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MATEMATIIKKA JA REAALIAINEET
• Maatalous- ja metsätieteiden opiskelijoilla pitkä
matematiikka (50 %) on suuremmalla osuudella
kuin lyhyt (38 %) tai ”ei matematiikkaa” (12 %).
• Reaaliaineista biologia (52 %), maantiede (27 %),
kemia (23 %) ja yhteiskuntaoppi (20 %) ovat
suurimpia, mutta 19 % saavuttavat myös
fysiikka, historia ja terveystieto.
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• Huomaa, että todistusvalinnassa on
maataloustieteille ja metsätieteille erilaiset
pisteytystaulukot.
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MATEMATIIKKA JA REAALIAINEET
• Maa- ja metsätaloustieteiden opiskelijoilla pitkän
matematiikan (50 %) osuus on suurempi kuin
ylioppilaskokeessa.
• Reaaliaineista biologian (52 %), maantieteen (27
%), kemian (23 %) ja fysiikan (19 %) osuudet ovat
ylioppilaskoetta suurempia.
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KIELET
• Kielten osalta kokonaiskuva on melko samanlainen
kuin yliopistojen opiskelijoilla yleensäkin.
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Maataloustieteiden todistusvalinta 2020
MAATALOUSTIETEET
Pisteitä voi saada viidestä aineesta:
• Äidinkieli
• Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
• Kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta
• Yksi matemaattinen ainereaali
• Yksi ainereaali
• Yksi kieli
• Maataloustieteen todistusvalinnassa äidinkieli ja matematiikka
ovat painotettuja aineita.
• Matemaattiset ainereaalit (fysiikka, kemia) ja ainereaaleista
biologia antavat suurimmat pisteet.
• Pitkän vieraan kielen paino on samaa luokkaa kuin biologialla.
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Metsätieteet
METSÄTIETEET
Pisteitä voi saada neljästä aineesta:
• Äidinkieli
• Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
• Hakijalle parhaat pisteet tuottava ainereaali
• Hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli
• Metsätieteen todistusvalinnassa äidinkieli ja
matematiikka ovat painotettuja aineita
• Yhdestä ainereaalista ja vieraasta kielestä saa myös
pisteitä.
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