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VIRANOMAISYHTEISTYÖN KOULUTUSOHJELMAN (SMVIR) VALINTAPISTEIDEN MÄÄ-
RÄYTYMINEN 
 
Valintapisteet määräytyvät esivalinnan alkupisteiden ja valintakoepisteiden perusteella. Valinta-
pisteiden enimmäismäärä on 65. Opiskelijavalinta tehdään esivalinnan ja valintakokeen yhteis-
pistemäärän mukaisessa pistejärjestyksessä. Hakukohteen vuoden 2020 haussa ja valinnoissa 
ei ole ns. ensikertalaiskiintiötä. 

1 ESIVALINNAN ALKUPISTEET 

 
Alkupisteet muodostuvat aikaisemmista opinnoista, kokemuksesta ja hakeutumisperusteluista 
annettavista pisteistä. Pisteitä voi saada enintään 20. Pisteiden perusteella suoritetaan esivalin-
ta, jonka mukaisesti valintakokeeseen kutsutaan enintään 40 hakijaa (pistejärjestys). 
 
1.1 Aikaisemmat opinnot (0–4 pistettä) 
 
Aikaisempien opintojen pisteytyksellä kartoitetaan hakijan koulutettavuutta viranomaisyhteistyön 
koulutusohjelmaan. Enimmäispistemäärä aikaisemmista opinnoista on 4 pistettä. Opintojen pis-
teytyksessä otetaan huomioon korkeimman pistemäärän antama vaihtoehto alla esitetyllä taval-
la:  
 

Korkeakouluopintojen taso ja laajuus Pisteet 

Ammattikorkeakoulu- tai yliopistotason tutkinto, jolla ei ole liityntäpintaa sota-
tieteisiin 

0 

Hyvin tiedoin suoritettu ammattikorkeakoulutason tutkinto, jolla on liityntäpinta 
sotatieteisiin 

2 

Hyvin tiedoin suoritettu yliopistotason tutkinto, jolla on liityntäpinta sotatietei-
siin 

4 

 
Sotatieteisiin kuuluu sotataito (operaatiotaito- ja taktiikka, strategia, sotahistoria), johtaminen, 
sotilaspedagogiikka, sotatekniikka, sotatalous, sotilaspsykologia ja sotilassosiologia. 
 
1.2 Kokemus (0–9 pistettä) 
 
Kokemuksen pisteytyksellä kartoitetaan hakijan koulutettavuutta ja sopivuutta viranomaisyhteis-
työn koulutusohjelmaan. Enimmäispistemäärä kokemuksesta on 9 pistettä.  Kokemuksen pis-
teytyksessä otetaan huomioon korkeimman pistemäärän antama vaihtoehto alla esitetyllä taval-
la: 
 

Kokemus, joka tukee haettavaa suuntautumisvaihtoehtoa Pisteet 

6 kk 3 

7 - 12 kk 5 

13 - 24 kk 7 

yli 25 kk 9 

 
Kokemuksen sisällöksi huomioidaan työskentely kokonaismaanpuolustuksen ja viranomaisyh-
teistyön parissa. Lisäksi huomioidaan varusmiespalvelus, naisten vapaaehtoinen asepalvelus ja 
osallistuminen kriisinhallintatehtäviin. 
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1.3 Hakeutumisperustelut- motivaatiokirje (0–7 pistettä) 
 
Hakeutumisperusteluilla kartoitetaan hakijan motivaatiota, viranomaisyhteistyön koulutusohjel-
maan sopivuutta ja kiinnostusta alaan. Enimmäispistemäärä hakeutumisperusteluista on 7 pis-
tettä. Hakeutumisperusteluiden pisteytys suoritetaan alla esitetyllä tavalla. Tarkemmat ohjeet 
motivaatiokirjeen kirjoittamiseen julkaistaan hakijoille haun alkaessa. 
 

Hakeutumisperusteluiden osoittama sopivuus Pisteet 

Erittäin sopiva 7 

Sopiva 4 

Heikosti sopiva 0 

 

2 VALINTAKOEPISTEET 

 
Valintakokeella mitataan hakijan koulutettavuutta, motivaatiota ja sopivuutta viranomaisyhteis-
työn koulutusohjelmaan. Valintakoepisteiden enimmäismäärä on 45 pistettä. Pisteet muodostu-
vat alla esitetyllä tavalla. 
 
2.1 Aineistokoe (0–25 pistettä) 
 
Aineistokokeesta voi saada enintään 25 pistettä. Aineistokoe perustuu koetilaisuudessa hakijoil-
le jaettuun materiaaliin.  
 
2.2 Haastattelu (0–20 pistettä) 
 
Hakija kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun, joka pohjautuu hakijan ilmoittamiin hakeutu-
misperusteluihin. Haastatteluihin kutsutaan enintään 15 aineistokokeen jälkeen parhaiten me-
nestynyttä henkilöä. Haastattelusta voi saada enintään 20 pistettä. Haastattelu voi olla karsiva. 
 

3  TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN TARPEEN ARVIOINTI 

Valintakokeen aikana tai ennen opintojen alkua on suoritettava sotatieteelliseen aineistoon pe-
rustuva opintokokonaisuus, jossa mitataan hakijan aikaisempaa sotatieteellistä osaamista. 
Opintoihin liittyvä aineisto julkaistaan hakuajan alkaessa maaliskuussa 2020. Opintokokonai-
suuden arvosana ei vaikuta opiskelijavalintaan.  

 
 


