f i l osof i n e n t i e de k u n ta
JOENSUUN KAMPUS
• Suomen kieli ja kirjallisuus
• Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma
• Englannin kieli ja kulttuuri
• Englannin kieli ja kääntäminen
• Ruotsin kieli
• Saksan kieli
• Venäjän kieli
• Yleinen kielitiede
Humanististen tieteiden kandidaatti (alempi)
Filosofian maisteri (ylempi)
• Erityisopettajien koulutus
• Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen
asiantuntijakoulutus
• Opinto-ohjaajan koulutus
• Luokanopettajakoulutus
• Luokanopettajan ja matemaattisten
aineiden opettajan koulutus
Kasvatustieteen kandidaatti (alempi)
Kasvatustieteen maisteri (ylempi)
• Psykologia
Psykologian kandidaatti (alempi)
Psykologian maisteri (ylempi)

• Läntisen teologian koulutusohjelma
– Kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen sekä
kulttuurin suuntautumisvaihtoehto
– Opetusalan suuntautumisvaihtoehto
• Ortodoksisen teologian koulutusohjelma
– Kirkon ja kulttuurin suuntautumisvaihtoehto
– Opetusalan suuntautumisvaihtoehto
– Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto
Teologian kandidaatti (alempi)
Teologian maisteri (ylempi)

SAVONLINNAN KAMPUS
•
•
•
•

Kotitalousopettajakoulutus
Käsityönopettajakoulutus
Lastentarhanopettajakoulutus (vain alempi)
Luokanopettajankoulutus (sis. OpeArtsuuntautumisvaihtoehdon)
Kasvatustieteen kandidaatti (alempi)
Kasvatustieteen maisteri (ylempi)

Filosofinen tiedekunta

Filosofinen tiedekunta

F

ilosofinen tiedekunta toimii Itä-Suomen
yliopistossa kahdella kampuksella, Joensuussa ja Savonlinnassa. Opiskelijoita
valitaan opiskelemaan joko Joensuun tai Savonlinnan kampukselle. Opinnot järjestetään kampuskohtaisesti. Lisätietoja opintojen järjestämisestä voi tiedustella tiedekunnasta filtdk(at)uef.fi.
Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa ovat edustettuina humanistiset tieteet, kasvatustieteet, psykologia ja teologia. Filosofinen
tiedekunta vastaa Itä-Suomen yliopistossa opettajankoulutuksesta.
Päävalinnassa hakija otetaan suorittamaan sekä alempaa (kandidaatin tutkinto) että ylempää
korkeakoulututkintoa (maisterin tutkinto) tai vain
alempaa korkeakoulututkintoa (kandidaatin tutkinto). Opiskelija valitaan joko suoraan pääaineeseen tai opiskelija valitsee pääaineensa opintojen
edetessä.
Tiedekunnasta valmistuu humanististen tieteiden kandidaatteja ja filosofian maistereita humanistisen alan eri pääainevaihtoehdoista (Joensuun
kampus), kasvatustieteen kandidaatteja ja maistereita kasvatustieteelliseltä alalta (Joensuun ja
Savonlinnan kampukset), psykologian kandidaatteja ja maistereita psykologikoulutuksesta sekä
teologian kandidaatteja ja maistereita joko läntisen
tai ortodoksisen teologian koulutusohjelmista (Joensuun kampus).
Päävalintojen lisäksi moniin filosofisen tiedekunnan hakukohteista voi hakea myös erillisvalinnassa esim. aikaisemmin suoritetun tutkinnon
tai aikaisempien opintojen perusteella. Erillisvalinnoista on lisätietoa erillisvalintojen oppaassa.
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Filosofisen tiedekunnan hakukohteet ja tavoitetutkinnot ovat seuraavat:
Hakukohde

Tavoitetutkinto

Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu
Englannin kieli ja kääntäminen, Joensuu
Kulttuurintutkimuksen ko., Joensuu
Ruotsin kieli, Joensuu
Saksan kieli, Joensuu
Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu
Venäjän kieli, Joensuu
Yleinen kielitiede, Joensuu

Humanististen
tieteiden
kandidaatti ja
filosofian maisteri

Erityisopettajien koulutus, Joensuu
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen
asiantuntijakoulutus, Joensuu
Opinto-ohjaajan koulutus, Joensuu
Luokanopettajakoulutus, Joensuu
Luokanopettajan ja matemaattisten
aineiden opettajan koulutus, Joensuu
Luokanopettajakoulutus, Savonlinna (sis.
OpeArt -suuntautumisv.)
Kotitalousopettajakoulutus, Savonlinna
Käsityönopettajakoulutus, Savonlinna
Lastentarhanopettajakoulutus, Savonlinna

Kasvatustieteen
kandidaatti ja
kasvatustieteen
maisteri

Psykologia, Joensuu

Psykologian
kandidaatti ja
psykologian
maisteri

Kasvatustieteen
kandidaatti
(vain alempi)

Läntisen teologian koulutusohjelma:
Teologian
Kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen sekä kandidaatti ja
kulttuurin suuntautumisvaihtoehto,
teologian maisteri
Joensuu
Opetusalan suuntautumisvaihtoehto,
Joensuu
Ortodoksinen teologian koulutusohjelma:
Kirkon ja kulttuurin suuntautumisvaihtoehto, Joensuu
Opetusalan suuntautumisvaihtoehto,
Joensuu
Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto, Joensuu (ei opiskelijavalintaa 2013)

Filosofinen tiedekunta

Valintaperusteet
Hakuaika
Hakuaika alkaa 4.3.2013 ja päättyy 3.4.2013 klo
16.15. Hakeminen tapahtuu sähköisesti yliopistohaku.fi-palvelun kautta. Ks. tarkemmin oppaan
alkuosasta s. 15.
Hakukelpoisuus
Hakukelpoisuus on kuvattu oppaan alkuosassa
s. 14. Kasvatustieteiden ja psykologian osastossa,
soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa ja teologian osastossa erivapautta
ei myönnetä.
OPISKELIJAKSI OTTAMISEN RAJOITUKSET
Alaikäisen turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi
ottamiseen tuli rajoituksia vuoden 2012 alusta.
Lisätietoja oppaan alkuosassa s. 11.
Pisteytys
Lähes kaikissa tiedekunnan opiskelijavalinnoissa annetaan pisteitä ylioppilastutkinnosta. Ylioppilastutkinnosta annettava pisteytys ja
valintakoepisteytys ovat yhteisvalintoja lukuun
ottamatta yhtenäiset, ja ne on esitetty kunkin hakukohteen kohdalla. Reaalikokeella tarkoitetaan
ennen ylioppilastutkinnon ainereaaliuudistusta
suoritettua reaalikoetta.
Kansainvälisten
ylioppilastutkintojen pisteytys
International Baccalaureate (IB) -tutkinnon suorittaneiden hakijoiden taustapisteet lasketaan
kertomalla tutkinnon yhteispistemäärä (maksimissaan 45) 84:llä ja saatu luku jaetaan 45:llä. European Baccalaureate (EB) -tutkinnon suorittaneiden
hakijoiden taustapisteet lasketaan kertomalla
tutkinnon yhteispistemäärä (maksimissaan 100)
84:llä ja saatu luku jaetaan 100:lla. Reifeprüfungtutkinnon suorittaneiden hakijoiden taustapisteet
lasketaan kertomalla tutkinnon yhteispistemäärä

(maksimissaan 300) 84:llä ja saatu luku jaetaan
300:lla. Ne hakijat, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilas-, IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkintoa, valitaan pelkän valintakokeen perusteella. Lisäksi
vuonna 2013 IB- tai EB-tutkintoa suorittavat hakijat valitaan pelkän valintakokeen perusteella.
Valintakokeet
Valintakokeet, niiden ajat ja paikat on julkaistu
oppaan alkuosassa s. 16-19 ja kunkin hakukohteen kohdalla.
Hakijoille ei lähetetä erillistä kutsua kokeeseen. Poikkeuksena ovat opettajankoulutusten soveltuvuuskokeet tai II vaiheen valinnat, joihin lähetetään kutsu. Tarkempia tietoja on kunkin hakukohteen kohdalla. Valintakokeeseen osallistuvan
on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperia
jättäessään.
Valinnan tulosten julkistaminen
Opiskelijavalintojen tulokset ovat luotettavasti ja
nopeimmin saatavissa sähköisen hakujärjestelmän
Oma haku -palvelusta tulosten julkistamispäivänä
(yliopistohaku.fi).
Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään
5.7.2013 hakukohteen mukaisesti filosofisen tiedekunnan Joensuun tai Savonlinnan kampuksen
ilmoitustaululla. Valinnan tulosten julkistamispäivämäärät on ilmoitettu myös sivun 20 taulukossa.
Tiedekunta ilmoittaa valintakokeeseen osallistuneille hakijoille valinnan tuloksen myös kirjallisesti. Hakija, joka on tyytymätön valinnan tulokseen, saa hakea siihen oikaisua päätöksen mukana
annettavan ohjeen mukaisesti. Oikaisumenettelystä on yleistietoa oppaan alkuosassa, s. 24.
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Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut
puh. 029 44 58365, 029 44 58093, 029 44 58121
		
029 44 58261, 029 44 58122
faksi 017 162 323 tai 013 318 110
s-posti: hakijapalvelut(at)uef.fi
www.uef.fi/hae
aukiolo- ja puhelinpalveluaikamme:
		
ma, ti, to ja pe klo 10-15; keskiviikkoisin
		
suljettu
		
kesäaikana 1.6. - 31.7. ma, ti, to ja pe
		
klo 10 - 14; keskiviikkoisin suljettu
		
1.8. - 13.9. ma-pe klo 10-15.
Kampuskohtaiset hakijapalveluiden
yhteystiedot:
Joensuun kampus
käyntiosoite: Yliopistokatu 2, Aurora-rakennus
postiosoite: PL 111, 80101 Joensuu

34

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON HAKUOPAS 2013

Kuopion kampus
käyntiosoite: Yliopistonranta 1 C,
			
Canthia -rakennus, 2. krs (Oppari)
postiosoite: PL 1627, 70211 Kuopio
Tiedustelut valintamenettelystä sekä opintojen sisällöstä tiedekunnassa, ks. hakukohde.

Filosofinen tiedekunta

I

tä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan humanistiseen osastoon otetaan opiskelijoita suorittamaan filosofian maisterin
tutkintoa, joka on ylempi korkeakoulututkinto.
Opiskelu tapahtuu Joensuun kampuksella. Opiskelemaan valitut suorittavat ensin humanististen
tieteiden kandidaatin tutkinnon, joka on alempi
korkeakoulututkinto. Humanistisessa osastossa
on kaksi oppiaineryhmää: suomen kieli ja kulttuuritieteet sekä vieraat kielet ja käännöstiede.
Suomen kielen ja kirjallisuuden alalta valmistuneet työskentelevät kielen ja kirjallisuuden opettajina eri kouluasteilla, viestinnän ammattilaisina

sekä tutkijoina. Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma antaa valmiuksia toimia kulttuurin asiantuntijana ja tutkijana mm. valtion, kuntien ja
järjestöjen palveluksessa, vapaassa sivistystyössä,
arkistoissa sekä tiedotusvälineissä. Vieraiden kielten ja käännöstieteen oppiaineryhmästä valmistuneet opiskelijat työskentelevät mm. opettajina,
tutkijoina, kääntäjinä ja tulkkeina sekä muina kielen asiantuntijoina.

Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu

S

uomen kielen opinnot antavat syvällisen
teoreettisen tietämyksen suomen kielen
rakenteesta ja kehityksestä.
Kirjallisuuden opinnot antavat yleiskuvan kirjallisuuden muodoista, kehityksestä ja nykytilasta.
Opinnot valmentavat erilaisiin asiantuntijatehtäviin ja antavat yhdessä pedagogisten opintojen
kanssa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuuden. Aineenopettajan pedagogiseen koulutukseen haetaan opintojen kuluessa erikseen.
Tiedustelut:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Humanistinen osasto
s-posti: hum.haku(at)uef.fi
puh. 029 44 52024
www.uef.fi/filtdk
www.uef.fi/hae

Valintamenettely
Suomen kielen ja kirjallisuuden aloituspaikkojen
määrä on 30. Opiskelija saa opinto-oikeuden sekä suomen kieleen että kirjallisuuteen, joista toisen hän valitsee pääaineekseen opintojen aikana.
Valintajono

Valittavat

Tasapisteissä
ratkaisee

Yhteensä

30

1. Yhteispistemäärä

18

2. Valintakoe

samalla sijalla

12

Varasijat,

Loput kokeen

yhteispistemäärällä

hyväksytysti
suorittaneet

Yhteispistemäärä on ylioppilastodistuksesta saatavien pisteiden ja valintakokeesta saatavien pisteiden summa.
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VALINTAKOE
Suomen kielen ja kirjallisuuden valintakoe järjestetään maanantaina 27.5.2013 klo 13–17, salissa
AT100, Agora, Yliopistokatu 4, Joensuu.
Valintakoe on pakollinen ja siihen tulee
saapua ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen
kuuluu kaikille yhteinen osio, jossa vastataan sekä suomen kielen että kirjallisuuden kysymyksiin.
Lisäksi on valinnainen osio, jossa vastataan joko
suomen kielen tai kirjallisuuden kysymyksiin. Yhteisen osion suomen kielen tehtävissä on suomen
kielen rakennetta, taustaa ja käytön perusteita
koskevia kysymyksiä. Kirjallisuuden tehtävässä
kirjoitetaan novellianalyysi. Tehtävällä arvioidaan
hakijan analyysi- ja tulkintataitoja sekä kykyä esittää tulkintansa perustellusti ja johdonmukaisesti. Valinnaisen osion suomen kielen kysymykset
käsittelevät syvemmin kielentuntemusta ja -tutkimusta, kielen rakennetta ja kielenkäyttöä. Kirjallisuuden kysymykset käsittelevät kirjallisuustieteellisten lähestymistapojen perusteita.
Valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperia jättäessään.
VALINTAKOEKIRJAT
Yhteisen osion suomen kielen kysymykset:
• Alho, Irja & Kauppinen, Anneli, Käyttökielioppi,
s. 11–137 (SKS).
Valinnaisen osion suomen kielen kysymykset:
• Häkkinen, Kaisa, Kielitieteen perusteet, s. 9–86
(SKS) sekä
• Alho, Irja & Kauppinen, Anneli, Käyttökielioppi,
s. 138–196 (SKS).
Valinnaisen osion kirjallisuuden kysymykset:
• Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä
(toim. Alanko & Käkelä–Puumala), s. 11–39,
64–116, 141–162, 184–240 (SKS).
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PISTEYTYS
Saatavat pisteet
Valintakoe
- yhteinen osuus
- valinnainen osuus
Valintakoe yhteensä
Ylioppilastutkintotodistus
Yhteispistemäärä

Maksimi
20+20
16
56
84
140

Hyväksytyn valintakoesuorituksen alaraja on 20
pistettä.
Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä
neljästä kokeesta:
• Äidinkieli/korvaava koe
• Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta
(enintään 2 kieltä tai 2 reaalia/ainereaalia)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:
E

M

C

B

A

A - Äidinkieli
21
- Pitkän oppimäärän
mukaiset kokeet

Kokeet

18

15

12

9

6

B

13

10

7

4

1

- Muut kokeet

L

16

VALINNAN TULOSTEN JULKISTAMINEN
Valinnan tulos julkaistaan viimeistään 17.6.2013
filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla (Educa, Tulliportinkatu 1). Opiskelijavalintojen tulokset ovat luotettavasti ja
nopeimmin saatavissa tulosten julkistamispäivänä sähköisen hakujärjestelmän Oma haku -palvelusta (yliopistohaku.fi). Kaikille valintakokeeseen
osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta myös kirjallisesti. Oikaisumenettelystä ja opiskelupaikan vastaanottamisesta on lisätietoja oppaan alkuosassa.
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Kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma, Joensuu

K

oulutusohjelmassa tarjotaan laaja oman
ja vieraiden kulttuurien sekä taideaineiden tutkimuksen tieteellinen kou-

lutus.
Kandidaatin tutkinnon pääaineeksi voi valita
kirjallisuuden, perinteentutkimuksen, kulttuuriantropologian, musiikkitieteen, sukupuolentutkimuksen, mediakulttuurin ja viestinnän tai taiteensosiologian. Maisterin tutkinnon pääaineeksi
voi valita kirjallisuuden, perinteentutkimuksen tai
kulttuurintutkimuksen. Kulttuurintutkimuksen syventävissä opinnoissa erikoistutaan etnomusikologiaan, kulttuuriantropologiaan, mediakulttuuriin ja viestintään, sukupuolentutkimukseen tai
taiteensosiologiaan.
Tiedustelut:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Humanistinen osasto
s-posti: hum.haku(at)uef.fi
puh. 029 44 52024
www.uef.fi/filtdk
www.uef.fi/hae
VALINTAMENETTELY
Hakukohteen aloituspaikkojen määrä päävalinnassa on 25. Valintakoe on pakollinen ja siihen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Ensin
valitaan 15 hakijaa ylioppilaspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella ja
sen jälkeen 10 hakijaa valintakoepisteiden perusteella. Jos hakijat saavuttavat saman yhteispistemäärän, valinta suoritetaan valintakokeen
pistemäärän perusteella. Jos hakijat ovat edelleen
samassa pistemäärässä, heidät kaikki valitaan. Varasijalle valitaan loput valintakokeen hyväksytysti

suorittaneet hakijat yhteispistemäärän perusteella.
Valintajono

Valittavat

Tasapisteissä
ratkaisee

Yhteensä

25

1. Yhteispistemäärä

15

2. Valintakoe

10

Samalla sijalla

Loput valintakokeen

Valintakokeen

Valintakokeen
pistemäärä

Varasijat,

yhteispistemäärällä hyväksytysti

pistemäärä

suorittaneet

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen
ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.
VALINTAKOE
Valintakoe järjestetään torstaina 23.5.2013 klo
13–17, salissa AT100, Agora, Yliopistokatu 4, Joensuu.
Kokeessa annetaan neljä soveltavaa aineistotehtävää, joista kolmeen vastataan oman valinnan
mukaan. Jos hakija vastaa useampaan kuin kolmeen tehtävään, parhaan pistemäärän saavuttanut
vastaus jätetään arvostelussa huomioimatta. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava pisteitä
kolmesta tehtävästä. Neljä valinnaista aineistotyyppiä ovat novelli, perinneteksti, kuva-aineisto
ja populaarimusiikkiaineisto. Sovellustehtävien arvioinneissa painotetaan hakijan kykyä hahmottaa
kulttuurisen aineiston rakennetta ja merkityksiä.
Valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperia jättäessään.
VALINTAKOEKIRJAT
Valintakokeeseen voi valmistautua perehtymällä
seuraaviin kirjoihin:
• Novellianalyysi: Mäkinen, Kirsti (toim.), Yön ja
päivän kartta – novelleja ja tulkintoja, WSOY,
1993.
• Perinnetekstin analyysi: Virtanen, Leea, Suo-
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malainen kansanperinne, s. 9–38 ja 145–295,
SKS, 1988.
• Kuva-aineiston analyysi: Seppänen, Janne, Visuaalinen kulttuuri. Teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle, s. 77–141, Vastapaino, 2005.
• Populaarimusiikkiaineiston analyysi: Aho, Marko & Kärjä, Antti-Ville, Populaarimusiikin tutkimus, s. 7-32, 44–70, 214–241 ja 268–290, Vastapaino, 2007.
PISTEYTYS
Pisteytys tapahtuu seuraavan taulukon mukaan:
Saatavat pisteet
Valintakoe
Yo-todistus
Yhteispistemäärä

Maks.
60
84
144

Hyväksytyn valintakoesuorituksen alaraja on puolet valintakoesuoritusten pistemäärien keskiarvosta.

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä
neljästä kokeesta:
• Äidinkieli/korvaava koe
• Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta
(enintään 2 kieltä tai 2 reaalia/ainereaalia)
Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:

A

B

Kokeet
- Äidinkieli
- Pitkän oppimäärän
mukaiset kokeet
- Muut kokeet

L
21

E
18

M
15

C
12

B
9

A
6

16

13

10

7

4

1

VALINNAN TULOSTEN JULKISTAMINEN
Valinnan tulos julkaistaan viimeistään 17.6.2013
filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla (Educa, Tulliportinkatu 1). Opiskelijavalintojen tulokset ovat luotettavasti ja
nopeimmin saatavissa tulosten julkistamispäivänä sähköisen hakujärjestelmän Oma haku -palvelusta (yliopistohaku.fi). Kaikille valintakokeeseen
osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta myös kirjallisesti. Oikaisumenettelystä ja opiskelupaikan vastaanottamisesta on lisätietoja oppaan alkuosassa.

Englannin yhteisvalinta, Joensuu ja Tampere

V

alinta järjestetään seuraavien kolmen
hakukohteen yhteisvalintana, ja valinta
tapahtuu samalla valintakokeella:
1. englannin kieli ja kulttuuri, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu
2. englannin kieli ja kääntäminen, Itä-Suomen
yliopisto, Joensuu
3. englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen,
Tampereen yliopisto.
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Kaikki valittavat hakukohteet tulee merkitä sähköiseen hakemukseen.
Pyrkimysjärjestys ilmoitetaan hakemusta jätettäessä.
Valintakokeen voi suorittaa Joensuussa tai
Tampereella. Hakija ilmoittaa hakemuksessaan
sen, kummassa yliopistossa hän suorittaa kokeen.
Hakija voi tulla valituksi vain yhteen valitsemistaan hakukohteista eikä jo valittu hakija voi
jonottaa tässä valinnassa muihin hakukohteisiin.

Filosofinen tiedekunta

Tiedustelut:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Humanistinen osasto
s-posti: hum.haku(at)uef.fi
puh. 029 44 52024
www.uef.fi/filtdk
www.uef.fi/hae
VALINTAKOE
Hakukohteen valintakoe järjestetään keskiviikkona 29.5.2013 klo 13–17 salissa C1, Carelia, Yliopistokatu 4, Joensuu. Varsinainen koeaika on 3t
30 min.Valintakoe on pakollinen ja siihen tulee
saapua ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen
osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperia jättäessään.
Valintakoe koostuu kielitaitokokeesta ja kirjatestistä. Kielitaitokokeessa edellytetään lukion
englannin kielen kurssia vastaavien tietojen erittäin hyvää hallitsemista. Siinä on kaksi osiota: (1)
rakenne- ja idiomitesti sekä (2) tekstinymmärtämistesti. Tullakseen hyväksytyksi johonkin hakukohteista on hakijan saatava sekä kielitaitokokeessa että kirjatestissä vähintään 70 % oikeita vastauksia kaikkien yhteisvalinnassa valintakokeeseen
osallistuneiden oikeiden vastausten keskiarvosta.
Kirjatestiin luetaan seuraavat kirjat:
• Montgomery, Martin et al., Ways of Reading,
luvut (sections) 3−5 (London: Taylor &Francis
Ltd, 2012 painos, ISBN 9780415677479 (pehmytkantinen), 9780415677486 (kovakantinen);
kirjan arvioitu ilmestymispäivämäärä 1.11.2012;
mikäli julkaisu viivästyy, annetaan lisäohjeita
osoitteessa www.uef.fi/opiskelu/hae
• Munday, Jeremy, Introducing Translation Studies, luvut 1 ja 3–9 (London: Taylor &Francis
Ltd, 2012 painos, ISBN 9780415584890 (pehmytkantinen), 9780415584869 (kovakantinen), 9780203121252 tai 9781136326325 (sähköinen kirja)

• Yule, George, The Study of Language (Cambridge: Cambridge University Press, 2010 painos, ISBN 9780521749220 (pehmytkantinen),
9780521765275 (kovakantinen)
PISTEYTYS
Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon
äidinkielen arvosana, englannin kielen arvosana
sekä kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa arvosanaa. Nämä kaksi parasta arvosanaa
voivat olla joko matematiikasta, yhdestä kielestä
tai yhdestä reaalista/ainereaalista.
Pisteytys tapahtuu seuraavan taulukon mukaan:
Saatavat pisteet
Valintakoe
Ylioppilastutkintotodistus
Yhteispistemäärä

Maks.
56
84
140

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä
neljästä kokeesta:
• Äidinkieli/korvaava koe
• Englannin kieli
• Kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta
(enintään 1 kieli ja 1 reaali/ainereaali)
Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:
Kokeet
A - Äidinkieli
- Pitkän oppimäärän
mukaiset kokeet
B - Muut kokeet

L
21

E
18

M
15

C
12

B
9

A
6

16

13

10

7

4

1

Valintakoe on monivalintakoe, joka muodostuu
seuraavista osista:
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Kielitaitokoe
- Rakenteet ja idiomit
- Tekstinymmärtäminen
Kirjatesti
Valintakokeen kokonaispistemäärä

28 p.
15 p.
13 p.
28 p.
max. 56 p.

kistamispäivänä sähköisen hakujärjestelmän Oma
haku -palvelusta (yliopistohaku.fi). Kaikille valintakokeeseen osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta
myös kirjallisesti. Oikaisumenettelystä ja opiskelupaikan vastaanottamisesta on lisätietoja oppaan
alkuosassa.

VALINNAN TULOKSEN JULKISTAMINEN
Valinnan tulos julkaistaan viimeistään 17.6.2013
filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla. Opiskelijavalintojen tulokset ovat
luotettavasti ja nopeimmin saatavissa tulosten jul-

Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu

E

nglannin kielen ja kulttuurin opintoihin kuuluu kielitaidon, kielitieteen sekä
kirjallisuuden ja kulttuurin opintoja, ja
siitä voi valmistua englannin opettajaksi. Valinta
opettajankoulutukseen on ensimmäisenä lukuvuotena.
Heinäkuussa 2012 julkistetulla QS World University Rankings -listalla Itä-Suomen yliopiston
englannin kielen oppiaine sijoittui maailman 150
parhaan yliopiston joukkoon
VALINTAMENETTELY
Itä-Suomen yliopiston (Joensuu) englannin kielen
ja kulttuurin pääaineeseen otetaan 30 opiskelijaa
Ensin valitaan 18 hakijaa ylioppilaspisteiden
ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella ja sen jälkeen 12 hakijaa valintakoepisteiden
perusteella. Hakijoiden saavuttaessa saman yhteispistemäärän, valinta suoritetaan valintakokeen
pistemäärän perusteella. Mikäli näillä hakijoilla
on myös sama valintakoepistemäärä, määräytyy
järjestys valintakokeen kirjatestin mukaan. Jos hakijat ovat edelleen samassa pistemäärässä, valitaan
heidät kaikki. Varasijoille valitaan yhteispistemäärän perusteella.
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Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on
alla olevan taulukon mukainen.
Valintajono

Valittavat

Tasapisteissä
ratkaisee

Yhteensä

30

1. Yhteispistemäärä

18

1. Valintakoe
2. Kirjatesti

2. Valintakoe

12

1. Kirjatesti
2. Yhteispistemäärä

Varasijat,
yhteispistemäärällä

Valintakokeen
hyväksytysti
suorittaneet

1. Valintakoe
2. Kirjatesti

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen
ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.
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Englannin kieli ja kääntäminen, Joensuu

K

ielen ja kääntämisen pääaineeseen
kuuluu kielitaidon, käännöstieteen,
kääntämisen ja tulkkauksen opintoja
ja se valmistaa kulttuurienvälisen viestinnän
tehtäviin, esim. kääntäjäksi ja tulkiksi. Kääntämisessä operoidaan aina kahden kielen ja kulttuurin välillä. Tästä syystä kääntämisen opiskelu
edellyttää erinomaista suomen kielen taitoa.
Heinäkuussa 2012 julkistetulla QS World University Rankings -listalla Itä-Suomen yliopiston
englannin kielen oppiaine sijoittui maailman 150
parhaan yliopiston joukkoon
VALINTAMENETTELY
Itä-Suomen yliopiston (Joensuu) englannin kielen ja kääntämisen pääaineeseen otetaan 25 opiskelijaa.
Ensin valitaan 15 hakijaa ylioppilaspisteiden
ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella ja sen jälkeen 10 hakijaa valintakoepisteiden
perusteella. Hakijoiden saavuttaessa saman yhteispistemäärän, valinta suoritetaan valintakokeen
pistemäärän perusteella. Mikäli näillä hakijoilla

on myös sama valintakoepistemäärä, määräytyy
järjestys valintakokeen kirjatestin mukaan. Jos hakijat ovat edelleen samassa pistemäärässä, valitaan
heidät kaikki. Varasijoille valitaan yhteispistemäärän perusteella.
Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on
alla olevan taulukon mukainen.
Valintajono

Valittavat

Tasapisteissä
ratkaisee

Yhteensä

25

1. Yhteispistemäärä

15

2. Valintakoe

10

1. Valintakoe
2. Kirjatesti
1. Kirjatesti
2. Yhteispistemäärä

Varasijat,

Valintakokeen

1. Valintakoe

yhteispistemäärällä

hyväksytysti

2. Kirjatesti

suorittaneet

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen
ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.
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Ruotsin kieli, Joensuu

R

uotsin kielen opiskelija voi valmistua eri
oppilaitosten ja korkeakoulujen opettajaksi, tutkijaksi tai muuksi ruotsin kielen asiantuntijaksi.
Ruotsin kielen yliopisto-opintoihin kuuluu käytännön kielitaidon harjaannuttamista, teoreettisia opintoja kielestä, kirjallisuutta, kulttuuria sekä
kääntämistä. Lisätietoja saa humanistisen osaston
verkkosivuilta.
Tiedustelut:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Humanistinen osasto
s-posti: hum.haku(at)uef.fi
puh. 029 44 52024
www.uef.fi/filtdk
www.uef.fi/hae
VALINTAMENETTELY
Hakukohteen aloituspaikkojen määrä päävalinnassa on 20.
Ensin valitaan 12 hakijaa ylioppilaspisteiden
ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella
ja sen jälkeen 8 valintakoepisteiden perusteella.
Hakijoiden saavuttaessa saman yhteispistemäärän, valinta suoritetaan valintakokeen pistemäärän
perusteella. Jos hakijat ovat samassa pistemäärässä, valitaan heidät kaikki. Varasijalle valitaan yhteispistemäärän perusteella kaikki valintakokeen
hyväksytysti suorittaneet hakijat.
Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on
alla olevan taulukon mukainen.

Valintajono
Yhteensä
1. Yhteispistemäärä

Valittavat
20
12

2. Valintakoe
8
Varasijat,
Valintakokeen
yhteispistemäärällä hyväksytysti
suorittaneet
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Valintakokeen
pistemäärä
samalla sijalla
Valintakokeen
pistemäärä

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen
ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.
VALINTAKOE
Hakukohteen valintakoe järjestetään torstaina
30.5.2013 klo 9-13 salissa AT100, Agora, Yliopistokatu 4, Joensuu. Valintakoe on pakollinen ja
siihen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperia jättäessään.
Valintakoe koostuu rakenneosiosta ja kirjoitelmasta. Rakenneosiossa testataan keskeisimpien
kieliopillisten asioiden (esim. sanajärjestyksen,
muoto-opin ja kongruenssin) hallintaa. Kirjoitelma
muistuttaa ylioppilaskokeen vastaavaa testityyppiä, ja siinä kiinnitetään erityistä huomiota ruotsin kielen luontevaan hallintaan. Valintakokeessa
edellytetään lukion ruotsin keskipitkän oppimäärän erittäin hyvää hallintaa. Suosituksena on, että hakijat kertaavat ruotsin kielen kieliopin, esim.
teoksen Nikander & Jantunen, Ruotsin kielioppi.
PISTEYTYS
Pisteytys tapahtuu seuraavan taulukon mukaan:
Saatavat pisteet
Maks.
Valintakoe
rakenneosio
38
kirjoitelma
18
Valintakoe yhteensä
56
Ylioppilastutkintotodistus
84
Yhteispistemäärä
140
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Tasapisteissä
ratkaisee

Filosofinen tiedekunta

Hyväksytyn valintakoesuorituksen alaraja on 24
pistettä.
Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä
neljästä kokeesta:
• Äidinkieli/korvaava koe
• Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta
(enintään 2 kieltä tai 2 reaalia/ainereaalia)
Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:

Kokeet
A - Äidinkieli
- Pitkän oppimäärän
mukaiset kokeet
B - Muut kokeet

L
21

E
18

M
15

C
12

B
9

A
6

16

13

10

7

4

1

VALINNAN TULOKSEN JULKISTAMINEN
Valinnan tulos julkaistaan viimeistään 17.6.2013
filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla (Educa, Tulliportinkatu 1). Opiskelijavalintojen tulokset ovat luotettavasti ja
nopeimmin saatavissa tulosten julkistamispäivänä sähköisen hakujärjestelmän Oma haku -palvelusta (yliopistohaku.fi). Kaikille valintakokeeseen
osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta myös kirjallisesti. Oikaisumenettelystä ja opiskelupaikan vastaanottamisesta on lisätietoja oppaan alkuosassa.

Saksan kieli, Joensuu

O

piskelija hakee saksan kieleen. Opintojensa aikana hän suuntautuu joko
saksan kieleen ja kulttuuriin tai saksan kieleen ja kääntämiseen. Saksan kielestä ja
kulttuurista valmistunut voi sijoittua opettajaksi,
kielitieteen tutkijaksi tai muihin asiantuntemusta ja kielitaitoa vaativiin tehtäviin. Saksan kielestä ja kääntämisestä valmistunut voi sijoittua
kääntäjäksi, tulkiksi, käännöstieteen tutkijaksi ja
opettajaksi, kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijaksi tai käännösteknologian ja monikielisen
ammattiviestinnän tehtäviin.
Tiedustelut:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Humanistinen osasto
s-posti: hum.haku(at)uef.fi
puh. 029 44 452024
www.uef.fi/filtdk
www.uef.fi/hae

VALINTAMENETTELY
Hakukohteen aloituspaikkojen määrä päävalinnassa on 26. Ensin valitaan 16 hakijaa ylioppilaspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän
perusteella ja sen jälkeen 10 hakijaa valintakoepisteiden perusteella. Hakijoiden saavuttaessa saman yhteispistemäärän valinta suoritetaan
valintakokeen pistemäärän perusteella. Jos hakijat ovat edelleen samassa pistemäärässä, valitaan
heidät kaikki. Varasijalle valitaan kaikki valintakokeen hyväksytysti suorittaneet hakijat yhteispistemäärän perusteella.
Suoravalinta
Edellisten lisäksi pääaineopiskelijaksi hyväksytään ilman valintakoetta hakija, joka on kirjoittanut ylioppilaskirjoitusten saksan kielen lyhyessä
oppimäärässä laudaturin, pitkässä oppimäärässä
laudaturin tai eximia cum laude approbaturin tai
saanut IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnossa vastaavan arvosanan.
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Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on
alla olevan taulukon mukainen.
Valintajono

Valittavat

Tasapisteissä

Yhteensä

26

1. Yhteispistemäärä

16

2. Valintakoe

Hyväksytyn valintakoesuorituksen alaraja on puolet valintakoesuoritusten pistemäärien keskiarvosta.

ratkaisee

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä
neljästä kokeesta:

Valintakoe

• Äidinkieli/korvaava koe
• Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta
(enintään 2 kieltä tai 2 reaalia/ainereaalia)

10

Varasijat,

Loput valintakokeen

yhteispistemäärällä

hyväksytysti

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:

suorittaneet

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen
ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.
VALINTAKOE
Hakukohteen valintakoe järjestetään tiistaina
4.6.2013 klo 14–16 salissa AG100, Agora, Yliopistokatu 4, Joensuu. Valintakoe on pakollinen ja
siihen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperia jättäessään.
Valintakoe edellyttää saksan kielen B2- tai
B3-oppimäärän (ns. lyhyen oppimäärän) tai sitä
vastaavien tietojen hyvää hallintaa. Valintakoe on
aineistokoe, jolla testataan saksan kieliopin hallintaa, tekstin ymmärtämistä ja tekstin tuottamista.
VALINTAKOEKIRJAT
Valintakokeeseen ei kuulu ennalta luettavaa kirjallisuutta, mutta siihen voi valmistautua kertaamalla kielioppia ja sanastoa.

L

E

M

C

B

A

A - Äidinkieli
- Pitkän oppimäärän
mukaiset kokeet

Kokeet

21

18

15

12

9

6

B

16

13

10

7

4

1

- Muut kokeet

VALINNAN TULOKSEN JULKISTAMINEN
Valinnan tulos julkaistaan viimeistään 17.6.2013
filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla (Educa, Tulliportinkatu 1). Opiskelijavalintojen tulokset ovat luotettavasti ja
nopeimmin saatavissa tulosten julkistamispäivänä sähköisen hakujärjestelmän Oma hku -palvelusta (yliopistohaku.fi). Kaikille valintakokeeseen
osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta myös kirjallisesti. Oikaisumenettelystä ja opiskelupaikan vastaanottamisesta on lisätietoja oppaan alkuosassa.

PISTEYTYS
Pisteytys tapahtuu seuraavan taulukon mukaan:
Saatavat pisteet
Valintakoe

Maks.
56

Ylioppilastutkintotodistus

84

Yhteispistemäärä

140
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Venäjän kieli, Joensuu

T

avoitteena on antaa valmiudet toimia
venäjän kielen, kulttuurin tai kääntämisen asiantuntijana. Opiskelija suuntautuu opintojensa aikana joko venäjän kieleen ja
kulttuuriin tai venäjän kieleen ja kääntämiseen.
Kielestä ja kulttuurista voi valmistua opettajaksi
tai muuksi venäjän kielen ja kulttuurin ammattilaiseksi. Kielestä ja kääntämisestä voi valmistua kansainvälisen viestinnän asiantuntijaksi,
kääntäjäksi tai tulkiksi. Ks. myös www.uef.fi/
filtdk/venaja.
Tiedustelut:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Humanistinen osasto
s-posti: hum.haku(at)uef.fi
puh. 029 44 52024
www.uef.fi/filtdk
www.uef.fi/hae

Valintajono

Valittavat

Tasapisteissä
ratkaisee

Yhteensä

25

1. Yhteispistemäärä

15

1. Valintakoe

2. Valintakoe

10

2. Valintakokeen

Varasijat,

Loput kokeen

haastatteluosion

valintakokeen

hyväksytysti

pistemäärä

pistemäärällä

suorittaneet

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen
ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

VALINTAMENETTELY
Hakukohteen aloituspaikkojen määrä päävalinnassa on 25.
Ensin valitaan 15 hakijaa ylioppilaspisteiden
ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella ja sen jälkeen 10 hakijaa valintakoepisteiden
perusteella. Hakijoiden saavuttaessa saman yhteispistemäärän valinta suoritetaan valintakokeen
pistemäärän perusteella. Mikäli näillä hakijoilla on
myös sama valintakoepistemäärä, määräytyy järjestys haastattelussa saadun pistemäärän mukaan.
Jos hakijat ovat edelleen samassa pistemäärässä,
valitaan heidät kaikki. Varasijalle valitaan kaikki
loput kokeen hyväksytysti suorittaneet hakijat valintakokeen pistemäärän perusteella.

VALINTAKOE
Hakukohteen valintakoe järjestetään keskiviikkona 5.6.2013 klo 9–13 salissa AG100, Agora, Yliopistokatu 4, Joensuu. Valintakoe on pakollinen
ja siihen tulee saapua ilman erillistä kutsua.
Haastattelu, joka nauhoitetaan, on välittömästi kirjallisen kokeen jälkeen saleissa AG103,
AG104, AG105 ja AG107. Valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperia jättäessään.
Valintakoe mittaa lukion venäjän kielen lyhyen
tai sitä vastaavan oppimäärän hallintaa ja yleistä
kielellistä analysointikykyä. Valintakoe koostuu
kolmesta osiosta, jotka ovat:
1) joko a) venäjän kielen perusrakenteiden ja sanaston hallintaa mittaava tehtävä suomea
äidinkielenään puhuville (23 p.)
tai b) venäjän kielen testi venäjää äidinkielenään puhuville ja/tai venäjänkielisen koulusivistyksen saaneille (23 p.); Asetus 481/2003
§20 Koulusivistys
2) aineistokoe, joka sisältää venäjänkielisen tekstin ja siihen liittyviä suomenkielisiä tehtäviä

Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on
alla olevan taulukon mukainen.

(23 p.);
3) suomenkielinen haastattelu, jolla arvioidaan
hakijan motivoituneisuutta yliopistolliseen kielenopiskeluun (10 p.).
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VALINTAKOEKIRJAT
Valintakokeeseen ei kuulu ennalta luettavaa
kirjallisuutta, mutta kokeen 1. osioon voi valmentautua lukemalla esimerkiksi Ruohonen, R.
& Strengell-Kämper, A.: Lyhyt venäjän kielioppi
(1998). Äidin- ja/tai koulukielenään venäjää puhuville suositellaan esimerkiksi Golub I.B. Russkij jazyk bez repetitora (2002).
Pisteytys
Pisteytys tapahtuu seuraavan taulukon mukaan:
Saatavat pisteet
Valintakoe

Maks.
56

Ylioppilastutkintotodistus

84

Yhteispistemäärä

140

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä
neljästä kokeesta:
• Äidinkieli/korvaava koe
• Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta
(enintään 2 kieltä tai 2 reaalia/ainereaalia)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:
L

E

M

C

B

A

A - Äidinkieli
- Pitkän oppimäärän
mukaiset kokeet

Kokeet

21

18

15

12

9

6

B

16

13

10

7

4

1

- Muut kokeet

Hyväksytyn valintakoesuorituksen alaraja on puolet valintakoesuoritusten pistemäärien keskiarvosta. Pisteitä on saatava kaikista valintakokeen
osiosta.
VALINNAN TULOKSEN JULKISTAMINEN
Valinnan tulos julkaistaan viimeistään 17.6.2013
filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla (Educa, Tulliportinkatu 1). Opiskelijavalintojen tulokset ovat luotettavasti ja
nopeimmin saatavissa tulosten julkistamispäivänä sähköisen hakujärjestelmän Oma haku -palvelusta (yliopistohaku.fi). Kaikille valintakokeeseen
osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta myös kirjallisesti. Oikaisumenettelystä ja opiskelupaikan vastaanottamisesta on lisätietoja oppaan alkuosassa.

Yleinen kielitiede, Joensuu

Y

leinen kielitiede on kielen teoria- ja menetelmäoppia. Opinnot antavat peruskoulutuksen mm. kielentutkijan urasta
kiinnostuneille. Yleisestä kielitieteestä voi työllistyä mm. informaatioteknologian tehtäviin
(erityisesti kieliteknologian) ja yritysten kieli-

Tiedustelut:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Humanistinen osasto
s-posti: hum.haku(at)uef.fi
puh. 029 44 52024

palvelutehtäviin sekä viestinnän ammatteihin.
Sivuaineena voi opiskella esim. kieliteknologiaa,
lisätietoja www.uef.fi/filtdk/yleinen-kielitiede.

www.uef.fi/filtdk
www.uef.fi/hae
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VALINTAMENETTELY
Hakukohteen aloituspaikkojen määrä päävalinnassa on 5.
Ensin valitaan 3 hakijaa ylioppilaspisteiden ja
valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella
ja sen jälkeen 2 hakijaa valintakoepisteiden perusteella. Jos hakijoilla on sama pistemäärä, valitaan
heidät kaikki. Varasijalle valitaan yhteispistemäärän perusteella.
Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on
alla olevan taulukon mukainen.
Valintajono

Valittavat

Yhteensä

5

1. Yhteispistemäärä

3

2. Valintakoe

2

Varasijat,
yhteispistemäärällä

PISTEYTYS
Pisteytys tapahtuu seuraavan taulukon mukaan:
Saatavat pisteet

Maks.

Vähimmäispisteet
hyväksytyksi tulemiseen

Valintakoe

56

Ylioppilastutkinto-

84

Pelkän valintakokeen
perusteella valittavat: 28

todistus
Yhteispistemäärä

140

Yhteispistemäärän
perusteella valittavat:
hyväksytty valintakoe (min.

Tasapisteissä
ratkaisee
samalla sijalla

Loput valintakokeen
hyväksytysti
suorittaneet

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen
ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.

28 pistettä)

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä
neljästä kokeesta:
• Äidinkieli/korvaava koe
• Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta
(enintään 2 kieltä tai 2 reaalia/ainereaalia)
Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:
Kokeet

VALINTAKOE
Hakukohteen valintakoe järjestetään tiistaina
28.5.2013 klo 13-17 salissa AG100, Agora, Yliopistokatu 4, Joensuu. Valintakoe on pakollinen
ja siihen tulee saapua ilman erillistä kutsua.
Valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperia jättäessään.
Valintakoekirjat
Kokeeseen voi valmistautua lukemalla teoksen
• Kaisa Häkkinen: Kielitieteen perusteet, Tietolipas, 133, SKS.

L

E

M

C

B

A

A - Äidinkieli
- Pitkän oppimäärän
mukaiset kokeet

21

18

15

12

9

6

B

16

13

10

7

4

1

- Muut kokeet

VALINNAN TULOKSEN JULKISTAMINEN
Valinnan tulos julkaistaan viimeistään 17.6.2013
filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla (Educa, Tulliportinkatu 1). Opiskelijavalintojen tulokset ovat luotettavasti ja
nopeimmin saatavissa tulosten julkistamispäivänä sähköisen hakujärjestelmän Oma haku -palvelusta (yliopistohaku.fi). Kaikille valintakokeeseen
osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta myös kirjallisesti. Oikaisumenettelystä ja opiskelupaikan vastaanottamisesta on lisätietoja oppaan alkuosassa.
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I

tä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan kahdella eri kampuksella Joensuussa ja
Savonlinnassa koulutetaan kasvatustieteen
kandidaatteja ja maistereita sekä Joensuun kampuksella psykologian kandidaatteja ja maistereita. Joensuun kampuksella kasvatustieteiden ja
psykologian sekä soveltavan kasvatustieteen
ja opettajankoulutuksen osastoissa tutkinnot
voi suorittaa erityisopettajien koulutuksessa,
kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asian-

tuntijakoulutuksessa, opinto-ohjaajan koulutuksessa ja psykologian ja luokanopettajakoulutuksessa sekä luokanopettajan ja matemaattisten
aineiden opettajan koulutuksessa. Savonlinnan
kampuksella tutkinnot voi suorittaa luokanopettajan, käsityönopettajan tai kotitalousopettajan
koulutuksissa. Lisäksi Savonlinnassa voi suorittaa kandidaatin tutkinnon lastentarhanopettajan
koulutuksessa.

Erityisopettajien koulutus, Joensuu

E

rityisopettajien koulutus johtaa kasvatustieteen kandidaatin (180 op) ja kasvatustieteen maisterin (120 op) tutkintoihin (pääaineena erityispedagogiikka), jotka
yhdessä antavat kelpoisuuden erityisopettajan,
erityisluokanopettajan sekä luokanopettajan
tehtäviin perusopetuksessa. Kaikki erityisopettajaksi opiskelevat suorittavat tämän kolmoiskelpoisuuden perustutkinnossaan ainoastaan ItäSuomen yliopistossa. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon vaadittavat opinnot on mahdollista
suorittaa kolmessa, ja kasvatustieteen maisterin
tutkintoon vaadittavat opinnot kahdessa vuodessa. Aiemmin esim. avoimessa yliopistossa suoritetut yliopistolliset opinnot ja opintokokonaisuudet voidaan sellaisenaan hyväksilukea osaksi
KK- tai KM-tutkintoja. Kasvatustieteen maisterin
tutkinnon suorittanut voi jatkaa tieteellisiä jatkoopintojaan erityispedagogiikka pääaineena.

Tiedustelut:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Kasvatustieteen ja psykologian osasto/
Erityispedagogiikka
email: erped.haku(at)uef.fi
puh. 029 44 52048
www.uef.fi/filtdk
www.uef.fi/hae
VALINTAMENETTELY
Erityisopettajien koulutuksen valitaan 40 opiskelijaa kaksivaiheisen valintakokeen kautta. Valinnan
ensimmäisenä vaiheena on aineistoon pohjautuva
kirjallinen VAKAVA-koe. Toinen vaihe on kaksiosainen soveltuvuuskoe. Lopullisessa valinnassa
valitaan ensin 24 opiskelijaa ylioppilastutkinto- ja
soveltuvuuskokeen yhteispistemäärän perusteella
ja sen jälkeen 16 opiskelijaa soveltuvuuskokeesta
saadun pistemäärän perusteella. Hakijoiden saavuttaessa saman pistemäärän valinta suoritetaan
VAKAVA-kokeesta saadun pistemäärän perusteella. Varasijoille valitaan loput soveltuvuuskokeen
hyväksytysti suorittaneet hakijat yhteispistemäärän perusteella.
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Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on
alla olevan taulukon mukainen.
Valintajono

Valittavat

Tasapisteissä
ratkaisee

Yhteensä

40

1. Valintajono

24

- yhteispistemäärä
2. Valintajono

16
VAKAVA-koe

- soveltuvuuskoe
Varasijat,

loput soveltuvuus-

yhteispistemäärällä

kokeesta
hyväksytyn tuloksen
saaneet hakijat

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksesta ja soveltuvuuskokeesta saatava pisteiden
summa.
VALINTAKOKEET
I vaihe, kirjallinen VAKAVA-koe
VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii ja toteuttaa VAKAVA-kokeen. VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin
verkostossa mukana oleviin koulutuksiin. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia
opiskelutaitoja.
Yliopistojen sähköisessä yhteishaussa voi hakea yhteensä 9 eri koulutukseen. Sekä luokanopettajan että lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus)
koulutusten yhteisvalinnoissa hakija voi asettaa 3
hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen. Muiden
VAKAVAan osallistuvien koulutusten osalta ei ole
valtakunnallisesti rajattu, kuinka moneen hakukohteeseen voi hakea, mutta yliopistojen sisällä
rajoituksia voi olla.
Hakija osallistuu VAKAVA-kokeeseen ilman
erillistä kutsua. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen:
Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee

sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta
hakulomakkeessa.
Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa
verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti tiistaina 7.5.2013 klo 13-15. Aineisto, josta
VAKAVA-kokeen kysymykset laaditaan, on nähtävillä VAKAVAn verkkosivuilla (Internet) 26.3.2013
lähtien. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVAan osallistuvissa
koulutuksissa, joihin hakija on hakenut.
VAKAVA-verkostossa mukana olevien koulutusten valintojen mahdollisessa toisessa vaiheessa
(soveltuvuuskokeessa) on yliopistokohtaisia eroja,
jotka ovat luettavissa tiedekuntien hakuoppaista ja
verkkosivuilta. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeisiin VAKAVA-kokeen pistemäärän ja hakutoiveen perusteella. Soveltuvuuskokeet järjestetään
eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta,
joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe järjestetään
yliopistoissa samojen viikkojen aikana.
Joensuussa VAKAVA-kokeeseen osallistujat
jaetaan kampuksen eri saleihin sukunimen perusteella ja oman salin voi tarkastaa etukäteen tiedekunnan verkkosivuilta 3.5.2013 alkaen. Kirjalliseen kokeeseen osallistuvien on esitettävä koevastausta palauttaessaan valokuvalla varustettu
henkilöllisyystodistus tai vastaava. Muualla kuin
Joensuussa kokeen suorittavien on tarkistettava
kokeeseen liittyvät ilmoittautumiskäytänteet kyseisen yliopiston valintaoppaasta.
VAKAVA-kokeen tulos julkistetaan filosofisen
tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla 23.5.2013, jolloin myös lähetetään kirjallinen
kutsu soveltuvuuskokeeseen sekä ilmoitetaan kokeeseen varasijoilla olevat. Erityisopettajien koulutuksen soveltuvuuskokeeseen kutsutaan 120 hakijaa VAKAVA-kokeen pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli näistä kutsutuista
joku ilmoittaa, ettei osallistu kokeisiin, kutsutaan
hänen tilalleen varasijalta seuraavaksi eniten VA-
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KAVA-kokeessa pisteitä saanut hakija. Varasijoja käytetään enintään 40. Kahden tai useamman
henkilön saadessa saman VAKAVA-pistemäärän
kutsutaan heidät kaikki soveltuvuuskokeeseen.
I vaiheen valintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää kirjallinen oikaisupyyntö 6.6.2013
mennessä.
II vaihe, soveltuvuuskoe (maksimi 20 pistettä)
Yksipäiväinen, kaksiosainen soveltuvuuskoe järjestetään 10.-12.6.2013 klo 8.00 alkaen filosofisen
tiedekunnan tiloissa Joensuussa (Tulliportinkatu 1). Soveltuvuuskoekutsussa ilmoitetaan minä
päivänä hakija osallistuu kokeeseen. Hakijan on
ilmoittauduttava soveltuvuuskokeeseen sähköpostitse (osoitteeseen erped.haku(at)uef.fi) viimeistään 3.6.2013. Soveltuvuuskokeeseen osallistuvien
on esitettävä valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava.
Kaksiosaisen soveltuvuuskokeen tarkoituksena
on selvittää hakijan edellytyksiä suoriutua yliopisto-opinnoista, motivoituneisuutta ja soveltuvuutta
erityispedagogiikan alalle sekä selvittää hakijan
yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Soveltuvuuskoe
pohjautuu hakijan kirjoittamaan ennakkotehtävään, minkä ohjeistus annetaan soveltuvuuskoekutsussa.
Kummastakin soveltuvuuskokeen osasta voi
saada enintään 10 pistettä, ja niistä kummastakin
on saatava vähintään 5 pistettä voidakseen tulla
hyväksytyksi koulutukseen.
PISTEYTYS
Ylioppilastutkintotodistus (0 - 84 pistettä)
Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä
neljästä kokeesta:
• Äidinkieli/korvaava koe
• Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta
(enintään 2 kieltä tai 2 reaalia/ainereaalia)
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Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:
L

E

M

C

B

A

A - Äidinkieli
- Pitkän oppimäärän
mukaiset kokeet

Kokeet

21

18

15

12

9

6

B

16

13

10

7

4

1

- Muut kokeet

Lopullinen pisteytys tapahtuu seuraavan taulukon mukaan:
Saatavat pisteet
a) Ylioppilastutkintotodistus

Maksimi
84

b) Soveltuvuuskoe*

56

valintajono 1 (a+b)

140

valintajono 2 (b)

56

*soveltuvuuskokeen raakapistemäärä kerrotaan
2.8:lla
VALINNAN TULOKSEN JULKISTAMINEN
Valinnan lopullinen tulos julkistetaan 20.6.2013
klo 12.00 Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla
(Tulliportinkatu 1). Valinnan tuloksista saa tietoja
puhelimitse samana päivänä klo 12-14 numeroista
050 430 7239 tai 050 430 7238. Kaikille soveltuvuuskokeeseen osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta
kirjallisesti. Opiskelijavalintojen tulokset ovat luotettavasti ja nopeimmin saatavissa tulosten julkistamispäivänä sähköisen hakujärjestelmän Oma
haku -palvelusta (yliopistohaku.fi). Oikaisumenettelystä ja opiskelupaikan vastaanottamisesta on
lisätietoja oppaan alkuosassa.
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K

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen
asiantuntijakoulutus, Joensuu

asvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen
asiantuntijakoulutuksessa (tieteenalaopinnot) pääaineena voi olla joko kasvatustiede tai aikuiskasvatustiede. Koulutuksessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin (180
op) ja kasvatustieteen maisterin (120 op) tutkinto. Sivuaineet voivat olla omasta tiedekunnasta,
muista tiedekunnista tai toisesta yliopistosta. KKja KM-tutkintojen pääaineeseen voidaan sisällyttää 60 op:n laajuiset aikuisopettajan pedagogiset
opinnot, joihin on koulutuksen aikana erillinen
haku ja valinta. Koulutuksesta valmistuu kasvatus- ja koulutusalan asiantuntijoita suunnittelu-,
tutkimus-, hallinto- ja henkilöstötehtäviin sekä
julkiselle että yksityiselle sektorille.
Tiedustelut:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen
asiantuntijakoulutus
s-posti: kasvaik.haku(at)uef.fi
puh. 029 44 52046
www.uef.fi/filtdk
www.uef.fi/hae
VALINTAMENETTELY
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutukseen valitaan 32 opiskelijaa.
Koulutuksen pääaine (kasvatustiede tai aikuiskasvatustiede) valitaan opintojen aikana.
Valintakoe on pakollinen ja siihen tulee saapua
ilman erillistä kutsua. Ensin valitaan 19 hakijaa
ylioppilastutkintopisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella ja sen jälkeen

valintakoepistemäärä, määräytyy järjestys valintakokeen 1. osasta saadun pistemäärän mukaan.
Jos hakijat ovat edelleen samassa pistemäärässä,
valitaan heidät kaikki. Varasijoille valitaan loput
kokeen hyväksytysti suorittaneet hakijat yhteispistemäärän perusteella.
Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on
alla olevan taulukon mukainen.
Valintajono
Yhteensä
1. Yhteispistemäärä
2. Valintakoe

Valittavat
32
19
13

Varasijat,
Loput kokeen
yhteispistemäärällä hyväksytysti
suorittaneet
hakijat

Tasapisteissä
ratkaisee
1. Valintakoe
2. Valintakokeen
1. osasta saatu
pistemäärä

VALINTAKOE
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen valintakoe järjestetään keskiviikkona 5.6.2013 klo 9.00-12.00, sali E100,
Educa-rakennus, Tulliportinkatu 1. Valintakoe on
pakollinen ja siihen tulee saapua ilman erillistä
kutsua. Valintakoe on aineistokoe, joka perustuu
koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Aineistokoe koostuu sekä kasvatustieteen että aikuiskasvatustieteen osasta, joihin molempiin tulee vastata.
Valintakokeeseen osallistuvien on esitettävä valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava.

13 hakijaa valintakoepisteiden perusteella. Hakijoiden saavuttaessa saman yhteispistemäärän
valinta suoritetaan valintakokeen pistemäärän
perusteella. Mikäli näillä hakijoilla on myös sama
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PISTEYTYS
Saatavat pisteet
Valintakoe
Ylioppilastutkintotodistus
Yhteispistemäärä*

Maksimi
100
84
140

*Yhteispistemäärää laskettaessa valintakokeen
pistemäärä kerrotaan 0,56:lla.
Hyväksytyksi tullakseen hakijan on saatava vähintään 30 % kokeen enimmäispistemäärästä.
Valituksi tuleminen edellyttää valintakokeen
suorittamista hyväksytysti, eli pisteitä tulee saada
yhteensä vähintään 30/100 niin, että sekä kasvatustieteen että aikuiskasvatustieteen osasta tulee
saada vähintään 15 pistettä.
Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä
neljästä kokeesta:
• Äidinkieli/korvaava koe
• Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta
(enintään 2 kieltä tai 2 reaalia/ainereaalia)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:
Kokeet
A - Äidinkieli
- Pitkän oppimäärän
mukaiset kokeet
B - Muut kokeet

L
21

E
18

M
15

C
12

B
9

A
6

16

13

10

7

4

1

VALINNAN TULOKSEN JULKISTAMINEN
Valinnan tulos julkistetaan viimeistään 20.6.2013
klo 12.00 filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla. Opiskelijavalintojen tulokset ovat luotettavasti ja nopeimmin saatavissa
tulosten julkistamispäivänä sähköisen hakujärjestelmän Oma haku -palvelusta (yliopistohaku.fi).
Kaikille valintakokeeseen osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta myös kirjallisesti. Oikaisumenettelystä ja opiskelupaikan vastaanottamisesta on
lisätietoja oppaan alkuosassa.

Kotitalousopettajakoulutus, Savonlinna

S

oveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa Savonlinnan
kampuksella järjestetään kasvatustieteen
kandidaatin (180 op) ja maisterin (120 op) tutkintoon johtavaa kotitalousopettajan pätevyyden
antavaa aineenopettajien koulutusta. Tutkinnon
pääaine on kotitaloustiede. Opettajan pedagogiset
opinnot sivuaineena antavat opettajan tehtävien
itsenäisen hoitamisen edellyttämät pedagogiset
valmiudet. Muut sivuaineet voivat olla omasta
tiedekunnasta, muista tiedekunnista tai toisesta
yliopistosta. Maisterin tutkinnon suorittaneella
on kelpoisuus tieteellisiin jatko-opintoihin.

Tiedustelut:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/Kotitalousopettajakoulutus
Hallintopalvelukeskus, PL 86, 57101 Savonlinna
s-posti: sln.haku(at)uef.fi
puh. 029 44 52798, 029 44 52793
www.uef.fi/filtdk
www.uef.fi/hae
VALTAKUNNALLINEN KASVATUSALOJEN
VALINTAYHTEISTYÖVERKOSTO (VAKAVA)
VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii ja toteuttaa VAKA-
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VA-kokeen. VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin
verkostossa mukana oleviin koulutuksiin. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia
opiskelutaitoja.
Yliopistojen sähköisessä yhteishaussa voi hakea yhteensä 9 eri koulutukseen. Sekä luokanopettajan että lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus)
koulutusten yhteisvalinnoissa hakija voi asettaa 3
hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen. Muiden
VAKAVAan osallistuvien koulutusten osalta ei ole
valtakunnallisesti rajattu, kuinka moneen hakukohteeseen voi hakea, mutta yliopistojen sisällä
rajoituksia voi olla.
VAKAVA-kokeeseen hakija osallistuu ilman
erillistä kutsua. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen:
Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee
sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta
hakulomakkeessa.
Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa
verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti tiistaina 7.5.2013 klo 13-15. Aineisto, josta
VAKAVA-kokeen kysymykset laaditaan, on nähtävillä VAKAVAn verkkosivuilla (Internet) 26.3.2013
lähtien. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVAan osallistuvissa
koulutuksissa, joihin hakija on hakenut.
Valintojen mahdollisessa toisessa vaiheessa
(soveltuvuuskokeessa) on yliopistokohtaisia eroja, jotka ovat luettavissa tiedekuntien hakuoppaista ja verkkosivuilta. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen VAKAVA-kokeen pistemäärän
ja hakutoiveen perusteella. Soveltuvuuskokeet
järjestetään eri yliopistoissa toisista yliopistoista
riippumatta, joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Hakijan
soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti
eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe jär-

VALINTAMENETTELY
Kotitalousopettajakoulutukseen valitaan 32 opiskelijaa kaksivaiheisen valinnan kautta. Valinnan
ensimmäisenä vaiheena on aineistoon pohjautuva
kirjallinen VAKAVA-koe. Toinen vaihe muodostuu
soveltuvuuskokeesta ja ylioppilastutkintotodistuksen pisteistä. Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan
150 hakijaa VAKAVA-kokeen pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.
Lopullisessa valinnassa ensin valitaan 19 hakijaa ylioppilastutkintopisteiden ja soveltuvuuskoepisteiden yhteispistemäärän perusteella ja sen
jälkeen 13 hakijaa soveltuvuuskoepistemäärän
perusteella. Hakijoiden saavuttaessa saman pistemäärän määräytyy järjestys tasapisteissä soveltuvuuskokeen pistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on myös sama soveltuvuuskoepistemäärä,
määräytyy järjestys VAKAVA-kokeen pistemäärän
perusteella. Varasijoille valitaan loput kokeen hyväksytysti suorittaneet hakijat yhteispistemäärän
perusteella.
Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on
alla olevan taulukon mukainen.
Valintajono

Valittavat

Tasapisteissä
ratkaisee

Yhteensä

32

1. Yhteispistemäärä

19

1. Soveltuvuuskoe

2. Soveltuvuuskoe

13

2. VAKAVA-koe

Varasijat,

Loput hyväksytyn

yhteispistemäärällä

tuloksen saaneet

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksesta ja soveltuvuuskokeesta saatavien pisteiden
summa.

jestetään yliopistoissa samojen viikkojen aikana.
Tarkempia ohjeita saa hakulomakkeista ja yliopistojen hakuoppaista.
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VALINTAKOE
I vaihe, kirjallinen VAKAVA-koe
Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa
hankkeeseen osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti 7.5.2013 klo 13-15. Aineisto, josta VAKAVA-kokeen kysymykset laaditaan, on nähtävillä
tiedekuntien verkkosivuilla (Internet) 26.3.2013
lähtien. Savonlinnassa kokeeseen osallistuvan on
ilmoittauduttava Savonlinnan kampuksella (Kuninkaankartanonkatu 7, A-rakennus, 1. kerros)
koepäivänä noin tuntia ennen kirjallisen kokeen
alkua. Kokeeseen osallistuvan on esitettävä koevastausta palauttaessaan valokuvalla varustettu
henkilöllisyystodistus tai vastaava. Muualla kuin
Savonlinnassa kokeen suorittavien on tarkistettava kokeeseen liittyvät ilmoittautumiskäytänteet
kyseisen yliopiston valintaoppaasta.
Kirjallisen kokeen tulos julkistetaan filosofisen
tiedekunnan Savonlinnan kampuksen ilmoitustaululla 23.5.2013, jolloin lähetetään myös kirjallinen
kutsu soveltuvuuskokeeseen. I vaiheen valintaan
tyytymättömällä on mahdollisuus jättää kirjallinen
oikaisupyyntö viimeistään 6.6.2013.
II vaihe, soveltuvuuskoe ja ylioppilastutkintotodistuksen pisteet
1. Soveltuvuuskoe (maksimi 100 pistettä)
Soveltuvuuskoe järjestetään 13.6.2013 ItäSuomen yliopiston tiloissa Savonlinnassa (Kuninkaankartanonkatu 7). Soveltuvuuskokeeseen kutsutut hakijat ilmoittautuvat kokeeseen kirjallisesti.
Soveltuvuuskoe on ryhmätilanne, joka perustuu
hakijoille valintakoepäivänä ennen ryhmätilannetta jaettavaan materiaaliin. Ryhmätilanteen (n.
50 min.) avulla pyritään selvittämään hakijan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, arvioimaan hänen
soveltuvuuttaan ja motivoituneisuuttaan opettajan
uralle sekä yliopisto-opintoihin. Ryhmätilanteesta
on saatava vähintään 50 pistettä tullakseen hyväksytyksi.
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2. Ylioppilastutkintotodistuksen pisteet
(maksimi 84 pistettä)
Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä
neljästä kokeesta:
• Äidinkieli/korvaava koe
• Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta
(enintään 2 kieltä tai 2 reaalia/ainereaalia)

Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:
L

E

M

C

B

A

A - Äidinkieli
- Pitkän oppimäärän
mukaiset kokeet

Kokeet

21

18

15

12

9

6

B

16

13

10

7

4

1

- Muut kokeet

PISTEYTYs
Valinnan II vaiheen pisteytys tapahtuu seuraavan
taulukon mukaan:
Saatavat pisteet

Maks.

Soveltuvuuskoe*

100

Ylioppilastutkintotodistus

84

Yhteispistemäärä

140

*Soveltuvuuskokeen pistemäärä kerrotaan 0,56:lla.
VALINNAN TULOKSEN JULKISTAMINEN
Valinnan tulos julkistetaan 28.6.2013 filosofisen tiedekunnan Savonlinnan kampuksen ilmoitustaululla. Opiskelijavalintojen tulokset ovat
luotettavasti ja nopeimmin saatavissa tulosten julkistamispäivänä sähköisen hakujärjestelmän Oma
haku -palvelusta (yliopistohaku.fi). Kaikille valintakokeeseen osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta
myös kirjallisesti. Oikaisumenettelystä ja opiskelupaikan vastaanottamisesta on lisätietoja oppaan
alkuosassa.
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Käsityönopettajakoulutus, Savonlinna

S

oveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa Savonlinnassa
järjestetään kasvatustieteen kandidaatin
(180 op) ja maisterin (120 op) tutkintoon johtavaa
käsityönopettajan pätevyyden antavaa aineenopettajien koulutusta. Pääaine koulutuksessa on
käsityötiede. Opettajan pedagogiset opinnot sivuaineena antavat opettajan tehtävien itsenäisen
hoitamisen edellyttämät pedagogiset valmiudet.
Muut sivuaineet voivat olla omasta tiedekunnasta, muista tiedekunnista tai toisesta yliopistosta.
Maisterin tutkinnon suorittaneella on kelpoisuus
tieteellisiin jatko-opintoihin.
Tiedustelut:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/Käsityönopettajakoulutus
Hallintopalvelukeskus, PL 86, 57101 Savonlinna
s-posti: sln.haku(at)uef.fi
puh. 029 44 52798, 029 44 52793
www.uef.fi/filtdk
www.uef.fi/hae
VALTAKUNNALLINEN KASVATUSALOJEN
VALINTAYHTEISTYÖVERKOSTO (VAKAVA)
VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii ja toteuttaa VAKAVA-kokeen. VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin
verkostossa mukana oleviin koulutuksiin. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia
opiskelutaitoja.
Yliopistojen sähköisessä yhteishaussa voi hakea yhteensä 9 eri koulutukseen. Sekä luokanopettajan että lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus)
koulutusten yhteisvalinnoissa hakija voi asettaa 3
hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen. Muiden
VAKAVAan osallistuvien koulutusten osalta ei ole

valtakunnallisesti rajattu, kuinka moneen hakukohteeseen voi hakea, mutta yliopistojen sisällä
rajoituksia voi olla.
VAKAVA-kokeeseen hakija osallistuu ilman
erillistä kutsua. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen:
Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee
sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta
hakulomakkeessa.
Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa
verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti tiistaina 7.5.2013 klo 13-15. Aineisto, josta
VAKAVA-kokeen kysymykset laaditaan, on nähtävillä VAKAVAn verkkosivuilla (Internet) 26.3.2013
lähtien. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVAan osallistuvissa
koulutuksissa, joihin on hakenut.
Valintojen mahdollisessa toisessa vaiheessa
(soveltuvuuskokeessa) on yliopistokohtaisia eroja, jotka ovat luettavissa tiedekuntien hakuoppaista ja verkkosivuilta. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen VAKAVA-kokeen pistemäärän
ja hakutoiveen perusteella. Soveltuvuuskokeet
järjestetään eri yliopistoissa toisista yliopistoista
riippumatta, joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Hakijan
soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti
eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe järjestetään yliopistoissa samojen viikkojen aikana.
Tarkempia ohjeita saa hakulomakkeista ja yliopistojen hakuoppaista.
VALINTAMENETTELY
Käsityönopettajakoulutukseen valitaan 20 opiskelijaa kaksivaiheisen valinnan kautta. Valinnan
ensimmäisenä vaiheena on aineistoon pohjautuva
kirjallinen VAKAVA-koe. Toinen vaihe muodostuu
soveltuvuuskokeesta, ennakkotehtävästä ja yliop-
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pilastutkintotodistuksen pisteistä. Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan 100 hakijaa VAKAVA-kokeen
pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.
Lopullisessa valinnassa ensin valitaan 12 hakijaa ylioppilastutkintopisteiden ja soveltuvuuskoepisteiden yhteispistemäärän perusteella ja sen
jälkeen 8 hakijaa soveltuvuuskokeen pistemäärän
perusteella. Hakijoiden saavuttaessa saman pistemäärän määräytyy järjestys tasapisteissä soveltuvuuskokeen pistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on myös sama soveltuvuuskoepistemäärä,
määräytyy järjestys VAKAVA-kokeen pistemäärän
perusteella. Varasijoille valitaan loput kokeen hyväksytysti suorittaneet hakijat yhteispistemäärän
perusteella.
Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on
alla olevan taulukon mukainen.
Valintajono

Valittavat

Tasapisteissä
ratkaisee

Yhteensä

20

1. Yhteispistemäärä

12

1. Soveltuvuuskoe

2. Soveltuvuuskoe

8

2. VAKAVA-koe

Varasijat,

Loput hyväksytyn

yhteispistemäärällä

tuloksen saaneet

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksesta ja soveltuvuuskokeesta saatavien pisteiden
summa.

vastausta palauttaessaan valokuvalla varustettu
henkilöllisyystodistus tai vastaava. Muualla kuin
Savonlinnassa kokeen suorittavien on tarkistettava kokeeseen liittyvät ilmoittautumiskäytänteet
kyseisen yliopiston valintaoppaasta.
Kirjallisen kokeen tulos julkistetaan filosofisen
tiedekunnan Savonlinnan kampuksen ilmoitustaululla 23.5.2013, jolloin lähetetään myös kirjallinen
kutsu soveltuvuuskokeeseen. I vaiheen valintaan
tyytymättömällä on mahdollisuus jättää kirjallinen
oikaisupyyntö viimeistään 6.6.2013.
II vaihe, soveltuvuuskoe, ennakkotehtävä ja ylioppilastutkintotodistuksen pisteet
1. Soveltuvuuskoe (maksimi 100 pistettä)
Soveltuvuuskoe järjestetään 13.6.2013 Itä-Suomen yliopiston tiloissa Savonlinnassa (Kuninkaankartanonkatu 7). Soveltuvuuskokeeseen
kutsutut hakijat ilmoittautuvat kokeeseen kirjallisesti. Soveltuvuuskoe on ryhmätilanne, joka perustuu ennakkotehtävään. Ennakkotehtävän ohje
julkaistaan Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilla
23.5.2013. Ennakkotehtävä tuodaan soveltuvuuskokeeseen. Ryhmätilanteen (n. 50 min.) avulla
pyritään selvittämään hakijan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, arvioimaan hänen soveltuvuuttaan ja motivoituneisuuttaan käsityönopettajan
uralle sekä yliopisto-opintoihin. Ryhmätilanteesta on saatava vähintään 50 pistettä tullakseen hyväksytyksi.

VALINTAKOE
I vaihe, kirjallinen VAKAVA-koe
Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa
verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti 7.5.2013 klo 13-15. Aineisto, josta VAKAVA-kokeen kysymykset laaditaan, on nähtävillä
tiedekuntien verkkosivuilla (Internet) 26.3.2013
lähtien. Savonlinnassa kokeeseen osallistuvan on
ilmoittauduttava Savonlinnan kampuksella (Kuninkaankartanonkatu 7, A-rakennus, 1. kerros)
koepäivänä noin tuntia ennen kirjallisen kokeen
alkua. Kokeeseen osallistuvan on esitettävä koe-
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2. Ylioppilastutkintotodistuksen pisteet
(maksimi 84 pistettä)
Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä
neljästä kokeesta:
• Äidinkieli/korvaava koe
• Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta
(enintään 2 kieltä tai 2 reaalia/ainereaalia)
Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:

Filosofinen tiedekunta

Kokeet
A - Äidinkieli
- Pitkän oppimäärän
mukaiset kokeet
B - Muut kokeet

L
21

E
18

M
15

C
12

B
9

A
6

16

13

10

7

4

1

PISTEYTYs
Valinnan II vaiheen pisteytys tapahtuu seuraavan
taulukon mukaan:
Saatavat pisteet
Maks.
Soveltuvuuskoe*
100
Ylioppilastutkintotodistus
84
Yhteispistemäärä
140

VALINNAN TULOKSEN JULKISTAMINEN
Valinnan tulos julkistetaan 28.6.2013 filosofisen tiedekunnan Savonlinnan kampuksen ilmoitustaululla. Opiskelijavalintojen tulokset ovat
luotettavasti ja nopeimmin saatavissa tulosten julkistamispäivänä sähköisen hakujärjestelmän Oma
haku -palvelusta (yliopistohaku.fi). Kaikille valintakokeeseen osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta
myös kirjallisesti. Oikaisumenettelystä ja opiskelupaikan vastaanottamisesta on lisätietoja oppaan
alkuosassa.

*Soveltuvuuskokeen pistemäärä kerrotaan 0,56:lla.

Lastentarhanopettajakoulutus, Savonlinna

K

asvatustieteen kandidaatin (180 op)
tutkintoon johtava lastentarhanopettajakoulutus antaa kelpoisuuden sekä lastentarhanopettajan että julkishallinnon
tehtäviin päivähoidossa ja esiopetuksessa sekä
muihin vastaaviin tehtäviin, joihin vaaditaan
korkeakoulututkinto.
Tiedustelut:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/Lastentarhanopettajakoulutus
Hallintopalvelukeskus, PL 86, 57101 Savonlinna
s-posti: sln.haku(at)uef.fi
puh. 029 44 52798, 029 44 52793
www.uef.fi/filtdk
www.uef.fi/hae

tusten yhteisvalinnoissa hakulomakkeen liitteet
postitetaan osoitteeseen: Hakija- ja opiskelijapalvelut, PL 35, (Agora), 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakemuksen liitteet tulee toimittaa 12.4.2013
mennessä, lukuun ottamatta vuonna 2013 valmistuvien todistuksia, joiden tulee olla toimitettuina
7.6.2013 mennessä. Kaikkiin liitteisiin tulee liittää seuraavat tiedot: henkilötunnus, hakukohteet
ja valinnat, joihin liite liittyy (sekä YSHJ-hakulomakkeen tunnus).

HAKEMUKSEN LIITTEET

VALTAKUNNALLINEN KASVATUSALOJEN
VALINTAYHTEISTYÖVERKOSTO (VAKAVA)
VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii ja toteuttaa VAKAVA-kokeen. VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin
verkostossa mukana oleviin koulutuksiin. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia
opiskelutaitoja.
Yliopistojen sähköisessä yhteishaussa voi ha-

Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan koulu-

kea yhteensä 9 eri koulutukseen. Sekä luokanopet-
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tajan että lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus)
koulutusten yhteisvalinnoissa hakija voi asettaa 3
hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen. Muiden
VAKAVAan osallistuvien koulutusten osalta ei ole
valtakunnallisesti rajattu, kuinka moneen hakukohteeseen voi hakea, mutta yliopistojen sisällä
rajoituksia voi olla.
VAKAVA-kokeeseen hakija osallistuu ilman
erillistä kutsua. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen:
Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee
sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta
hakulomakkeessa.
Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa
verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti tiistaina 7.5.2013 klo 13-15. Aineisto, josta
VAKAVA-kokeen kysymykset laaditaan, on nähtävillä VAKAVAn verkkosivuilla (Internet) 26.3.2013
lähtien. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVAan osallistuvissa
koulutuksissa, joihin on hakenut.
Valintojen mahdollisessa toisessa vaiheessa
(soveltuvuuskokeessa) on yliopistokohtaisia eroja,
jotka ovat luettavissa tiedekuntien hakuoppaista ja
verkkosivuilta. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeisiin VAKAVA-kokeen pistemäärän ja hakutoiveen perusteella. Soveltuvuuskokeet järjestetään
eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta,
joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe järjestetään
yliopistoissa samojen viikkojen aikana. Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus) koulutuksiin hakevat voivat kuitenkin saada
kutsun valinnan toiseen vaiheeseen vain yhteen
luokanopettajakoulutusyksikköön ja vain yhteen
lastentarhanopettajakoulutusyksikköön. Tarkempia ohjeita saa hakulomakkeista ja yliopistojen hakuoppaista.
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VALINTAMENETTELY
Lastentarhanopettajakoulutukseen valitaan 68
opiskelijaa kaksivaiheisen valinnan kautta. Valinnan ensimmäisenä vaiheena on aineistoon pohjautuva kirjallinen VAKAVA-koe. Toinen vaihe
muodostuu soveltuvuuskokeesta ja ylioppilastutkintotodistuksen pisteistä. Soveltuvuuskokeeseen
kutsutaan 210 hakijaa VAKAVA-kokeen pisteiden
mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.
Lopullisessa valinnassa ensin valitaan 41 hakijaa ylioppilastutkintopisteiden ja soveltuvuuskoepisteiden yhteispistemäärän perusteella ja sen
jälkeen 27 hakijaa soveltuvuuskoepistemäärän
perusteella. Hakijoiden saavuttaessa saman pistemäärän määräytyy järjestys tasapisteissä soveltuvuuskokeen pistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on myös sama soveltuvuuskoepistemäärä,
määräytyy järjestys VAKAVA-kokeen pistemäärän
perusteella. Varasijoille valitaan loput kokeen hyväksytysti suorittaneet hakijat yhteispistemäärän
perusteella.
Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on
alla olevan taulukon mukainen.
Valintajono

Valittavat

Tasapisteissä

Yhteensä

68

1. Yhteispistemäärä

41

1. Soveltuvuuskoe

2. Soveltuvuuskoe

27

2. VAKAVA-koe

Varasijat,

Loput kokeen

yhteispistemäärällä

hyväksytysti

ratkaisee

suorittaneet

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen
ja soveltuvuuskokeen pisteiden summa.
VALINTAKOE
I vaihe, kirjallinen VAKAVA-koe
Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa
verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti 7.5.2013 klo 13-15. Aineisto, josta VAKAVA-kokeen kysymykset laaditaan, on nähtävillä
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tiedekuntien verkkosivuilla (Internet) 26.3.2013
lähtien. Savonlinnassa kokeeseen osallistuvan on
ilmoittauduttava Savonlinnan kampuksella (Kuninkaankartanonkatu 7, A-rakennus, 1. kerros)
koepäivänä noin tuntia ennen kirjallisen kokeen
alkua. Kokeeseen osallistuvan on esitettävä koevastausta palauttaessaan valokuvalla varustettu
henkilöllisyystodistus tai vastaava. Muualla kuin
Savonlinnassa kokeen suorittavien on tarkistettava kokeeseen liittyvät ilmoittautumiskäytänteet
kyseisen yliopiston valintaoppaasta.
Kirjallisen kokeen tulos julkistetaan filosofisen
tiedekunnan Savonlinnan kampuksen ilmoitustaululla 23.5.2013, jolloin lähetetään myös kirjallinen
kutsu soveltuvuuskokeeseen. I vaiheen valintaan
tyytymättömällä on mahdollisuus jättää kirjallinen
oikaisupyyntö viimeistään 6.6.2013.
II vaihe, soveltuvuuskoe (ryhmätilanne ja haastattelu) sekä ylioppilastutkintotodistuksen pisteet
1. Soveltuvuuskoe (maksimi 100 pistettä)
Soveltuvuuskoe järjestetään 11.6.2013 Itä-Suomen yliopiston tiloissa Savonlinnassa (Kuninkaankartanonkatu 7). Soveltuvuuskokeeseen
kutsutut hakijat ilmoittavat kokeeseen osallistumisesta kirjallisesti. Soveltuvuuskokeeseen kuuluvat ryhmätilanne ja haastattelu (yhteensä n. 50
min). Ryhmätilanteen ja haastattelun avulla pyritään selvittämään hakijan soveltuvuutta opettajaksi, hänen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan
sekä motivoituneisuuttaan varhaiskasvatukseen.
Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava sekä ryhmätilanteesta että haastattelusta vähintään
25 pistettä.

2. Ylioppilastutkintotodistuksen pisteet
(maksimi 84 pistettä)
Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä
neljästä kokeesta:
• Äidinkieli/korvaava koe
• Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta
(enintään 2 kieltä tai 2 reaalia/ainereaalia)
Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:
Kokeet
A - Äidinkieli
- Pitkän oppimäärän
mukaiset kokeet
B - Muut kokeet
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PISTEYTYS
Valinnan II vaiheen pisteytys tapahtuu seuraavan
taulukon mukaan:
Saatavat pisteet
Soveltuvuuskoe*
- Ryhmätilanne
- Haastattelu
Ylioppilastutkintotodistus
Yhteispistemäärä

Maks.
100
50
50
84
140

*Soveltuvuuskokeen pistemäärä kerrotaan 0,56:lla.
VALINNAN TULOKSEN JULKISTAMINEN
Valinnan tulos julkistetaan viimeistään 28.6.2013
filosofisen tiedekunnan Savonlinnan kampuksen
ilmoitustaululla. Opiskelijavalintojen tulokset ovat
luotettavasti ja nopeimmin saatavissa tulosten julkistamispäivänä sähköisen hakujärjestelmän Oma
haku -palvelusta (yliopistohaku.fi). Kaikille valintakokeeseen osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta
myös kirjallisesti. Oikaisumenettelystä ja opiskelupaikan vastaanottamisesta on lisätietoja oppaan
alkuosassa.
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Luokanopettajakoulutus, Savonlinna
(sisältää OpeArt-suuntautumisvaihtoehdon)

K

asvatustieteen kandidaatin (180 op) ja
maisterin (120 op) tutkintoon johtavaa
luokanopettajakoulutusta järjestetään
Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa Joensuussa ja Savonlinnassa. Opintojen
rakenne on samankaltainen molemmissa koulutuspisteissä. Sivuaineopinnoissa Joensuussa ja
Savonlinnassa on erilaiset painotukset. Savonlinnassa painottuvat taito- ja taideaineet.
Savonlinnassa on luokanopettajakoulutuksessa
suuntautumisvaihtoehtona OpeArt-koulutus, jonka opetussuunnitelmassa painottuvat erityisesti
luova projektityöskentely ja eheyttävä taide- ja
taitoaineiden opetus sekä tutkimus. Suuntautumisvaihtoehtoon otetaan enintään 20 opiskelijaa
luokanopettajakoulutukseen valittujen 70 opiskelijan joukosta. OpeArt-suuntautumisvaihtoehtoon
haetaan soveltuvuuskokeen yhteydessä erillisellä
taito- tai taidenäytteellä.
Luokanopettajakoulutuksen sivuaineet voivat
olla omasta tiedekunnasta, muista tiedekunnista
tai toisesta yliopistosta. Suorittamalla perusopetuksessa opetettavan aineen 60 opintopisteen
laajuiset aineenopinnot opiskelija saa aineenopettajakelpoisuuden suorittamassaan aineessa.
Maisterin tutkinnon suorittaneella on kelpoisuus
tieteellisiin jatko-opintoihin.
Tiedustelut:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/Luokanopettajakoulutus
Hallintopalvelukeskus, PL 86, 57101 Savonlinna
s-posti: sln.haku(at)uef.fi
puh. 029 44 52798, 029 44 52793
www.uef.fi/filtdk
www.uef.fi/hae
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HAKEMUKSEN LIITTEET
Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan koulutusten yhteisvalinnoissa hakulomakkeen liitteet
postitetaan osoitteeseen: Hakija- ja opiskelijapalvelut, PL 35 (Agora), 40014 Jyväskylän yliopisto. Hakemuksen liitteet tulee toimittaa 12.4.2013
mennessä, lukuun ottamatta vuonna 2013 valmistuvien todistuksia, joiden tulee olla toimitettuina
7.6.2013 mennessä. Kaikkiin liitteisiin tulee liittää seuraavat tiedot: henkilötunnus, hakukohteet
ja valinnat, joihin liite liittyy (sekä YSHJ-hakulomakkeen tunnus).
VALTAKUNNALLINEN KASVATUSALOJEN
VALINTAYHTEISTYÖVERKOSTO (VAKAVA)
VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii ja toteuttaa VAKAVA-kokeen. VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin
verkostossa mukana oleviin koulutuksiin. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia
opiskelutaitoja.
Yliopistojen sähköisessä yhteishaussa voi hakea yhteensä 9 eri koulutukseen. Sekä luokanopettajan että lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus)
koulutusten yhteisvalinnoissa hakija voi asettaa 3
hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen. Muiden
VAKAVAan osallistuvien koulutusten osalta ei ole
valtakunnallisesti rajattu, kuinka moneen hakukohteeseen voi hakea, mutta yliopistojen sisällä
rajoituksia voi olla.
VAKAVA-kokeeseen hakija osallistuu ilman
erillistä kutsua. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen:
Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee
sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta
hakulomakkeessa.
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Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa
verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti tiistaina 7.5.2013 klo 13-15. Aineisto, josta
VAKAVA-kokeen kysymykset laaditaan, on nähtävillä VAKAVAn verkkosivuilla (Internet) 26.3.2013
lähtien. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVAan osallistuvissa
koulutuksissa, joihin on hakenut.
Valintojen mahdollisessa toisessa vaiheessa
(soveltuvuuskokeessa) on yliopistokohtaisia eroja,
jotka ovat luettavissa tiedekuntien hakuoppaista ja
verkkosivuilta. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeisiin VAKAVA-kokeen pistemäärän ja hakutoiveen perusteella. Soveltuvuuskokeet järjestetään
eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta,
joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe järjestetään
yliopistoissa samojen viikkojen aikana. Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus) koulutuksiin hakevat voivat kuitenkin saada
kutsun valinnan toiseen vaiheeseen vain yhteen
luokanopettajakoulutusyksikköön ja vain yhteen
lastentarhanopettajakoulutusyksikköön. Tarkempia ohjeita saa hakulomakkeista ja yliopistojen hakuoppaista.
VALINTAMENETTELY
Luokanopettajakoulutukseen valitaan 70 opiskelijaa kaksivaiheisen valinnan kautta. Valinnan ensimmäisenä vaiheena on aineistoon pohjautuva
kirjallinen VAKAVA-koe. Toinen vaihe muodostuu
soveltuvuuskokeesta ja ylioppilastutkintotodistuksen pisteistä. Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan
210 hakijaa VAKAVA-kokeen pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.
Lopullisessa valinnassa ensin valitaan 42 hakijaa ylioppilastutkintopisteiden ja soveltuvuuskoepisteiden yhteispistemäärän perusteella ja sen
jälkeen 28 hakijaa soveltuvuuskoepistemäärän
perusteella. Hakijoiden saavuttaessa saman pistemäärän määräytyy järjestys tasapisteissä sovel-

tuvuuskokeen pistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on myös sama soveltuvuuskoepistemäärä,
määräytyy järjestys VAKAVA-kokeen pistemäärän
perusteella. Varasijoille valitaan loput kokeen hyväksytysti suorittaneet hakijat yhteispistemäärän
perusteella.
Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on
alla olevan taulukon mukainen.
Valintajono

Valittavat

Tasapisteissä
ratkaisee

Yhteensä

70

1. Yhteispistemäärä

42

1. Soveltuvuuskoe

2. Soveltuvuuskoe

28

2. VAKAVA-koe

Varasijat,

Loput kokeen

yhteispistemäärällä

hyväksytysti
suorittaneet

VALINTAKOE
I vaihe, kirjallinen VAKAVA-koe
Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa
verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti 7.5.2013 klo 13-15. Aineisto, josta VAKAVA-kokeen kysymykset laaditaan, on nähtävillä
tiedekuntien verkkosivuilla (Internet) 26.3.2013
lähtien. Savonlinnassa kokeeseen osallistuvan on
ilmoittauduttava Savonlinnan kampuksella (Kuninkaankartanonkatu 7, A-rakennus, 1. kerros)
koepäivänä noin tuntia ennen kirjallisen kokeen
alkua. Kokeeseen osallistuvan on esitettävä koevastausta palauttaessaan valokuvalla varustettu
henkilöllisyystodistus tai vastaava. Muualla kuin
Savonlinnassa kokeen suorittavien on tarkistettava kokeeseen liittyvät ilmoittautumiskäytänteet
kyseisen yliopiston valintaoppaasta.
Kirjallisen kokeen tulos julkistetaan filosofisen
tiedekunnan Savonlinnan kampuksen ilmoitustaululla 23.5.2013, jolloin lähetetään myös kirjallinen
kutsu soveltuvuuskokeeseen. Kokeen tuloksesta
saa tietoja filosofisen tiedekunnan hallintopalvelukeskuksesta Savonlinnasta. I-vaiheen valintaan
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tyytymättömällä on mahdollisuus jättää kirjallinen
oikaisupyyntö viimeistään 6.6.2013.
II vaihe, soveltuvuuskoe ja ylioppilastutkintotodistuksen pisteet
1. Soveltuvuuskoe (haastattelu ja ryhmätilanne, maksimi 100 pistettä)
Soveltuvuuskoe järjestetään 12.6.2013 filosofisen
tiedekunnan Savonlinnan kampuksen tiloissa (Kuninkaankartanonkatu 7). Soveltuvuuskokeeseen
kutsutut hakijat ilmoittautuvat kokeeseen kirjallisesti. Soveltuvuuskokeeseen kuuluvat ryhmätilanne ja haastattelu (yhteensä n. 50 min.).
Soveltuvuuskokeen avulla pyritään selvittämään
hakijan valmiuksia opetus- ja kasvatusalalle ja
sen opiskeluun, hänen vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan sekä kiinnostustaan oppilaan kokonaisvaltaisen persoonallisuuden tukemiseen ja
kehittämiseen. Tullakseen hyväksytyksi hakijan
on saatava sekä haastattelusta että ryhmätilanteesta vähintään 25 pistettä.

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä
neljästä kokeesta:
• Äidinkieli/korvaava koe
• Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta
(enintään 2 kieltä tai 2 reaalia/ainereaalia)
Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:
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Saatavat pisteet
Soveltuvuuskoe*
- Haastattelu
- Ryhmätilanne
Ylioppilastutkintotodistus
Yhteispistemäärä

Maks.
100
50
50
84
140

*Soveltuvuuskokeen pistemäärä kerrotaan 0,56:lla.
VALINNAN TULOKSEN JULKISTAMINEN
Valinnan tulos julkistetaan viimeistään 28.6.2013
filosofisen tiedekunnan Savonlinnan kampuksen
ilmoitustaululla. Opiskelijavalintojen tulokset ovat
luotettavasti ja nopeimmin saatavissa tulosten julkistamispäivänä sähköisen hakujärjestelmän Oma
haku -palvelusta (yliopistohaku.fi). Kaikille valintakokeeseen osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta
myös kirjallisesti. Oikaisumenettelystä ja opiskelupaikan vastaanottamisesta on lisätietoja oppaan
alkuosassa.

2. Ylioppilastutkintotodistuksen pisteet
(maksimi 84 pistettä)

Kokeet
A - Äidinkieli
- Pitkän oppimäärän
mukaiset kokeet
B - Muut kokeet

PISTEYTYS
Valinnan II vaiheen pisteytys tapahtuu seuraavan
taulukon mukaan:

OpeArt-suuntautumisvaihtoehto
Luokanopettajakoulutukseen valittujen 70 opiskelijan joukosta valitaan taitonäytteen tai tuotoksen
perusteella 20 opiskelijaa OpeArt-suuntautumisvaihtoehtoon. Suuntautumisvaihtoehtoon hakevat ilmoittautuvat valintakoepäivänä 12.6.2013
järjestettävään taitonäytteeseen/tuotoksen esittämiseen soveltuvuuskokeeseen ilmoittautumisen
yhteydessä. Taitonäyte/tuotos arvostellaan asteikolla 2 – 10 pistettä. Saadakseen hyväksytyn tuloksen taitonäytteestä/tuotoksesta tulee hakijan
saada em. valinnan osiosta vähintään 5 pistettä.
OpeArt-suuntautumisvaihtoehtoon hakevien keskinäinen valintajärjestys määräytyy taitonäytteen/
tuotoksen pistemäärän perusteella. Tasapisteissä
ratkaisevat: 1. soveltuvuuskokeen pisteet ja 2. VAKAVA-kokeen pisteet.
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Luokanopettajakoulutus, Joensuu

K

asvatustieteen kandidaatin (180 op) ja
kasvatustieteen maisterin (120 op) tutkintoon johtavaa luokanopettajakoulutusta järjestetään Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa Joensuussa ja Savonlinnassa. Joensuun kampuksella järjestetään myös
luokanopettajan ja matemaattisten aineiden
opettajan koulutusta. Maisterin opinnot antavat
jatkokoulutuskelpoisuuden kasvatustieteessä.
Itä-Suomen yliopisto eri tiedekuntineen tarjoaa
monipuoliset mahdollisuudet laaja-alaisen kelpoisuuden sisältävän opettajatutkinnon suorittamiseen. Sivuaineet voivat olla omasta tiedekunnasta, muista tiedekunnista tai toisesta yliopistosta.
Mikäli luokanopettajakoulutuksen opiskelija valitsee sivuaineeksi jonkin filosofisen, luonnontieteiden ja metsätieteiden tai yhteiskuntatieteiden
ja kauppatieteiden tiedekunnan perusopetuksessa opetettavan aineen ja suorittaa siitä vähintään
60 opintopisteen laajuiset opinnot, opiskelija saa
perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuuden
suorittamassaan aineessa.
Luokanopettajan kelpoisuusopintoihin kuuluu perusopetuksessa opetettavien aineiden ja
aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op.
Näihin opintoihin kuuluvissa katsomusaineissa
Itä-Suomen yliopisto valtakunnallisen erityistehtävänsä mukaan tarjoaa ainoana yliopistona
Suomessa mahdollisuuden opiskella ortodoksista uskonnonpedagogiikkaa. Lisäksi Itä-Suomen
yliopistossa on mahdollista opiskella sivuaineena
ortodoksista teologiaa.

Tiedustelut:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja
opettajankoulutuksen osasto
Luokanopettajakoulutus, Joensuu
s-posti: lokojns.haku(at)uef.fi
puh. 029 44 52039, 029 44 52049, 029 44 52037
www.uef.fi/filtdk
www.uef.fi/hae
HAKEMUKSEN LIITTEET
Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan koulutusten yhteisvalinnoissa hakulomakkeen liitteet
postitetaan osoitteeseen: Hakija- ja opiskelijapalvelut, PL 35 (Agora), 40014 Jyväskylän yliopisto.
Hakemuksen liitteet tulee toimittaa 12.4.2013 mennessä, lukuun ottamatta vuonna 2013 valmistuvien
todistuksia, jotka tulee olla toimitettuna 7.6.2013
mennessä. Kaikkiin liitteisiin tulee liittää seuraavat tiedot: henkilötunnus, hakukohteet ja valinnat, johon liite liittyy (sekä YSHJ-hakulomakkeen
tunnus).
VALTAKUNNALLINEN KASVATUSALOJEN
VALINTAYHTEISTYÖVERKOSTO (VAKAVA)
VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii ja toteuttaa VAKAVA-kokeen. VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin
verkostossa mukana oleviin koulutuksiin. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia
opiskelutaitoja.
Yliopistojen yhteishaussa voi hakea yhteensä
9 eri koulutukseen. Sekä luokanopettajan että lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus) koulutusten
yhteisvalinnoissa hakija voi asettaa 3 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen. Muiden VAKAVAan
osallistuvien koulutusten osalta ei ole valtakunnallisesti rajattu, kuinka moneen hakukohteeseen
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voi hakea, mutta yliopistojen sisällä rajoituksia voi
olla.
VAKAVA-kokeeseen hakija osallistuu ilman
erillistä kutsua. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen:
Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee
sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta
hakulomakkeessa.
Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa
verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti tiistaina 7.5.2013 klo 13–15. Aineisto, josta
VAKAVA-kokeen kysymykset laaditaan, on nähtävillä VAKAVAn verkkosivuilla (Internet) 26.3.2013
lähtien. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVAan osallistuvissa
koulutuksissa, joihin hakija on hakenut.
Valintojen mahdollisessa toisessa vaiheessa
(soveltuvuuskokeessa) on yliopistokohtaisia eroja,
jotka ovat luettavissa tiedekuntien hakuoppaista ja
verkkosivuilta. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeisiin VAKAVA-kokeen pistemäärän ja hakutoiveen perusteella. Soveltuvuuskokeet järjestetään
eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta,
joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe järjestetään
yliopistoissa samojen viikkojen aikana. Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus) koulutuksiin hakevat voivat kuitenkin saada
kutsun valinnan toiseen vaiheeseen vain yhteen
luokanopettajakoulutusyksikköön ja vain yhteen
lastentarhanopettajakoulutusyksikköön. Tarkempia ohjeita saa hakulomakkeista ja yliopistojen hakuoppaista.
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VALINTAMENETTELY
Luokanopettajakoulutukseen valitaan 70 opiskelijaa kaksivaiheisen valinnan kautta.
Valinnan ensimmäisenä vaiheena on aineistoon pohjautuva kirjallinen VAKAVA-koe.
Toinen vaihe muodostuu soveltuvuuskokeesta
(haastattelu ja ryhmätilanne) ja ylioppilastutkintotodistuksen pisteistä.
Lopullisessa valinnassa ensin valitaan 42
hakijaa ylioppilastutkintopisteiden ja soveltuvuuskoepisteiden (haastattelu ja ryhmätilanne)
yhteispistemäärän perusteella ja sen jälkeen 28
hakijaa soveltuvuuskoepistemäärän perusteella.
Hakijoiden saavuttaessa saman pistemäärän määräytyy järjestys tasapisteissä 1) haastattelusta, 2)
ryhmätilanteesta, 3) VAKAVA-kokeesta saadun
pistemäärän perusteella. Varasijoille valitaan 40
hakijaa yhteispistemäärän perusteella.
Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on
alla olevan taulukon mukainen.
Valintajono

Valittavat

Tasapisteissä
ratkaisee

Yhteensä

70

1. Yhteispistemäärä

42

1. haastattelu

2. Soveltuvuuskoe

28

2. ryhmätilanne

Varasijat,

40

3. VAKAVA-koe

yhteispistemäärällä

Mikäli Joensuun kampuksen luokanopettajakoulutukseen valittujen opiskelijoiden joukossa ei ole
vähintään 6 ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvaa hakijaa, valitaan valitsematta jääneistä luokanopettajakoulutuksen hakijoista soveltuvuuskokeen
ja ylioppilastutkintotodistuksen yhteispistemäärän perusteella niin monta ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvaa hakijaa, että hyväksyttyjen
ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvien hakijoiden kokonaismääräksi saadaan 6, kuitenkin luokanopettajakoulutukseen opiskelijaksi valittavien
määrän pysyessä 70:nä. Ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvan valituksi tulevan hakijan yhteis-
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pistemäärän on kuitenkin oltava vähintään 90
% soveltuvuuskokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen yhteispistemäärän perusteella 42:nneksi
tulleen luokanopettajakoulutuksen hakijan yhteispistemäärästä. Jos ortodoksiseen kirkkokuntaan
kuuluvien hakijoiden määrää ei saada täytettyä,
valitaan soveltuvuuskokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen yhteispistemäärän perusteella ortodoksiseen kirkkokuntaan kuulumattomia hakijoita.
Mikäli luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutuksen opiskelijaksi hyväksyttävien määrä ei täyty, valitaan Joensuun kampuksen luokanopettajakoulutukseen vastaavasti
enemmän yhteispistemäärän mukaisessa järjestyksessä.

heeseen hakijan on saatava kirjallisesta kokeesta
vähintään 40 % kokeen enimmäispistemäärästä.
Luokanopettajakoulutukseen hakeva voi saada
kutsun valinnan toiseen vaiheeseen vain yhteen
luokanopettajakoulutusyksikköön. I vaiheen valintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää
kirjallinen oikaisupyyntö 6.6.2013 mennessä.

VALINTAKOE
I vaihe, kirjallinen VAKAVA-koe
Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa hankkeeseen osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti 7.5.2013 klo 13–15. Aineisto, josta
VAKAVA-kokeen kysymykset laaditaan, on nähtävillä VAKAVAn ja tiedekuntien verkkosivuilla
(Internet) 26.3.2013 lähtien. Joensuussa VAKAVA-kokeeseen osallistujat jaetaan kampuksen eri
saleihin sukunimen perusteella ja oman salin voi
tarkastaa etukäteen tiedekunnan verkkosivuilta
3.5.2013 alkaen. Kirjalliseen kokeeseen osallistuvien on esitettävä koevastausta palauttaessaan
valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai
vastaava. Muualla kuin Joensuussa kokeen suorittavien on tarkistettava kokeeseen liittyvät ilmoittautumiskäytänteet kyseisen yliopiston valintaoppaasta.
Kirjallisen kokeen tulos julkistetaan filosofisen
tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla 23.5.2013, jolloin myös lähetetään kirjallinen
kutsu soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan 230 hakijaa VAKAVA-kokeen pis-

II vaihe, soveltuvuuskoe ja ylioppilastutkintotodistuksen pisteet (yhteispistemäärän maksimi 140 pistettä)
1. Soveltuvuuskoe (maksimi 56 pistettä,
raakapistemäärän maksimi 20 pistettä)
Soveltuvuuskoe järjestetään 13. ja 14.6.2013
filosofisen tiedekunnan tiloissa Joensuussa (Tulliportinkatu 1). Soveltuvuuskoekutsussa ilmoitetaan, kumpana päivänä hakijan tulee osallistua soveltuvuuskokeeseen. Hakijan on ilmoittauduttava
kirjallisesti soveltuvuuskokeeseen ja palautettava
ennakkotehtävä viimeistään 3.6.2013. Ennakkotehtävän tarkempi ohje annetaan kutsukirjeessä.
Soveltuvuuskokeessa pyritään selvittämään hakijan edellytyksiä opettajankoulutuksessa menestymiseen ja opettajan tehtävään. Soveltuvuuskoe
koostuu haastattelusta (noin 20 min.) ja ryhmätilanteesta (ryhmätehtävä noin 20 min). Soveltuvuuskokeeseen osallistuvien on esitettävä valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava.
Mikäli hakija on kutsuttu sekä luokanopettajan ja
matemaattisten aineiden opettajan koulutuksen
että luokanopettajakoulutuksen soveltuvuuskokeeseen Joensuuhun, hän osallistuu vain yhteen
soveltuvuuskokeeseen
Haastattelussa ja ryhmätilanteessa arvioidaan
hakijan soveltuvuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta koulutukseen ja opetustyöhön. Haastattelussa keskitytään erityisesti opettajan tehtäviä
ja opettajankoulutukseen suuntautumista koskeviin teemoihin. Haastattelun pohjaksi hakija tekee

teiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä (sijaluvulla 230 olevien hakijoiden pisteiden mennessä
tasan kutsutaan heidät kaikki soveltuvuuskokeeseen). Päästäkseen valintakokeiden toiseen vai-

ennakkotehtävän. Ryhmätilanteessa kiinnitetään
huomiota hakijan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja
ongelmanratkaisutaitoihin.
Molemmista soveltuvuuskokeen osista (haas-
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tattelu, ryhmätilanne) voi saada kummastakin
enintään 10 pistettä, ja niistä kummastakin on
saatava vähintään 5 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen. Lopullisen valinnan pistelaskussa soveltuvuuskokeen raakapistemäärä
kerrotaan 2,8:lla.
2. Ylioppilastutkintotodistus (maksimi 84
pistettä)
Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä
neljästä kokeesta:
• Äidinkieli/korvaava koe
• Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta
(enintään 2 kieltä tai 2 reaalia/ainereaalia)
Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:
Kokeet
A - Äidinkieli
- Pitkän oppimäärän
mukaiset kokeet
B - Muut kokeet

L
21

E
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M
15

C
12

B
9

A
6

16

13

10

7

4

1

PISTEYTYS
Valinnan II vaiheen pisteytys tapahtuu seuraavan
taulukon mukaan:
Saatavat pisteet
- Haastattelu*
- Ryhmätilanne*
Ylioppilastutkintotodistus
Yhteispistemäärä

Maks.
28
28
84
140

*Soveltuvuuskokeen raakapistemäärä (haastattelu maks. 10 p, ryhmätilanne maks. 10 p) kerrotaan 2,8:lla.
VALINNAN TULOKSEN JULKISTAMINEN
Valinnan lopullinen tulos julkaistaan 20.6.2013
klo 12.00 filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla. Opiskelijavalintojen tu-
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lokset ovat luotettavasti ja nopeimmin saatavissa
tulosten julkistamispäivänä sähköisen hakujärjestelmän Oma haku -palvelusta (yliopistohaku.
fi). Kaikille soveltuvuuskokeeseen osallistuneille
ilmoitetaan tuloksesta myös kirjallisesti. Valintakokeiden tuloksista saa tietoja samasta päivästä
lähtien filosofisen tiedekunnan hallintopalvelukeskuksen kansliasta puh. 029 44 52039 ja 029 44
52049 (20.6.2013 kansliassa vastataan puhelimeen
klo 12–14). Oikaisumenettelystä ja opiskelupaikan vastaanottamisesta on lisätietoja oppaan alkuosassa.

Filosofinen tiedekunta

Luokanopettajan ja matemaattisten aineiden
opettajan koulutus, Joensuu

L

uokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutus järjestetään
Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa Joensuun kampuksella. Koulutus
johtaa kasvatustieteen kandidaatin (180 op) ja
kasvatustieteen maisterin (120 op) tutkintoon.
Maisterin opinnot antavat jatkokoulutuskelpoisuuden kasvatustieteessä.
Luokanopettajan ja matemaattisten aineiden
opettajan koulutuksessa suuntaudutaan luokanopetuksen ohella matemaattis-luonnontieteelliseen aineeseen (matematiikka, fysiikka tai kemia)
opiskelijan sivuainevalinnan mukaan. Opiskelija
saa perusopetuksen matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettajan kelpoisuuden suorittamalla
60 opintopisteen laajuiset sivuaineopinnot kyseisessä oppiaineessa.

hakemuksen täydentämiseksi. Mikäli tämän jälkeenkään hakija ei ole toimittanut vaadittavia liitteitä annetun lisäajan päättymiseen mennessä, ei
hakijaa huomioida valinnassa eikä hakija voi osallistua mahdolliseen valintakokeeseen.

HAKEMUKSEN LIITTEET
Hakukelpoisuutta koskevat liitteet lähetetään ItäSuomen yliopiston hakijapalveluihin 12.4.2013
mennessä osoitteeseen: Itä-Suomen yliopis-

VALTAKUNNALLINEN KASVATUSALOJEN
VALINTAYHTEISTYÖVERKOSTO (VAKAVA)
VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii ja toteuttaa VAKAVA-kokeen. VAKAVA-kokeella voi hakea kaikkiin
verkostossa mukana oleviin koulutuksiin. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia
opiskelutaitoja.
Yliopistojen yhteishaussa voi hakea yhteensä
9 eri koulutukseen.
VAKAVA-kokeeseen hakija osallistuu ilman
erillistä kutsua. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen:
Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee
sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta
hakulomakkeessa.
Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa
verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti tiistaina 7.5.2013 klo 13–15. Aineisto, josta
VAKAVA-kokeen kysymykset laaditaan, on nähtävillä VAKAVAn verkkosivuilla (Internet) 26.3.2013
lähtien. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVAan osallistuvissa
koulutuksissa, joihin hakija on hakenut.
Valintojen mahdollisessa toisessa vaiheessa
(soveltuvuuskokeessa) on yliopistokohtaisia eroja,

to, Kuopion kampuksen hakijapalvelut, PL 1627,
70211 Kuopio. Huom! Mikäli hakija ei ole 12.4.2013
mennessä toimittanut vaadittuja liitteitä, voidaan
hakijalle hänen pyynnöstään myöntää lisäaikaa

jotka ovat luettavissa tiedekuntien hakuoppaista ja
verkkosivuilta. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeisiin VAKAVA-kokeen pistemäärän ja hakutoiveen perusteella. Soveltuvuuskokeet järjestetään

Tiedustelut:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja
opettajankoulutuksen osasto
Luokanopettajan ja matemaattisten
aineiden opettajankoulutus, Joensuu
s-posti: lokojns.haku(at)uef.fi
puh. 029 44 52039, 029 44 52049, 029 44 52037
www.uef.fi/filtdk
www.uef.fi/hae

67

Filosofinen tiedekunta

eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta,
joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe järjestetään
yliopistoissa samojen viikkojen aikana.
VALINTAMENETTELY
Luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa kaksivaiheisen valinnan kautta. Valinnan ensimmäisenä
vaiheena on aineistoon pohjautuva kirjallinen
VAKAVA-koe. Toinen vaihe muodostuu soveltuvuuskokeesta (haastattelu ja ryhmätilanne) ja ylioppilastutkintotodistuksen pisteistä.
Lopullisessa valinnassa ensin valitaan 12 hakijaa ylioppilastutkintopisteiden ja soveltuvuuskoepisteiden (haastattelu ja ryhmätilanne) yhteispistemäärän perusteella ja sen jälkeen 8 hakijaa
soveltuvuuskoepistemäärän perusteella. Hakijoiden saavuttaessa saman pistemäärän määräytyy
järjestys tasapisteissä 1) haastattelusta, 2) ryhmätilanteesta, 3) VAKAVA-kokeesta saadun pistemäärän perusteella. Varasijoille valitaan loput
kokeen hyväksytysti suorittaneet yhteispistemäärän perusteella.
Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on
alla olevan taulukon mukainen.
Valintajono

Valittavat

Tasapisteissä
ratkaisee

Yhteensä

20

1. Yhteispistemäärä

12

1. haastattelu

2. Soveltuvuuskoe

8

2. ryhmätilanne

Varasijat,

Loput kokeen

3. VAKAVA-koe

yhteispistemäärällä hyväksytysti
suorittaneet

Mikäli luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutuksen opiskelijaksi hyväksyttävien määrä ei täyty, valitaan Joensuun kampuksen luokanopettajakoulutukseen vastaavasti
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enemmän yhteispistemäärän mukaisessa järjestyksessä.
VALINTAKOE
I vaihe, kirjallinen VAKAVA-koe
Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa
verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti tiistaina 7.5.2013 klo 13–15. Aineisto, josta
VAKAVA-kokeen kysymykset laaditaan, on nähtävillä VAKAVAn ja tiedekuntien verkkosivuilla
(Internet) 26.3.2013 lähtien. Joensuussa VAKAVA-kokeeseen osallistujat jaetaan kampuksen eri
saleihin sukunimen perusteella ja oman salin voi
tarkastaa etukäteen tiedekunnan verkkosivuilta
3.5.2013 alkaen. Kirjalliseen kokeeseen osallistuvien on esitettävä koevastausta palauttaessaan
valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai
vastaava. Muualla kuin Joensuussa kokeen suorittavien on tarkistettava kokeeseen liittyvät ilmoittautumiskäytänteet kyseisen yliopiston valintaoppaasta.
Kirjallisen kokeen tulos julkistetaan filosofisen
tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla 23.5.2013, jolloin myös lähetetään kirjallinen
kutsu soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan 60 hakijaa VAKAVA-kokeen pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä (sijaluvulla 60 olevien hakijoiden pisteiden mennessä
tasan kutsutaan heidät kaikki soveltuvuuskokeeseen). Päästäkseen valintakokeiden toiseen vaiheeseen hakijan on saatava kirjallisesta kokeesta
vähintään 40 % kokeen enimmäispistemäärästä. I
vaiheen valintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää kirjallinen oikaisupyyntö viimeistään
6.6.2013.
II vaihe, soveltuvuuskoe ja ylioppilastutkintotodistuksen pisteet (yhteispistemäärän maksimi 140 pistettä)
1. Soveltuvuuskoe (maksimi 56 pistettä,
raakapistemäärän maksimi 20 pistettä)
Soveltuvuuskoe järjestetään 13. ja 14.6.2013

Filosofinen tiedekunta

filosofisen tiedekunnan tiloissa Joensuussa (Tulliportinkatu 1). Soveltuvuuskoekutsussa ilmoitetaan, kumpana päivänä hakijan tulee osallistua soveltuvuuskokeeseen. Hakijan on ilmoittauduttava
kirjallisesti soveltuvuuskokeeseen ja palautettava
ennakkotehtävä viimeistään 3.6.2013. Ennakkotehtävän tarkempi ohje annetaan kutsukirjeessä.
Soveltuvuuskokeessa pyritään selvittämään hakijan edellytyksiä opettajankoulutuksessa menestymiseen ja opettajan tehtävään. Soveltuvuuskoe
koostuu haastattelusta (noin 20 min.) ja ryhmätilanteesta (ryhmätehtävä noin 20 min.). Soveltuvuuskokeeseen osallistuvien on esitettävä valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava.
Mikäli hakija on kutsuttu sekä luokanopettajan ja
matemaattisten aineiden opettajan koulutuksen
että luokanopettajakoulutuksen soveltuvuuskokeeseen Joensuuhun, hän osallistuu vain yhteen
soveltuvuuskokeeseen.
Haastattelussa ja ryhmätilanteessa arvioidaan
hakijan soveltuvuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta koulutukseen ja opetustyöhön. Haastattelussa keskitytään erityisesti opettajan tehtäviä
ja opettajankoulutukseen suuntautumista koskeviin teemoihin. Haastattelun pohjaksi hakija tekee
ennakkotehtävän. Ryhmätilanteessa kiinnitetään
huomiota hakijan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja
ongelmanratkaisutaitoihin.
Molemmista soveltuvuuskokeen osista (haastattelu, ryhmätilanne) voi saada kummastakin
enintään 10 pistettä, ja niistä kummastakin on
saatava vähintään 5 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen. Lopullisen valinnan pistelaskussa soveltuvuuskokeen raakapistemäärä
kerrotaan 2,8:lla.

2. Ylioppilastutkinto (maksimi 84 pistettä)
Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä
neljästä kokeesta:
• Äidinkieli/korvaava koe
• Kaksi seuraavista
- matematiikka
- fysiikan ainereaali
- kemian ainereaali
- reaalikoe (vanhamuotoinen)
• Yksi muu parhaat pisteet antava koe
Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:
Kokeet
A - Äidinkieli
- Pitkän oppimäärän
mukaiset kokeet
- Fysiikan tai kemian
ainereaali
- Reaalikoe
B - Muut kokeet
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PISTEYTYS
Valinnan II vaiheen pisteytys tapahtuu seuraavan
taulukon mukaan:
Saatavat pisteet
Haastattelu*
Ryhmätilanne*
Ylioppilastutkintotodistus
Yhteispistemäärä

Maksimi
28
28
84
140

*Soveltuvuuskokeen raakapistemäärä (haastattelu maks. 10 p, ryhmätilanne maks. 10 p) kerrotaan 2,8:lla.
VALINNAN TULOSTEN JULKISTAMINEN
Valinnan lopullinen tulos julkaistaan 20.6.2013
klo 12 filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla. Opiskelijavalintojen tulokset ovat luotettavasti ja nopeimmin saatavissa
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tulosten julkistamispäivänä sähköisen hakujärjestelmän Oma haku -palvelusta (yliopistohaku.
fi). Kaikille soveltuvuuskokeeseen osallistuneille
ilmoitetaan tuloksesta myös kirjallisesti. Valintakokeiden tuloksista saa tietoja samasta päivästä

lähtien filosofisen tiedekunnan hallintopalvelukeskuksen kansliasta puh. 029 44 52039 ja 029 44
52049 (21.6.2012 kansliassa vastataan puhelimeen
klo 12–14). Oikaisumenettelystä ja opiskelupaikan vastaanottamisesta on lisätietoja oppaan alkuosassa.

Opinto-ohjaajan koulutus, Joensuu

O

hjaus on monitieteinen tiedonala, jolla
on perustansa neuvonta- ja ohjauspsykologiassa ja kasvatustieteissä. Opintoohjaajan koulutus johtaa kasvatustieteen kandidaatin (180 op) ja maisterin (120 op) tutkintoihin,
jotka antavat kelpoisuuden toimia oppilaan- ja
opinto-ohjaajana sekä opettajana. Koulutus tarjoaa monipuoliset valmiudet toimia ohjaus- ja
neuvontatyön sekä koulutuksen asiantuntijatehtävissä. Maisterin tutkinnon suorittanut voi
jatkaa tieteellisiin jatko-opintoihin.

ja ylioppilastutkintotodistuksen yhteispistemäärän perusteella ja sen jälkeen 8 hakijaa II vaiheen
aineistokokeesta ja haastattelusta saatujen pistemäärien perusteella. Varasijoille valitaan 20 hakijaa yhteispistemäärällä. Hakijoiden saavuttaessa
saman pistemäärän valinta suoritetaan haastattelusta saadun pistemäärän perusteella.
Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on
alla olevan taulukon mukainen.
Valintajono

Tiedustelut:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto/
Opinto-ohjaajan koulutus
s-posti: opo.haku@uef.fi
puh. 029 44 52034
www.uef.fi/filtdk
www.uef.fi/hae
VALINTAMENETTELY
Opinto-ohjaajan koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa. Valintamenettelynä on ennakkotehtävä
ja kaksivaiheinen valintakoe. Valinnan I vaihe
on aineistoon pohjautuva kirjallinen VAKAVAkoe. II vaihe koostuu aineistokokeesta ja haastattelusta, joiden lisäksi valinnassa pisteytetään
erikseen kuvatulla tavalla ylioppilastutkintotodistus. Lopullisessa valinnassa ensin valitaan 12
hakijaa II vaiheen aineistokokeen, haastattelun
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Valittavat

Tasapisteissä
ratkaisee

Yhteensä

20

1. Valintajono

12

- II vaiheen aineistokoe (0-10 p.)
- Haastattelu (0-40 p.)
- Ylioppilastodistus (maks. 84 p.)
2. Valintajono

8

Haastattelu

- II vaiheen aineistokoe (0-10 p.)
- Haastattelu (0-40 p.)
Varasijat,

20

yhteispistemäärällä

Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijalta vaaditaan
vähintään 5 pistettä II vaiheen aineistokokeesta
sekä 20 pistettä haastattelusta.
Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksesta ja valintakokeen II vaiheesta saatavien pisteiden summa.
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VALINTAKOKEET
I vaihe, kirjallinen VAKAVA-koe
VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan
valintayhteistyöverkosto, joka laatii ja toteuttaa
VAKAVA-kokeen. VAKAVA-kokeella voi hakea
kaikkiin verkostossa mukana oleviin koulutuksiin.
VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia
opiskelutaitoja.
Yliopistojen sähköisessä yhteishaussa voi
hakea yhteensä 9 eri koulutukseen. VAKAVAan
osallistuvien koulutusten osalta ei ole valtakunnallisesti rajattu, kuinka moneen hakukohteeseen
voi hakea, mutta yliopistojen sisällä rajoituksia voi
olla.
VAKAVA-kokeeseen hakija osallistuu ilman
erillistä kutsua. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen:
Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee
sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta
hakulomakkeessa.
Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa
verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti tiistaina 7.5.2013 klo 13-15. Aineisto, josta
VAKAVA-kokeen kysymykset laaditaan, on nähtävillä VAKAVAn verkkosivuilla (Internet) 26.3.2013
lähtien. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVAan osallistuvissa
koulutuksissa, joihin hakija on hakenut.
VAKAVA-verkostossa mukana olevien koulutusten valintojen mahdollisessa toisessa vaiheessa
(soveltuvuuskokeessa) on yliopistokohtaisia eroja,
jotka ovat luettavissa tiedekuntien hakuoppaista ja
verkkosivuilta. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeisiin VAKAVA-kokeen pistemäärän ja hakutoiveen perusteella. Soveltuvuuskokeet järjestetään
eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta,
joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe järjestetään
yliopistoissa samojen viikkojen aikana.

Joensuussa VAKAVA-kokeeseen osallistujat
jaetaan kampuksen eri saleihin sukunimen perusteella ja oman salin voi tarkastaa etukäteen tiedekunnan verkkosivuilta 3.5.2013 alkaen. Kirjalliseen kokeeseen osallistuvien on esitettävä koevastausta palauttaessaan valokuvalla varustettu
henkilöllisyystodistus tai vastaava. Muualla kuin
Joensuussa kokeen suorittavien on tarkistettava
kokeeseen liittyvät ilmoittautumiskäytänteet kyseisen yliopiston valintaoppaasta.
VAKAVA-kokeen pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä kutsutaan vähintään 60 hakijaa II vaiheeseen. Tulos julkistetaan filosofisen
tiedekunnan Joensuun kampuksen (Tulliportinkatu 1) ilmoitustaululla 23.5.2013, jolloin myös lähetetään kirjallinen kutsu II vaiheeseen. I vaiheen
valintaan tyytymättömällä on mahdollisuus jättää
kirjallinen oikaisupyyntö 6.6.2013 mennessä.
Ennakkotehtävä
Ennakkotehtävänä opinto-ohjaajan koulutukseen on kirjoitelma, jonka laajuus on noin 2 sivua.
Hakija jäsentää kirjoitelmassa hakeutumisensa
perusteita sekä opiskelu- ja ammatillista suuntautumistaan. Ennakkotehtävää ei pisteytetä, mutta
sen palautus on edellytys II vaiheeseen osallistumiselle ja sitä käytetään II vaiheessa haastattelun tukena sekä opiskelijaksi valitun hakijan
opinto-ohjauksessa. Ennakkotehtävä palautetaan 31.5.2013 mennessä alla mainittuun palautusosoitteeseen.
Kirjoitelman 1. sivun vasempaan yläkulmaan
merkitään nimi, henkilötunnus, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite sekä oikeaan yläkulmaan valokuva. Kuva voi olla digitaalisessa muodossa. Kirjoitelmia kuvineen palautetaan kaksi kappaletta.
Tehtävät: 1) Kuvaa hakeutumisesi perusteita ja
ammatillisia kiinnostuksiasi. Mikä motivoi Sinua
hakemaan juuri opinto-ohjaajan koulutukseen
suhteessa muihin mahdollisiin vaihtoehtoihisi?
2) Millaisissa tehtävissä näet itsesi tulevaisuudessa
opinto-ohjaajana? Mitkä olisivat työsi haasteet ja
mahdollisuudet?
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Palautusosoite
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta, Joensuu
Ohjauksen koulutus / ennakkotehtävä
PL 111
80101 Joensuu
II vaihe
Valintakokeen II vaihe järjestetään 7.6.2013
filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen
Educa-rakennuksessa (Tulliportinkatu 1). Valintakokeen ensimmäisenä osana on aineistokoe
klo 8.00 - 10.00 salissa E100, joka perustuu koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Aineistot
liittyvät opinto-ohjaukseen ja ohjaukseen tiedonalana. Aineistokoe koostuu kahdesta tehtävästä, jotka arvioidaan asteikolla 0-5. Kokeeseen
osallistuvan on esitettävä koevastausta palauttaessaan valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava.
Valintakokeen II vaiheen toisena osana on
haastattelu, jonka tavoitteena on arvioida hakijan motivaatiota, koulutuksellista ja ammatillista
suuntautuneisuutta sekä opiskelu- ja työskentelyvalmiuksia. Haastattelussa (n. 40 min) on kaksi
arvioijaa ja sen enimmäispistemäärä on 40 pistettä. Hakijan henkilökohtainen haastatteluaika
ilmoitetaan kirjallisen osion jälkeen tiedekunnan ilmoitustaululla. Haastatteluun osallistuvan
on esitettävä valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava.
Valintakoepäivä päättyy klo 17.00 mennessä.

PISTEYTYS
Ylioppilastutkintotodistus (maks. 84 pistettä)
Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä
neljästä kokeesta:
• Äidinkieli/korvaava koe
• Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta
(enintään 2 kieltä tai 2 reaalia/ainereaalia)
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Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:
Kokeet
A - Äidinkieli
- Pitkän oppimäärän
mukaiset kokeet
B - Muut kokeet

L
21

E
18

M
15

C
12

B
9

A
6

16

13

10

7

4

1

VALINNAN TULOKSEN JULKISTAMINEN
Valinnan lopullinen tulos julkistetaan viimeistään
20.6.2013 klo 12.00 filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla (Tulliportinkatu
1). Kaikille soveltuvuuskokeeseen osallistuneille
ilmoitetaan tuloksesta kirjallisesti, jossa myös ilmoitetaan puhelinaika, jolloin he voivat tiedustella
valintakokeista puhelimitse. Opiskelijavalintojen
tulokset ovat luotettavasti ja nopeimmin saatavissa tulosten julkistamispäivänä sähköisen hakujärjestelmän Oma haku -palvelusta (yliopistohaku.fi).
Oikaisumenettelystä ja opiskelupaikan vastaanottamisesta on lisätietoja oppaan alkuosassa.

Filosofinen tiedekunta

Psykologia, Joensuu

I

tä-Suomen yliopiston psykologikoulutuksessa painottuvat toisiinsa liittyen elämänkulun, ohjauksen ja neuvonnan psykologia
sekä organisaatioiden psykologia. Psykologian
tutkimusaloja ovat elämänkulku, urat ja perhe,
koulutettavuus ja sosiaaliset erot, psykologiset
interventiot ja psykoterapia sekä organisaatiot
ja työelämä. Tutkimussuuntautumiselle on ominaista psykologisten ilmiöiden sosiaalinen, historiallinen ja kulttuurinen tarkastelu.
Tiedustelut:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto/
Psykologikoulutus
s-posti: psyka.haku(at)uef.fi
puh. 029 44 52045
www.uef.fi/filtdk
www.uef.fi/hae
Valintamenettely
Psykologian aloituspaikkojen määrä päävalinnassa on 40. Tämän lisäksi erillisvalinnassa valitaan
omassa kiintiössään 5 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta hakijaa, joilla on suoritettuna
psykologian aineopinnot 35 op (ks. erillisvalintojen
hakuopas). Ne ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaneet hakijat, jotka eivät ole suorittaneet
psykologian aineopintoja, hakevat psykologian
päävalinnassa.
Valintakoe on pakollinen ja siihen tulee saapua ilman erillistä kutsua. Ensin valitaan 28 hakijaa ylioppilastutkinnon pisteiden ja valintakoepisteiden
yhteispistemäärän perusteella ja sen jälkeen 12
hakijaa valintakoepisteiden perusteella. Hakijoiden saadessa saman yhteispistemäärän, järjestys
määräytyy valintakokeen pistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on sama valintakoepistemäärä,
määräytyy järjestys laajasta esseekysymyksestä

saadun pistemäärän perusteella. Jos hakijoilla on
edelleen sama pistemäärä, järjestys määräytyy
”Arjen sosiaalipsykologia” kirjan vastauksesta saadun pistemäärän perusteella. Varasijalle valitaan
kuusi hakijaa yhteispistemäärän perusteella.
Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on
alla olevan taulukon mukainen.
Valintajono
Yhteensä
1. Yhteispistemäärä
2. Valintakoe
Varasijat,
yhteispistemäärällä

Valittavat
40
28
12
6

Tasapisteissä
ratkaisee
1. Valintakoe
2. Valintakokeen
laaja esseekysymys
3. Valintakokeen
”Arjen sosiaalipsykologia” kirjan kysymys

Yhteispistemäärä on ylioppilastutkintotodistuksen
ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä.
Valintakoe
Psykologian valintakoe järjestetään maanantaina 3.6.2013 klo 14–18 salissa C1, Carelia, Yliopistokatu 4. Valintakoe on pakollinen ja siihen tulee
saapua ilman erillistä kutsua. Valintakokeeseen
osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperinsa jättäessään.
VALINTAKOEKIRJAT
• Raatikainen Panu: Ihmistieteet ja filosofia,
Gaudeamus 2004 tai uudempi painos, ISBN
951-662-898-2.
• Suoninen Eero, Pirttilä-Backman Anna-Maija,
Lahikainen Anja Riitta ja Ahokas Marja: Arjen
sosiaalipsykologia 2010 (tai uudempi painos),
WSOY, ISBN 9789510348055
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Valintakokeessa on kysymyksiä Raatikaisen ja
Suonisen ym. kirjoista sekä yksi laaja esseekysymys, joka voi kattaa molemmat valintakoekirjat.
PISTEYTYS
Pisteytys tapahtuu seuraavan taulukon mukaan:
Saatavat pisteet
Valintakoe
Ylioppilastutkintotodistus
Yhteispistemäärä

Maks.
56
84
140

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä
neljästä kokeesta:
• Äidinkieli/korvaava koe
• Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 reaalia/ainereaalia)
Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:
Kokeet
A - Äidinkieli
- Pitkän oppimäärän
mukaiset kokeet
B - Muut kokeet
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Valinnan tuloksen julkistaminen
Valinnan tulos julkaistaan viimeistään torstaina
20.6.2013 klo 12.00 filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla. Opiskelijavalintojen tulokset ovat luotettavasti ja nopeimmin
saatavissa tulosten julkistamispäivänä sähköisen
hakujärjestelmän Oma haku -palvelusta (yliopistohaku.fi). Kaikille valintakokeeseen osallistuneille
ilmoitetaan tuloksesta myös kirjallisesti. Oikaisumenettelystä ja opiskelupaikan vastaanottamisesta
on lisätietoja oppaan alkuosassa.

Filosofinen tiedekunta

I

tä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologian osastoon otetaan opiskelijoita suorittamaan sekä alempaa että ylempää
korkeakoulututkintoa. Opiskelemaan valitut suorittavat ensin teologian kandidaatin tutkinnon,
joka on alempi korkeakoulututkinto. Sen jälkeen
suoritetaan teologian maisterin tutkinto, joka on

ylempi korkeakoulututkinto. Opiskelijat valitaan
koulutusohjelmiin, joita ovat läntisen teologian
ja ortodoksisen teologian koulutusohjelma. Opiskelu tapahtuu Joensuun kampuksella.
Lisätietoa kaikkien alojen koulutuksista on
nähtävissä filosofisen tiedekunnan verkkosivuilla www.uef.fi/filtdk.

Läntisen teologian koulutusohjelma
Kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen sekä kulttuurin
suuntautumisvaihtoehto, Joensuu

Y

liopistollisen tutkinnon suorittaneita
teologeja toimii paitsi pappeina, lehtoreina ja opettajina myös monissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa tehtävissä, esimerkiksi toimittajina, tiedottajina ja tutkijoina.
Teologian opiskelu tarjoaa laajan yleissivistävän
tutkinnon, joka mahdollistaa työskentelyn monilla eri aloilla.
Kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen sekä kulttuurin suuntautumisvaihtoehto antaa kelpoisuuden teologin tehtävissä toimimiseen, kuten evankelisluterilaisen kirkon papin virkaan sekä yhteiskunnallisiin teologista asiantuntemusta vaativiin
tehtäviin.
Tiedustelut:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Teologian osasto
p. 029 44 52030 tai 029 44 52029
käyntios.: Yliopistokatu 4
www.uef.fi/filtdk
www.uef.fi/hae

VALINTAMENETTELY
Aloituspaikkojen määrä on 45.
Valintajono
Yhteensä
1. Yhteispistemäärä
2. Valintakoe
3. Varasijat,
yhteispistemäärällä

Valittavat Tasapisteissä
ratkaisee
45
27
Kirjallisuuskoe
18
25

Yhteispistemäärä on ylioppilastodistuksesta saatavien pisteiden ja valintakokeesta saatavien pisteiden summa.
VALINTAKOE
Valintakoe järjestetään maanantaina 3.6.2013 alkaen klo 12.45 Metria-rakennuksen salissa M100,
Yliopistokatu 7, Joensuu. Koe päättyy klo 17.00.
Valintakokeeseen ei tule erillistä kutsua. Valintakokeeseen tulee ottaa mukaan kirjoitusvälineet
ja virallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi
ajokortti, passi tai henkilökortti. Henkilöllisyys tarkistetaan jätettäessä koepaperit valvojalle. Kaikki
tarvittava materiaali jaetaan hakijoille valintakoe-
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tilaisuudessa.
Valintakokeeseen kuuluu aineistokoe, johon
liittyvä materiaali annetaan koetilaisuudessa, sekä kirjallisuuskoe. Aineistokoe on muodoltaan
tarkastelu-, analysointi-, vertailu- tai jäsennystehtävä. Suomenkielisen materiaalin lisäksi aineistokokeessa on suppea englanninkielinen teksti.
Kirjallisuuskokeen kysymyksiin vastataan valintakoekirjan perusteella.
VALINTAKOEKIRJA
• Holmén, Tom. Jeesus. Helsinki: WSOY, 2007.
PISTEYTYS
Saatavat pisteet
Valintakoe
a. Aineistokoe
b. Kirjallisuuskoe

Saavutettava
vähintään

Maksimi

13

56

(3+3)

(28)

(7)

(28)

Ylioppilastutkintotodistus

84

Yhteispistemäärä

140

Aineistokokeen sekä suomenkielisestä että vieraskielisestä osuudesta tulee saavuttaa vähintään
kolme (3) pistettä kummastakin. Muussa tapauksessa koe hylätään.
Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä
neljästä kokeesta:
• Äidinkieli/korvaava koe
• Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta
(enintään 2 kieltä tai 2 reaalia/ainereaalia)
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Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:
L

E

M

C

B

A

A - Äidinkieli
- Pitkän oppimäärän
mukaiset kokeet

Kokeet

21

18

15

12

9

6

B

16

13

10

7

4

1

- Muut kokeet

VALINNAN TULOKSEN JULKISTAMINEN
Valinnan tulos julkistetaan viimeistään torstaina
20.6.2013 filosofisen tiedekunnan ilmoitustaululla Joensuun kampuksella. Tulos ilmoitetaan myös
kirjallisesti jokaiselle valintakokeessa olleelle.
Valinnan tulos on myös nähtävissä yliopistohaku.
fi-sivustolla. Oikaisumenettelystä ja opiskelupaikan vastaanottamisesta on lisätietoja oppaan alkuosassa.

Filosofinen tiedekunta

Läntisen teologian koulutusohjelma
Opetusalan suuntautumisvaihtoehto, Joensuu

Y

liopistollisen tutkinnon suorittaneita
teologeja toimii paitsi pappeina, lehtoreina ja opettajina myös monissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa tehtävissä, esimerkiksi toimittajina, tiedottajina ja tutkijoina.
Teologian opiskelu tarjoaa laajan yleissivistävän
tutkinnon, joka mahdollistaa työskentelyn monilla eri aloilla.
Opetusalan suuntautumisvaihtoehto antaa
kelpoisuuden toimia kahden aineen opettajana
perusopetuksessa ja lukiossa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuksessa. Toinen
opetettavista aineista on evankelisluterilainen
uskonto.
Tiedustelut:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Teologian osasto
p. 029 44 52030 tai 029 44 52029
käyntios.: Yliopistokatu 4
www.uef.fi/filtdk
www.uef.fi/hae
VALINTAMENETTELY
Aloituspaikkojen määrä on 10. Opiskelijat valitaan
kahdessa vaiheessa. Vaihe 1 on kirjallinen koe, johon osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat. Vaihe 2 on soveltuvuuskoe, johon osallistuvat vain ne
20 hakijaa jotka siihen kutsutaan vaiheen 1 tulosten perusteella.
Valinnan vaihe 1:
Valintajono

Valittavat Tasapisteissä
ratkaisee
1. Yhteispistemäärä
12
Kirjallisuuskoe
2. Valintakoe
8
Kirjallisuuskoe
Yhteispistemäärä on ylioppilastodistuksesta saa-

tavien pisteiden ja valintakokeesta saatavien pisteiden summa.
Valinnan vaihe 2:
Valintajono

Valittavat Tasapisteissä
ratkaisee
Yhteensä
10
1. Soveltuvuuskokeen
10
Yksilöhaastattelu,
yhteispistemäärä
tämän mennessä
2. Varasijat,
10
tasan vaiheen 1
soveltuvuuskokeen
kirjallisuuskoe
yhteispistemäärällä
VALINTAKOE
Valinnan vaihe 1:
Valintakokeen kirjallinen osio järjestetään maanantaina 3.6.2013 alkaen klo 12.45 Metria-rakennuksen salissa M100, Yliopistokatu 7, Joensuu.
Koe päättyy klo 17.00. Valintakokeen kirjalliseen
osioon ei tule erillistä kutsua. Valintakokeeseen
tulee ottaa mukaan kirjoitusvälineet ja virallinen
henkilöllisyystodistus, esimerkiksi ajokortti, passi
tai henkilökortti. Henkilöllisyys tarkistetaan jätettäessä koepaperit valvojalle. Kaikki tarvittava materiaali jaetaan hakijoille valintakoetilaisuudessa.
Valintakokeeseen kuuluu aineistokoe, johon
liittyvä materiaali annetaan koetilaisuudessa, sekä kirjallisuuskoe. Aineistokoe on muodoltaan
tarkastelu-, analysointi-, vertailu- tai jäsennystehtävä. Suomenkielisen materiaalin lisäksi aineistokokeessa on suppea englanninkielinen teksti.
Kirjallisuuskokeen kysymyksiin vastataan valintakoekirjan perusteella.
Valinnan vaihe 2:
Soveltuvuuskoe järjestetään perjantaina
14.6.2013 alkaen klo 9.00 Agora-rakennuksessa,
Yliopistokatu 4, Joensuu. Soveltuvuuskoe päättyy
viimeistään klo 17.00. Tarkempi aikataulu ilmoi-
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tetaan itse paikalla.
Kaikkien opetusalan suuntautumisvaihtoehtoon hakevien tulee valinnan vaihetta 2 varten
täyttää ennakkotietolomake, joka löytyy verkkosivulta http://www.uef.fi/filtdk/hae-opiskelijaksi
toukokuun 2013 alusta lähtien. Lomake tulee palauttaa täytettynä teologian osaston kansliaan viimeistään maanantaina 3.6.2013 klo 16.00 mennessä. Mukaan tulee liittää passivalokuva. Jos hakija
ei pysty saamaan lomaketta verkkosivuilta, hän voi
ottaa yhteyttä teologian osaston kansliaan, puh.
029 44 52030.
Soveltuvuuskokeeseen voivat osallistua vain
ne 20 hakijaa jotka siihen kutsutaan valintakokeen kirjallisen osion tulosten perusteella.
Soveltuvuuskoe muodostuu henkilökohtaisesta
haastattelusta ja ryhmätilanteesta. Soveltuvuuskokeen tavoitteena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta opetustyöhön, motivoituneisuudesta
ja sitoutuneisuudesta. Ryhmätilanteessa kiinnitetään huomiota hakijan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoihin. Haastattelun aiheet keskitetään
ammatinvalintaa ja urasuuntautumista koskeviin
kysymyksiin
VALINTAKOEKIRJA
• Holmén, Tom. Jeesus. Helsinki: WSOY, 2007.
PISTEYTYS
Valinnan vaihe 1:
Saatavat pisteet
Valintakoe
c. Aineistokoe
d. Kirjallisuuskoe
Ylioppilastutkintotodistus
Yhteispistemäärä

Saavutettava Maksimi
vähintään
13
56
(3+3)
(28)
(7)
(28)
84
140

Aineistokokeen sekä suomenkielisestä että vieraskielisestä osuudesta tulee saavuttaa vähintään
kolme (3) pistettä kummastakin. Mikäli hakija ei
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ole vastannut aineistokokeen kumpaankin osuuteen hyväksyttävästi, koe hylätään.
Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä
neljästä kokeesta:
• Äidinkieli/korvaava koe
• Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta
(enintään 2 kieltä tai 2 reaalia/ainereaalia)
Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:
Kokeet
A - Äidinkieli
- Pitkän oppimäärän
mukaiset kokeet
B - Muut kokeet

L
21

E
18

M
15

C
12

B
9

A
6

16

13

10

7

4

1

Valinnan vaihe 2:
Saatavat pisteet
Soveltuvuuskoe
a. Haastattelu
b. Ryhmätilanne

Saavutettava
vähintään
10
(5)
(5)

Maksimi
20
(10)
(10)

Mikäli hakija ei ole saavuttanut sekä haastatteluettä ryhmätilanteesta vaadittavaa vähimmäispistemäärää, koe hylätään.
VALINNAN TULOKSEN JULKISTAMINEN
Valintakokeen ensimmäisen vaiheen tulokset
postitetaan valintakokeessa olleille viimeistään
perjantaina 7.6.2013. Soveltuvuuskokeeseen valituille postitetaan kutsu ja ohjeet jatkosta sekä
lisäksi kaikille tieto valintatuloksen perusteista.
Valinnan lopullinen tulos julkistetaan viimeistään torstaina 20.6.2013 filosofisen tiedekunnan
ilmoitustaululla Joensuun kampuksella. Tulos ilmoitetaan myös kirjallisesti jokaiselle soveltuvuuskokeessa olleelle. Valinnan tulos on myös nähtävissä yliopistohaku.fi-sivustolla. Oikaisumenettelystä
ja opiskelupaikan vastaanottamisesta on lisätietoja
oppaan alkuosassa.
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Ortodoksisen teologian koulutusohjelma
Kirkon ja kulttuurin suuntautumisvaihtoehto,
Joensuu

O

rtodoksisen teologian opiskelu perehdyttää monipuolisesti ortodoksisen
kirkon oppiin, elämään ja historiaan
ja antaa valmiudet toimia ortodoksisen teologian asiantuntijatehtävissä. Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologian osasto on
Pohjoismaiden ainoa akateemista ortodoksista
teologista koulutusta antava yksikkö.
Kirkon ja kulttuurin suuntautumisvaihtoehto
antaa kelpoisuuden ortodoksisen kirkon työsuhteisen papin ja diakonin tehtäviin sekä valmiudet
muihin ortodoksisen teologian asiantuntemusta
vaativiin tehtäviin esimerkiksi tiedotusvälineissä
tai kulttuurielämässä.
Tiedustelut:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Teologian osasto
p. 029 44 52030 tai 029 44 52031
käyntios.: Yliopistokatu 4
www.uef.fi/filtdk
www.uef.fi/hae
VALINTAMENETTELY

Yhteensä
1. Yhteispistemäärä
2. Valintakoe
3. Varasijat,
yhteispistemäärällä

VALINTAKOE
Valintakoe järjestetään Metria-rakennuksen salissa M100, Yliopistokatu 7, Joensuu, maanantaina
3.6.2013 alkaen klo 12.45. Koe päättyy klo 17.00.
Valintakokeeseen ei tule erillistä kutsua.
Valintakokeeseen tulee ottaa mukaan kirjoitusvälineet ja virallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi ajokortti, passi tai henkilökortti. Henkilöllisyys tarkistetaan jätettäessä koepaperit valvojalle. Kaikki tarvittava materiaali jaetaan hakijoille
valintakoetilaisuudessa.
Valintakokeeseen kuuluu aineistokoe, johon
liittyvä materiaali annetaan koetilaisuudessa, sekä kirjallisuuskoe. Aineistokoe on muodoltaan
tarkastelu-, analysointi-, vertailu- tai jäsennystehtävä. Suomenkielisen materiaalin lisäksi aineistokokeessa on suppea englanninkielinen teksti.
Kirjallisuuskokeen kysymyksiin vastataan valintakoekirjan perusteella.
VALINTAKOEKIRJAT

Aloituspaikkojen määrä on kahdeksan (8).
Valintajono

Yhteispistemäärä on ylioppilastodistuksesta saatavien pisteiden ja valintakokeesta saatavien pisteiden summa.

Valittavat
8
5
3
8

Tasapisteissä
ratkaisee

• Holmén, Tom. Jeesus. Helsinki: WSOY, 2007.
PISTEYTYS
Saatavat pisteet

Kirjallisuuskoe
Valintakoe
a. Aineistokoe
b. Kirjallisuuskoe
Ylioppilastutkintotodistus
Yhteispistemäärä

Saavutettava Maksimi
vähintään
13
56
(3+3)
(28)
(7)
(28)
84
140
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Aineistokokeen sekä suomenkielisestä että vieraskielisestä osuudesta tulee saavuttaa vähintään
kolme (3) pistettä kummastakin. Muussa tapauksessa koe hylätään.
Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä
neljästä kokeesta:
• Äidinkieli/korvaava koe
• Kolme (3) muuta parhaat pisteet antavaa koetta
(enintään 2 kieltä tai 2 reaalia/ainereaalia)
Edellä olevassa taulukossa ilmoitetut ylioppilastutkinnon kokeet pisteytetään seuraavan taulukon mukaan:
Kokeet
A - Äidinkieli
- Pitkän oppimäärän
mukaiset kokeet
B - Muut kokeet

L
21

E
18

M
15

C
12

B
9

A
6

16

13

10

7

4

1

VALINNAN TULOKSEN JULKISTAMINEN
Valinnan tulos julkistetaan viimeistään torstaina
20.6.2013 filosofisen tiedekunnan ilmoitustaululla Joensuun kampuksella. Opiskelijavalintojen tulokset ovat luotettavasti ja nopeimmin saatavissa
tulosten julkistamispäivänä sähköisen hakujärjestelmän Oma haku -palvelusta (yliopistohaku.
fi). Tulos ilmoitetaan myös kirjallisesti jokaiselle
valintakokeessa olleelle. Oikaisumenettelystä ja
opiskelupaikan vastaanottamisesta on lisätietoja
oppaan alkuosassa.

Ortodoksisen teologian koulutusohjelma
Opetusalan suuntautumisvaihtoehto, Joensuu

O

rtodoksisen teologian opiskelu perehdyttää monipuolisesti ortodoksisen
kirkon oppiin, elämään ja historiaan
ja antaa valmiudet toimia ortodoksisen teologian asiantuntijatehtävissä. Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologian osasto on
Pohjoismaiden ainoa akateemista ortodoksista
teologista koulutusta antava yksikkö.
Opetusalan suuntautumisvaihtoehto antaa kelpoisuuden toimia kahden aineen opettajana kaikilla perusopetuksen luokka-asteilla ja lukiossa
sekä ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuksessa. Toinen opetettavista aineista on ortodoksinen uskonto.
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Tiedustelut:
Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Teologian osasto
p. 029 44 52030 tai 029 44 52031
käyntios.: Yliopistokatu 4
www.uef.fi/filtdk
www.uef.fi/hae
VALINTAMENETTELY
Aloituspaikkojen määrä on neljä (4). Opiskelijat
valitaan kahdessa vaiheessa. Vaihe 1 on kirjallinen
koe, johon osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat. Vaihe 2 on soveltuvuuskoe, johon osallistuvat
vain ne 8 hakijaa, jotka siihen kutsutaan vaiheen

Filosofinen tiedekunta

1 tulosten perusteella.
Valinnan vaihe 1:
Valintajono
Yhteensä
1. Yhteispistemäärä
2. Valintakoe

Valittavat Tasapisteissä
ratkaisee
8
5
Kirjallisuuskoe
3

Yhteispistemäärä on ylioppilastodistuksesta saatavien pisteiden ja valintakokeesta saatavien pisteiden summa.
Valinnan vaihe 2:
Valintajono

Valittavat Tasapisteissä
ratkaisee
Yhteensä
4
1. Soveltuvuuskokeen
4
Yksilöhaastattelu,
yhteispistemäärä
tämän mennessä
2. Varasijat,
4
tasan vaiheen 1
soveltuvuuskokeen
kirjallisuuskoe
yhteispistemäärällä
VALINTAKOE
Valinnan vaihe 1:
Valintakokeen kirjallinen osio järjestetään Metria-rakennuksen salissa M100, Yliopistokatu 7, Joensuu, maanantaina 3.6.2013 alkaen klo 12.45. Koe
päättyy klo 17.00.
Valintakokeen kirjalliseen osioon ei tule erillistä kutsua. Valintakokeeseen tulee ottaa mukaan
kirjoitusvälineet ja virallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi ajokortti, passi tai henkilökortti.
Henkilöllisyys tarkistetaan jätettäessä koepaperit valvojalle. Kaikki tarvittava materiaali jaetaan
hakijoille valintakoetilaisuudessa.
Valintakokeeseen kuuluu aineistokoe, johon
liittyvä materiaali annetaan koetilaisuudessa, sekä kirjallisuuskoe. Aineistokoe on muodoltaan
tarkastelu-, analysointi-, vertailu- tai jäsennystehtävä. Suomenkielisen materiaalin lisäksi aineis-

tokokeessa on suppea englanninkielinen teksti.
Kirjallisuuskokeen kysymyksiin vastataan valintakoekirjojen perusteella.
Valinnan vaihe 2:
Kaikkien opetusalan suuntautumisvaihtoehtoon hakevien tulee valinnan vaihetta 2 varten
täyttää ennakkotietolomake, joka löytyy verkkosivulta http://www.uef.fi/filtdk/hae-opiskelijaksi toukokuun 2013 alusta lähtien. Lomake tulee
palauttaa täytettynä teologian osaston kansliaan
viimeistään maanantaina 3.6.2013 klo 16.00. Mukaan tulee liittää passivalokuva. Jos hakija ei pysty
saamaan lomaketta verkkosivuilta, hän voi ottaa
yhteyttä teologian osaston kansliaan, puh. 0294
45 2030.
Soveltuvuuskoe järjestetään perjantaina
14.6.2013 alkaen klo 9.00 Agora-rakennuksessa,
Yliopistokatu 4, Joensuu. Soveltuvuuskoe päättyy
viimeistään klo 17.00. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan itse paikalla.
Soveltuvuuskokeeseen voivat osallistua vain ne
8 hakijaa jotka siihen kutsutaan valintakokeen kirjallisen osion tulosten perusteella. Soveltuvuuskoe
muodostuu henkilökohtaisesta haastattelusta ja
ryhmätilanteesta. Soveltuvuuskokeen tavoitteena
on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta opetustyöhön, motivoituneisuudesta ja sitoutuneisuudesta. Ryhmätilanteessa kiinnitetään huomiota hakijan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoihin. Haastattelun aiheet keskitetään ammatinvalintaa ja
urasuuntautumista koskeviin kysymyksiin.
VALINTAKOEKIRJAT
• Holmén, Tom. Jeesus. Helsinki: WSOY, 2007.
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