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DIA-yhteisvalinta  
Valintaperustemuutokset 2020 valintoihin 
 

 

DIA-yhteisvalinnan osalta on päätetty seuraavista muutoksista koskien opiskelijavalintoja kevään 
2020 toisessa yhteishaussa.  

Valinta DI-hakukohteisiin 
 
Todistusvalinta 
DI-hakukohteissa todistuvalinnan kiintiöitä nostetaan kaikissa hakukohteissa siten, että 
todistusvalinnalla täytetään 80 % aloituspaikoista. Tämä tarkoittaa pääsääntöisesti 10 % lisäystä 
todistusvalinnan aloituspaikkoihin (kahden hakukohteen osalta 20 % lisäystä).  

Tämän lisäksi useimmissa hakukohteissa lasketaan todistusvalinnan pitkän matematiikan 
kynnysehtoa. Kynnysehtoa ei kuitenkaan tulla laskemaan alle arvosanan C (cum laude approbatur), 
joka on jo aiemmin määritelty pitkän matematiikan arvosanan alarajaksi kynnysehdoissa. Vaasan 
yliopiston hakukohteissa kynnysehdon lasku kohdistuu kemian tai fysiikan ainereaalikokeen 
arvosanaan. 

Kynnysehtojen laskemisella halutaan varmistaa, että kaikissa hakukohteissa saadaan 
todistusvalinnan aloituspaikat täyteen. Muutokset on haluttu tehdä kautta linjan pitkän 
matematiikan arvosanaa koskevaan kynnysehtoon.  

Valintakoevalinta 
Yksivaiheisten fyysisten valintakokeiden sijaan diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteiden 
valintakoe järjestetään kaksivaiheisena 28.5 ja 12.6.2020.   

Ensimmäisen vaiheen karsiva esivalintakoe järjestetään etänä suoritettavana sähköisenä kokeena. 
Kokeessa on 3 pakollista matematiikan tehtävää ja kolme valinnaista tehtävää (fysiikan, kemian ja 
ongelmanratkaisukyvyn tehtävä), joista hakijan tulee vastata yhteen tehtävään. Tehtäväkohtainen 
maksimipistemäärä on 6 pistettä ja hakijan tulee saada matematiikan osiosta vähintään 9/18 pistettä 
voidakseen tulla kutsutuksi varsinaiseen valintakokeeseen. Kokeen kesto on 2 tuntia.  

Hakijoita tullaan tiedottamaan tarkemmin mm. tietokoneeseen liittyvistä vaatimuksista.  

Toiseen vaiheeseen kutsutaan hakijoita kaksi kertaa valintakoevalinnan aloituspaikkojen määrä niin, 
että karsinta tehdään hakukohdekohtaisesti. Tasapistetilanteessa käytetään ylitäyttöä eli kaikki 
tasapisteet saaneet hakijat hyväksytään.  



Valintakokeen toinen vaihe järjestään valvottuna kokeena ensisijaisesti yliopiston järjestämissä 
tiloissa terveys- ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen tai pandemiatilanteen sitä edellyttäessä 
valvottuna etätoteutuksena. Valintakokeen rakenne on sama kuin karsivassa kokeessa, mutta 
voidakseen tulla hyväksytyksi on hakijan saatava vähintään 6/18 pistettä matematiikan osiosta. 
Hakija voi tulla hyväksytyksi mihin tahansa hakukohteeseen, johon hänen pisteensä toisessa 
vaiheessa riittävät, ja ensimmäisen vaiheen tulos ei vaikuta tähän. Tasapistesääntönä käytetään 
matematiikan osion pistemäärää. Kokeen keston on 2 tuntia.  

Valintakokeen toisen vaiheen suoritustapa (fyysinen vai etävalvottu) vahvistetaan viimeistään 
29.5.2020. 

Arkkitehtuurin hakukohteet 
Arkkitehtuurin hakukohteiden valintaperusteisiin ei ole tehty muutoksia koskien kokeiden muotoa 
tai pistelaskua ja valintakokeet toteutetaan alkuperäisen aikataulun mukaisesti 1. – 3.6.2020.  

Arkkitehtuurin hakukohteiden valintakokeet järjestetään valvottuina kokeina ensisijaisesti yliopiston 
järjestämissä tiloissa terveys- ja turvallisuusmääräyksiä noudattaen tai pandemiatilanteen sitä 
edellyttäessä etätoteutuksena.  

Valintakokeen suoritustapa (fyysinen vai etävalvottu) tullaan vahvistamaan viimeistään 18.5.2020 

Yhteyshenkilö median suuntaan 
Vararehtori Jaana Sandström  
LUT-yliopisto, DIA-ohjausryhmän puheenjohtaja  
jaana.sandstrom@lut.fi, p. 040 571 6197 

Hakijatiedustelut 
Kaikki hakijoiden kysymykset tulee osoittaa suoraan hakukohteen yliopiston hakijapalveluihin 
https://dia.fi/yhteystiedot/ 
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