen voi estää sinua kuulemasta ohjeita, joita koevalvoja mahdollisesti 
antaa kokeen aikana. Käytät siis korvatulppia omalla vastuullasi. 
 
Kielletyt tavarat (kiellettyjen tavaroiden vieminen istumapaikalle katsotaan 
vilpin yrittämiseksi): 
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– Et saa viedä istumapaikalle mitään muita tavaroita kuin ne, jotka on mainittu 
kohdissa “Pakolliset tavarat” ja “Sallitut tavarat”. 
– Lyijykynä, pyyhekumi, alleviivauskynä, viivoitin 
– Kello (Ei älykelloa eikä tavallista rannekelloa. Koesalissa on kello.) 
– Puhelin 
– Nenäliinat. Voit tarvittaessa kokeen aikana pyytää niitä koevalvojalta. 
– Eväät. (Eväitä koskevasta rajoituksesta voidaan poiketa terveydellisten 
seikkojen perusteella (esim. diabetes).) 
 
Huomaa, että rannekello on erikseen kielletty. Koesalissa pitäisi olla kello. Jos 
koesalissa ei ole kelloa, pyydä kello saliin ennen kokeen alkamista. 

6.4 Laskukone 
Valintakokeeseen osallistuville annetaan käyttöön peruslaskutoimitukset 
käsittävä nelilaskin. Tarkista laskukoneen toimivuus ja se, että laskimesta 
löytyy neliöjuurinäppäin! Usein osa laskimista on ollut rikki. Omien laskimien 
käyttö on kiellettyä.  

6.5 Kaavat ja MAOL-taulukkokirja eivät ole sallittuja 
Ylioppilastutkintolautakunta on hyväksynyt MAOL-taulukkokirjan ja antanut luvan 
käyttää sitä ylioppilastutkinnon kokeissa. Kauppatieteellisen alan 
valintakokeessa erilaiset kaavakokoelmat eikä MAOL-taulukkokirja ole 
sallittuja, vaan kaikki kaavat on osattava ulkoa. Aikaisempina vuosina 
valintakokeessa ei ole ollut erillisiä kaavakokoelmia tai vastaavia. 

6.6 Erityisjärjestelyt valintakokeeseen 
Opiskelijavalinnan yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan yksilöllisiä 
käytännönjärjestelyitä valintakoetilanteessa. Sinulle voidaan myöntää 
yksilöllisiä järjestelyitä sairauden, vamman tai haitan vuoksi. 

Hakemus tulee toimittaa suoraan siihen yliopistoon, jonka järjestämään 
valintakoetilaisuuteen on ilmoittanut osallistuvansa. Hakemus on toimitettava 
6.4.2023 klo 15:00 mennessä. 

7 LÄHTEET 
 
Ekonomivalmennuksen valmennuskurssilaiset 2002–2022. Tuhansien 
kurssilaisten kurssipalautteet ja kokemukset sekä lukemattomat keskustelut 
kurssilaisten kanssa valmennuskurssien aikana ja valintakokeen jälkeen. 
 
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan internet-sivut. http://www.kauppatieteet.fi 
 
8  LIITTEET 
 
Liite 1: Lukusuunnitelma (viikko) 
 
Liite 2: Päivittäisen opiskeluajan seurantalomake 
 
Liite 3: Kokonaisopiskeluajan seurantataulu 
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Liite 1: Viikkokohtainen lukusuunnitelma 
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