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I OPISKELIJAKSI ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOON

1 Itä-Suomen yliopisto (UEF)
- opiskelijan yliopisto
Onnittelut, olet tehnyt onnistuneen valinnan, kun olet
hakemassa Itä-Suomen yliopistoon!
Itä-Suomen yliopisto (UEF) on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopistossa on noin 15 500 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 500 henkilöä. Yliopistolla on
kampukset Joensuussa ja Kuopiossa.
Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Opiskelijoiden hyvinvoinnista ja
viihtymisestä pidetään huolta. Itä-Suomen yliopiston
oppimisympäristön kehittämiseen on panostettu voimallisesti viime vuosina. Opiskelijat ovat olleet aktiivisesti työssä mukana. Tavoitteena on, että yliopistossamme opiskelu on joustavaa ja sitä tukeva tekniikka
nykyaikaista ja helppokäyttöistä.
Itä-Suomen yliopiston tavoitteena on tarjota opis-

kelijoilleen Suomen paras yliopistollinen oppimisympäristö. Oppimisympäristöjen kehittämisessä parannetaan jatkuvasti opetuksen opiskelijakeskeisyyttä sekä
opetuksen sisällöllistä ja pedagogista tasoa. Kampusten tilojen kehittämisessä kiinnitetään huomioita saavutettavuuteen, esteettömyyteen ja esteettisyyteen.
Itä-Suomen yliopisto on oppimisympäristönä kampuksiaan laajempi: se tarjoaa opiskelijalle monipuolisia kokeilu-, harjoittelu- ja tiedonsoveltamisympäristöjä, ja
sitä kautta mahdollisuuksia hankkia tulevaisuuden työelämän edellyttämiä valmiuksia. Hyvässä oppimisympäristössä syntyy hyvä oppimisilmapiiri, joka auttaa
opiskelijaa saavuttamaan korkeatasoisia oppimistuloksia. Opiskelijoiden keskinäiseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja yhteiseen tiedonvaihtoon on tarjolla ja
luodaan uusia virtuaalisia foorumeja.

2 Opiskelua kahdella
kampuksella neljässä
tiedekunnassa
Itä-Suomen yliopistoon valitaan vuosittain n. 3000 uutta opiskelijaa sen kahdelle kampukselle Joensuuhun ja
Kuopioon. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta,
luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveys-

tieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Kampukset ja tiedekunnat on esitelty tarkemmin Koulutustarjontaesitteessä 2019 sekä
verkossa haeyliopistoon.fi.
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3 Koulutusalat ja yliopiston
tarjoamat koulutukset sekä
tutkinnot
Itä-Suomen yliopistossa järjestetään perus- ja jatkokoulutusta kolmellatoista koulutusalalla, jotka ovat (suluissa koulutuksen järjestämisestä vastaava kampus):
Farmasia (Kuopio)
Hammaslääketiede (Kuopio)
Humanistiset tieteet (Joensuu)
Kasvatustieteet (Joensuu)
Kauppatieteet (Joensuu ja Kuopio)
Luonnontieteet (Joensuu ja Kuopio)
Lääketiede (Kuopio)
Metsätieteet (Joensuu)
Oikeustiede (Joensuu)
Psykologia (Joensuu)
Teologia (Joensuu)
Terveystieteet (Kuopio)
Yhteiskuntatieteet (Joensuu ja Kuopio)
Itä-Suomen yliopistossa opiskelijat saavat opinto-oikeuden pääsääntöisesti suoraan ylempään korkeakoulututkintoon. Käytännössä opiskelijan tulee suorittaa aina ensin alempi korkeakoulututkinto ja sen
jälkeen ylempi korkeakoulututkinto. Tutkintojen yleisistä tavoitteista, rakenteista ja laajuuksista on säädetty kaikkia yliopistoja koskevassa tutkintoasetuksessa (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista
19.4.2004). Itä-Suomen yliopiston koulutusten opetussuunnitelmat on kuvattu mm. yliopiston opinto-oppaissa osoitteessa kamu.uef.fi/student-book/opinto-oppaat.
Itä-Suomen yliopistossa suoritettavat perustutkinnot (alempi ja/tai ylempi) tiedekunnittain ovat:

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA:
humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian
maisteri
kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen
maisteri
psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri
teologian kandidaatti ja teologian maisteri

LUONNONTIETEIDEN JA METSÄTIETEIDEN
TIEDEKUNTA:
luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maatalous- ja metsätieteiden maisteri

TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA:
farmaseutti ja proviisori
luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
hammaslääketieteen lisensiaatti
lääketieteen lisensiaatti
terveystieteiden kandidaatti ja terveystieteiden
maisteri

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA
KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA:
hallintotieteiden kandidaatti ja hallintotieteiden
maisteri
humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian
maisteri
kauppatieteiden kandidaatti ja kauppatieteiden
maisteri
luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri
terveystieteiden kandidaatti ja terveystieteiden
maisteri
yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri
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II KAIKKIA HAKIJOITA KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSET

4 Korkeakoulujen yhteishakujen
aikataulut 2019
Kevään 2019 yhteishaku
Hakuaika
Hakeminen osoitteessa Opintopolku.fi

20.3.–3.4.2019 klo 15.00

Hakemuksen liitteet ladattava Opintopolkuun viimeistään, ks. * mahdolliset poikkeukset alla

10.4.2019 klo 15.00

Valintakokeiden erityisjärjestelyjä haettava Itä-Suomen yliopiston hakukohteiden osalta viimeistään

3.4.2019 klo 15.00

* Keväällä valmistuvien opintojen ja tutkintojen liitteet perillä viimeistään

6.6.2019 klo 15.00

* IB- ja EB-tutkinnon keväällä 2019 suorittavien ennakkoarvio toimitettava viimeistään
- lopulliset arvosanat toimitettava viimeistään (ks. tarkemmat ohjeet kohdasta "Liitteiden toimittaminen")

10.4.2019 klo 15.00
12.7.2019 klo 15.00

Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään

28.6.2019

Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään

8.7.2019 klo 15.00

Oikaisumenettely päättyy

12.7.2019 klo 15.00

Varasijoilta hyväksyminen viimeistään

31.7.2019 klo 15.00

Opetus alkaa Itä-Suomen yliopiston kampuksilla

2.9.2019 (verkossa 24.6.2019)

Uuden opiskelijan ilmoittauduttava yliopistoon opiskelijaksi viimeistään

31.8.2019

Syksyn 2019 yhteishaku
Hakuaika
Hakeminen osoitteessa Opintopolku.fi

4.–18.9.2019 klo 15.00

Hakemuksen liitteet ladattava Opintopolkuun viimeistään, ks. * mahdolliset poikkeukset alla

25.9.2019 klo 15.00

* Syksyllä valmistuvien liitteet (kopiot suoritetuista opinnoista ja tutkinnoista) perillä viimeistään

9.10.2019 klo 15.00

Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään

29.11.2019

Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään

9.12.2019 klo 15.00

Opetus alkaa Itä-Suomen yliopiston kampuksilla

Tammikuu 2020

Uuden opiskelijan ilmoittauduttava yliopistoon opiskelijaksi viimeistään

Tammikuu 2020

5 Hakeminen
Hakeminen korkeakoulujen yhteishaussa tapahtuu
osoitteessa Opintopolku.fi.
Itä-Suomen yliopiston hakukohteet löytyvät tästä oppaasta tiedekunnittain. Hakukohteen nimestä on
linkki Opintopolun koulutuskuvaukseen, josta löytyy
myös valintaperusteet omalta välilehdeltä "Hakeminen". Lisätietoa koulutuksista löytyy Opintopolusta, yliopiston verkkosivulta haeyliopistoon.fi sekä yliopiston
painetusta koulutustarjontaesitteestä.

Itä-Suomen yliopiston kevään yhteishaussa (20.3.3.4.2019) haetaan yliopiston kaikkeen tutkintoon johtavaan koulutukseen lukuun ottamatta siirtohakua ja
kansainvälisten maisteriohjelmien hakuja. Yhteishaun
hakukohteet jakaantuvat pääsääntöisesti 3+2-vuotisten kandidaatti- ja maisterikoulutusten sekä 2-vuotisten maisterikoulutusten hakukohteisiin. Kauppatieteissä on näiden lisäksi 3+2-vuotiset avoimen väylän
hakukohteet.
Syksyn 2019 yhteishaussa on mukana ainoastaan
Julkisoikeus, Joensuu -hakukohde, johon valitaan opiskelijoita ainoastaan aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella kandidaatin ja maisterin tutkintoja
suorittamaan. Muihin Itä-Suomen yliopiston hakukohteisiin ei ole syksyn 2019 yhteishaussa valintaa.
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5.1 HAKIJARYHMÄT
Itä-Suomen yliopistoon haetaan joko korkeakoulujen
sähköisessä yhteishaussa tai yhteishaun ulkopuolisissa
erillisissä hauissa (siirtohaku ja kansainvälisten maisteriohjelmien haku sekä haku erillisiin kelpoisuusopintoihin, ks. sivu 41).
Yhteishakuun kuuluu vuonna 2019 kaikki tutkintoon johtava koulutus siirtohakua ja kansainvälisten
maisteriohjelmien hakuja lukuun ottamatta. Hakeminen yhteishaussa tapahtuu korkeakoulujen sähköisessä
haku- ja valintajärjestelmässä osoitteessa Opintopolku.fi.

I YHTEISHAKU
Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen
varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa.
Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva
eli ensikertalainen, jos
		 et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa

		 et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.
Kevään yhteishaussa on kaksi hakuaikaa ja ensikertalaisuus määräytyy jälkimmäisen hakuajan päättymispäivän (3.4.2019) mukaan riippumatta siitä kumpana hakuaikana hakee.
Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden
joukosta. Yleensä ensikertalaiset ja muut hakijat valitaan samojen valintakriteerien mukaan. Valintaperusteet käyvät ilmi kunkin hakukohteen kuvauksesta koulutustarjonnassa.
Yhteishaussa Itä-Suomen yliopistoon hyväksytyt
hakijat otetaan suorittamaan joko 1) kandidaatin tutkintoa (esim. farmaseutti, varhaiskasvatuksen opettaja) tai 2) kandidaatin ja maisterin tutkintoa tai 3) pelkästään maisterin tutkintoa.
Itä-Suomen yliopiston yhteishaun hakukohteissa
on 1-5 jonoa. Jonojen määrästä päättää ko. tiedekunta.

Mahdolliset hakuväylät
Ks. myös oppaan sisäkannesta ”NÄIN HAET”
I YHTEISHAKU
A) KANDIDAATTI-KOULUTUS (3 v) tai
KANDIDAATTI + MAISTERI -KOULUTUS (3 v + 2 v)
a)		 Suoravalinta tai todistusvalinta ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella
b)		 Valintakoe + ylioppilastutkinnon alkupisteet
c)		 Valintakoe
d)		 Aikaisemmat korkeakouluopinnot (ml. avoimen yliopiston opinnot)
B) MAISTERIKOULUTUS (suomenkielinen) (2 v)
Haku suomenkielisiin maisteriopintoihin tai -ohjelmiin aikaisemman
korkeakoulututkinnon ja -opintojen (mahd. valintakokeen) perusteella

Opintopolku.fi

II SIIRTOHAKU (erillishaku)
KANDIDAATTI+MAISTERI -KOULUTUS (3 v + 2 v)
Aikaisemman korkeakoulututkintoon johtavan opinto-oikeuden perusteella tiedekunnan hakukohteen erillisten valintaperusteiden mukaisesti

Opintopolku.fi

III HAKU KANSAINVÄLISIIN MAISTERIOHJELMIIN
(erillishaku)

Studyinfo.fi

IV KELPOISUUSOPINNOT
Tutkintoon johtamaton koulutus aikaisempien tutkintojen ja opintojen perusteella

uef.fi
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Kaikissa hakukohteissa eivät kaikki jonot ole välttämättä käytössä. Ensikertalaisten kiintiöt kohdistuvat
yhteishaun hakukohteissa todistusvalinta-, yhteispiste- ja valintakoejonoihin sekä joissain hakukohteissa myös suoravalintaan ja avoimen yliopiston
väylään.
Kandidaattikoulutusten (3 v) jonot
(farmaseutti ja varhaiskasvatuksen opettaja)
a) Yhteispistejono:
		 Hakija hyväksytään hakemaansa hakukohteeseen
ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien alkupisteiden ja valintakokeen/soveltuvuuskokeen perusteella. Valintakoe/soveltuvuuskoe on pakollinen.
		Kiintiö: Yhteispistejonossa on ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien kiintiö, jonka suuruuden
tiedekunta määrittelee valintaperusteissaan.
b) Valintakoe- tai soveltuvuuskoejono:
		 Hakija hyväksytään hakemaansa hakukohteeseen
valintakokeesta/soveltuvuuskokeesta saamiensa
pisteiden perusteella. Valintakoe/soveltuvuuskoe
on pakollinen.
		Kiintiö: Valintakoe-/soveltuvuuskoejonossa on ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien kiintiö,
jonka suuruuden tiedekunta määrittelee valintaperusteissaan.
Kandidaatti- ja maisterikoulutusten
(3 v + 2 v) jonot
a) Todistusvalinta-/suoravalintajono:
		 Todistusvalinnassa/suoravalinnassa hakija hyväksytään ylioppilastutkinnon arvosanoista laskettavien
pisteiden perusteella tai ennalta määrätyillä ylioppilastutkinnon arvosanoilla.
Kiintiö: Todistusvalinnassa/suoravalinnassa voi olla
ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien kiintiö,
jonka suuruuden tiedekunta määrittelee valintaperusteissaan.
b) Yhteispisteet:
		 Hakija hyväksytään hakemaansa hakukohteeseen ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien alkupisteiden
ja valintakokeen perusteella. Valintakoe on pakollinen.
		Kiintiö: Yhteispistejonossa on ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien kiintiö, jonka suuruuden

tiedekunta määrittelee valintaperusteissaan.
c) Valintakoe:
		 Hakija hyväksytään hakemaansa hakukohteeseen
valintakokeista saamiensa pisteiden perusteella.
Valintakoe on pakollinen.
		Kiintiö: Valintakoejonossa on ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevien kiintiö, jonka suuruuden
tiedekunta määrittelee valintaperusteissaan.
d) Aikaisemmat korkeakouluopinnot
		 Tiedekunta on hakukohteen valintaperusteissa
määritellyt hakukohteelle vaadittavat aikaisemmat korkeakouluopinnot. Myös avoimen yliopiston opintoja suorittaneet hakevat tässä jonossa (pl.
kauppatieteet). Hakijan on hakulomakkeella ilmoitettava hakevansa aikaisempien opintojen perusteella ja toimitettava valintaperusteissa määritellyt
liitteet annettuun päivämäärään mennessä.
		Huom! Korkeakoulututkinnon suorittaneet hakevat
pääsääntöisesti yhteishaun maisterihakukohteisiin
tai kansainvälisten maisterihakujen yhteydessä.
		 Aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella hakeva voi halutessaan osallistua myös valintakokeeseen. Joissakin hakukohteissa valintakoe on
pakollinen kaikille hakijoille. Aikaisempia korkeakouluopintoja suorittanut hakija valitaan aina ensisijaisesti jonossa d.
Maisterikoulutukset (2 v)
Yhteishaussa haetaan aikaisemman korkeakoulututkinnon ja -opintojen perusteella myös yliopiston suomenkielisiin maisteriopintoihin tai maisteriohjelmiin, jotka
ovat omina hakukohteinaan. Maisterihauilla on omat erilliset valintaperusteensa.

II SIIRTOHAKU
Siirtohaussa voivat hakea muiden suomalaisten korkeakoulujen ja Itä-Suomen yliopistossa jo opinto-oikeuden
omaavat kandidaattivaiheen opiskelijat tiedekunnan
hakukohteen erillisten valintaperusteiden mukaisesti. Siirtohakua koskeva tarkempi kuvaus löytyy verkosta
osoitteesta haeyliopistoon.fi/koulutussiirtohaku. Siirtohaussa hyväksytty hakija joutuu paikan vastaanottaessaan luopumaan siirron perusteena olleesta aikaisemmasta opinto-oikeudesta.
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III KANSAINVÄLISTEN MAISTERIOHJELMIEN
HAUT

>

Kansainvälisiin englanninkielisiin maisteriohjelmiin on
omat hakuaikansa ja erilliset valintaperusteet. Kansainväliset maisteriohjelmat ja niihin hakeminen on kuvattu Opintopolussa (Studyinfo.fi) sekä yliopiston sivulla
uef.fi/admissions.

IV KELPOISUUSOPINNOT
Kelpoisuusopintoihin haetaan aikaisempien tutkintojen ja opintojen perusteella tiedekunnan e-lomakkeella
(ks. tarkemmin s. 32). Hakeminen tapahtuu seuraaviin
kelpoisuusopintoihin, jotka eivät johda tutkintoon:
erilliset erityisopettajan opinnot (ERO) (60 op)
erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot (VEO) (60 op/85 op)
erilliset opinto-ohjaajan opinnot (EOPO) (60 op)

>
>

Huom!
Sinun kannattaa lähettää sähköinen hakemuksesi hyvissä ajoin, sillä viimeisinä
hakupäivinä hakujärjestelmässä voi olla
ruuhkaa. Lähetettyäsi sähköisen hakemuksen varmista, että saat siitä Opetushallitukselta välittömästi kuittauksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.
Säilytä saamasi viesti varmuuden vuoksi tai talleta lähettämäsi hakemus itsellesi
pdf-muodossa.
Hakijana olet aina itse vastuussa hakemuksesi perilletulosta.
Haun yhteydessä Sinun tulee ilmoittaa toimiva ja käytössä oleva sähköpostiosoite.
Yliopisto ei vastaa siitä, jos Sinulle osoittamamme sähköposti lähetetään osoitteeseen, joka ei pidäkään paikkaansa.

5.2 YHDEN OPISKELUPAIKAN SÄÄNTÖ
Yhden opiskelupaikan sääntö koskee kaikkea tutkintoon johtavaa koulutusta lukuun ottamatta siirtohakua (siirtohaussa hakija siirtää opinto-oikeutensa
uuteen korkeakouluun tai korkeakoulun sisällä ja luopuu aikaisemmasta opinto-oikeudestaan). Säännön
mukaan hakija voi yhden lukukauden aikana ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan korkeakoulusta.

5.3 HAKUAIKA
Itä-Suomen yliopistoon haetaan keväällä 2019 korkeakoulujen yhteishaussa, jonka hakuaika kandidaatin ja/
tai maisterin tutkintoon tähtääviin opintoihin alkaa
20.3.2019 ja päättyy 3.4.2019 klo 15.00. Hakeminen
tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi. Ks. tärkeät päivämäärät s. 8.
Syksyn yhteishaku alkaa 4.9.2019 ja päättyy
18.9.2019 klo 15.00. Syksyn yhteishaussa voi hakea
kandidaatti- ja maisteriopintoihin aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella ainoastaan Julkisoikeuteen
(Joensuu). Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa
Opintopolku.fi. Ks. tärkeät päivämäärät s. 8.

5.4 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET SEKÄ UUSIEN
OPISKELIJOIDEN ALOITUSPAIKKAMÄÄRÄT
YHTEISHAUSSA VUONNA 2019
Itä-Suomen yliopiston vuoden 2019 yhteishaun hakukohteet aloituspaikkoineen on koottu tiedekunnittain tähän oppaaseen. Hakukohteen nimestä on linkki Opintopolun koulutuskuvaukseen, josta löytyy myös
valintaperusteet omalta välilehdeltä "Hakeminen". Lisätietoa koulutuksista löytyy myös osoitteesta haeyliopistoon.fi

5.5 KOULUTUKSET JA HAKUKOHTEET
OPINTOPOLUSSA
Opintopolku-palvelusta (Opintopolku.fi) löydät tietoa
kaikista tutkintoon johtavista korkeakoulujen koulutuksista kuten kandidaatin ja/tai maisterin tutkinnoista yliopistoissa ja ammattikorkeakoulututkinnoista tai
ylemmistä amk-tutkinnoista ammattikorkeakouluissa. Tarkistathan, että valitset hakutoiveeksesi oman
pohjakoulutuksesi mukaisen hakukohteen.
Opintopolussa on useita tapoja löytää sinua kiinnostava Itä-Suomen yliopiston koulutus. Tarkemmat
ohjeet löytyvät Opintopolusta.
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5.6 KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN
YHTEISHAKU
Löydettyäsi kiinnostavan koulutuksen voit jättää siihen hakemuksen. Korkeakoulujen yhteishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Pääosaan Itä-Suomen yliopiston yhteishaun hakukohteista
voi kuitenkin hakea vain kevään yhteishaussa. Syksyn
yhteishaussa on Itä-Suomen yliopiston hakukohteista
mukana vain Julkisoikeus, Joensuu, haku aikaisempien
korkeakouluopintojen perusteella.
Huomaathan, että kevään yhteishaussa on kaksi erillistä hakuaikaa, jotka kuuluvat samaan yhteishakuun! Itä-Suomen yliopiston hakukohteet ovat mukana yhteishaun II hakuaikana, joka on 20.3.–3.4.2019
klo 15.00. Korkeakoulujen yhteishaun I hakuaika on 9.23.1.2019 klo 15.00 ja siinä eivät Itä-Suomen yliopiston
hakukohteet ole mukana.
Yhteishaussa voit hakea enintään kuuteen hakukohteeseen, jotka Sinun pitää asettaa mieluisuusjärjestykseen hakulomakkeella. Tämä priorisointi on sitova, etkä voi muuttaa sitä enää hakuajan päättymisen
jälkeen. Hakuaikana voit järjestystä kuitenkin vapaasti muuttaa seuraamalla hakemuksen jättämisen vahvistussähköpostista löytyvää muokkauslinkkiä tai kirjautumalla Opintopolun sähköiselle asiointitilille tai
ottamalla yhteyttä jonkin hakukohteenasi olevan korkeakoulun hakijapalveluihin.
Jos haet esimerkiksi kolmeen hakukohteeseen ensimmäisenä hakuaikana, voit hakea enintään kolmeen
muuhun toiveeseen toisena hakuaikana. Ensimmäisen hakuajan hakukohteiden keskinäistä järjestystä et
voi muuttaa tai poistaa yksittäisiä hakukohteita hakulomakkeelta ensimmäisen hakuajan päätyttyä. Sitä vastoin voit sijoittaa toisen hakuajan kohteet haluamiisi
kohtiin hakulomakkeelle mieluisuusjärjestyksessä.
Hakukohteilla voi olla lisärajoituksia, esimerkiksi voit hakea vain yhteen tai enintään kolmeen tietystä
hakukohdejoukosta, (ks. tarkemmin hakukohdekohtaiset valintaperusteet Opintopolusta).
Yhteishaussa hakeminen tapahtuu osoitteessa
Opintopolku.fi. Sinun on mahdollista joko tallentaa Sinua kiinnostavat koulutukset muistilistalle ja siirtää ne
sieltä hakulomakkeelle tai edetä suoraan hakulomakkeelle ja valita hakukohteet sieltä. Jälkimmäinen tapa
edellyttää, että tiedät hakulomakkeelle siirtyessäsi, mi-

hin hakukohteisiin ja korkeakouluihin haluat hakea. Lähetettyäsi hakulomakkeen saat vielä vahvistusviestin onnistuneesta tallennuksesta hakulomakkeella
antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Hakulomake on
avoinna täytettäväksi vain hakuaikana ja se tulee lähettää, jotta hakemus olisi voimassa.
Mikäli Sinun ei ole mitenkään mahdollista hakea
sähköisellä hakulomakkeella, voit saada paperisen hakulomakkeen korkeakoulun hakijapalveluista. Tarkemmat ohjeet löytyvät Opintopolusta.
Hakemisen yhteydessä Sinulta voidaan pyytää liitteiden toimittamista täydentämään hakemustasi. Mikäli liitteitä pyydetään, on välttämätöntä, että toimitat
liitteet annettuun määräaikaan mennessä oikeaan
osoitteeseen.
Korkeakoulut järjestävät yhteishaun lisäksi myös
erillisiä hakuja. Opintopolun koulutuskuvauksissa kerrotaan aina siitä, miten koulutukseen haetaan. Yliopisto voi järjestää yhteishaun ulkopuolisia erillisiä hakuja
Opintopolun lisäksi myös muulla tavoin. Jos olet hakemassa koulutukseen erillisen haun kautta, kannattaa Sinun aina tarkistaa hakuun liittyvä ohjeistus koulutuksen valintaperusteista esim. yliopiston hakuoppaasta
tai verkkosivulta osoitteesta haeyliopistoon.fi.

5.7 HAKUKELPOISUUS
5.7.1 Yleinen hakukelpoisuus
Yliopistoon hakevan tulee täyttää tietyt yliopistolaissa
(YoL 558/2009 § 37) mainitut edellytykset hakukelpoisuudesta. Kelpoisuudesta korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin määrätään yliopistolain (558/2009) 37
§:ssä. Kelpoisuutta tarkentaa laki ylioppilastutkinnon
järjestämisestä (672/2005). Tutkintoon johtavaan koulutukseen valitaan opiskelijoita korkeakoulujen yhteishaussa sekä yliopiston järjestämissä erillisissä hauissa.
Alempaan korkeakoulututkintoon tai sekä alempaan että
ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin
voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:
ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon (suomalaisen
ylioppilastutkinnon, International Baccalaureate
-tutkinnon (IB), European Baccalaureate -tutkinnon
(EB) tai Reifeprüfung -tutkinnon);
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa
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(531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon; tai
		 ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.
Mikäli hakija ei ole suorittanut edellä mainittua yleisen korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa tutkintoa,
voi hakija osoittaa sen Suomessa suoritetulla ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnolla (pl. psykologia).
Itä-Suomen yliopistoon ovat kelpoisia hakemaan myös
Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE) suorittaneet (pl. psykologia).
Yliopistolaissa viitattuihin opintoihin voidaan ottaa
opiskelijaksi myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin
olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Katso kohta ”Muu hakukelpoisuus / Erivapaus” myöhemmin.
Pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin
opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on
suorittanut:
1. soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon;
2. soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon; tai
3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka
asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.
Yliopisto voi edellyttää, että lain 3 momentissa tarkoitettuihin ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin
opintoihin opiskelijaksi otettu henkilö suorittaa enintään yhden vuoden opintoja edellyttävän määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Otettaessa opiskelija pelkästään
oikeustieteen maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin, lain 3 momentissa tarkoitettu soveltuva tutkinto
on oikeusnotaarin tutkinto tai sitä vastaava ulkomainen
koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.
Hakukeväänä valmistuvat ovat hakukelpoisia,
mikäli lataavat opintorekisteriotteen tai vastaavan
väliaikaisen arvioinnin Opintopolun ohjeiden mukaisesti hakulomakkeelle 10.4.2019 klo 15.00 mennessä
ja toimittavat kopion valmistuneen tutkinnon todistuksesta liitepyynnössä mainittujen ohjeiden mukaisesti 6.6.2019 klo 15.00 mennessä. Ks. tarkemmat ohjeet
liitteiden toimittamisesta kohdasta 5.9. Hakemuksen
liitteet ja täydennysmenettely. Hakija täyttää ja lähettää

sähköisen hakemuksen normaalisti hakuaikana osoitteessa Opintopolku.fi.
5.7.2 Muu hakukelpoisuus / Erivapaus
Yliopisto-opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös
henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Hakijan, joka ei
kuulu yleisen hakukelpoisuuden piiriin tai ei ole suorittanut ammattikorkeakoulu-, yliopisto- tai AICE-tutkintoa, tulee hakea ns. erivapautta hyvissä ajoin valintaperusteiden julkistamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään
kevään yhteishaun toisen hakuajan päättymiseen
mennessä eli 3.4.2019 klo 15.00.
Hakija täyttää sähköisen hakemuksen hakuaikana
osoitteessa Opintopolku.fi. Sähköisellä hakulomakkeella hakija merkitsee hakuperusteeksi ”Erivapaus”. Hakijan tulee toimittaa yliopistolle perusteltu anomus hakukelpoisuuden selvittämiseksi ja liittää hakemukseen
kopiot aikaisemmin suoritettujen opintojen ja tutkintojen todistuksista. Erivapauden hakulomake ja ohjeet
hakemisesta on julkaistu yliopiston www-sivulla osoitteessa haeyliopistoon.fi/koulutustarjonta/kuka-voi-hakea. Erivapautta haetaan aina siitä korkeakoulusta, jonka
hakukohdetta erivapauden hakeminen koskee. Erivapauspäätös koskee aina yhtä hakukohdetta kerrallaan.
Hakijan on hyvä huomioida, että vaikka hakeminen koulutuksiin tapahtuu korkeakoulujen yhteisessä haku- ja
valintajärjestelmässä, eroavat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hakukelpoisuusvaatimukset toisistaan. Erivapaushakemus liitteineen lähetetään postitse osoitteeseen: Itä-Suomen yliopisto, Hakijapalvelut, PL 1627,
70211 Kuopio tai toimitetaan käyntiosoitteeseen: Hakijapalvelut, Yliopistonranta 1 C, Canthia-rakennus, 2.
kerros (Oppari).
Hakijalle lähetetään postitse ao. tiedekunnan päätös oikeudesta hakea opintoihin. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita erivapaushakemuksia ei
huomioida yhteishaussa.
Avoimen yliopiston opintojen perusteella hakeva
saa valintaperusteissa vaaditut opinnot suoritettuaan
ja liitteet toimitettuaan automaattisen erivapauden hakea saman hakukohteen sisällä myös valintakokeen
perusteella (yhteispistejonossa ja valintakoejonossa).
Hakukohteen valintakokeeseen osallistumisesta ja valintakokeen perusteella hakemisesta tulee ilmoittaa hakulomakkeella.
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Päätös on voimassa ko. lukuvuoden. Itä-Suomen
yliopiston filosofinen tiedekunta ei myönnä muunlaista kuin avoimen yliopiston opintojen antavaa
erivapautta kasvatustieteellisellä eikä myöskään
teologian alalla. Psykologian alalla erivapautta ei
myönnetä lainkaan.
5.7.3 Pakolaisasemassa olevien hakijoiden huomioiminen opiskelijavalinnassa
Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttaan asiakirjoin, yliopisto voi antaa hakijalle
oikeuden osallistua kandidaatti- tai kandidaatti+maisterikoulutuksen valintakokeeseen.
Itä-Suomen yliopiston maisterikoulutuksiin hakevan henkilön hakukelpoisuus ennen akateemista arviointia arvioidaan normaalin maisterihakuprosessin mukaisesti yliopistossa niiden dokumenttien perusteella,
jotka hakija toimittaa hakemuksensa yhteydessä, tai
joita tältä pyydetään lisäselvityksenä. Pakolaisaseman
tai siihen rinnastettavan aseman todistaakseen hakijan tulee toimittaa viranomaisen päätös (turvapaikkatai oleskelulupapäätös) muiden hakuasiakirjojen yhteydessä annettujen määräaikojen puitteissa.

5.8 KIELITAITOVAATIMUKSET
Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Suomen kielellä järjestettäviin koulutuksiin edellytetään opiskelun kannalta välttämätön kielitaito. Jos
hakija on suorittanut perusopetuksen, toisen asteen
tutkinnon tai muun korkeakoulukelpoisuuden antavan
tutkinnon suomeksi, hän on kielellisesti kelpoinen.
Jos hakija ei ole suorittanut perusopetusta, toisen asteen tutkintoa tai muuta korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa suomeksi, sen voi osoittaa kansallisissa yliopistojen valintaperustesuosituksissa mainituilla
tavoilla tai suorittamalla jonkun seuraavista (ks. poikkeukset hakukohdekohtaisista valintaperusteista):
		 suorittamalla valintakokeen suomen kielellä
		 suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen koe vähintään arvosanalla
eximia cum laude approbatur (E)
		 suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen koe vähintään arvosanalla laudatur (L)
		 Kansallisissa yliopistojen valintaperustesuosituksissa mainitut tavat:

Ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä (S2)
-koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum
laude approbatur (M)
Ylioppilastutkinnossa ylimääräinen suomi äidinkielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla magna
cum laude (M)
			IB-tutkinnossa: A-taso (suomi) suoritettu hyväksyttävästi tai B-taso (suomi) suoritettu vähintään arvosanalla 5
		 EB-tutkinnossa: L1-kieli (suomi) suoritettu hyväksytysti tai L2-kieli (suomi) suoritettu vähintään arvosanalla 7
		 RP-tutkinto Helsingin Saksalaisessa koulussa (tai
vastaava tulos tulevasta DIA-tutkinnosta): suomi äidinkielenä suoritettu hyväksytysti tai suomi toisena
kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8
		 Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää
vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti
suoritettu
Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin
ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
		 Valtionhallinnon kielikoe suoritettu arvosanalla "hyvät taidot" kaikista osa-alueista (puhuminen,
kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen)
		 Korkeakoulututkinnolla/-opinnoilla:
				
- suoritettu korkeakoulututkinto, jonka
				
opetuskielenä on suomi tai
				
- vähintään alemman korkeakoulututkinnon
				
kirjallinen lopputyö on tehty suomeksi tai
		
- korkeakoulussa hyväksytty kypsyysnäyte 		
		
on tehty suomeksi tai
				
- korkeakoulututkinnossa on "suomen kieli"
		
pääaineena tai
		
- korkeakouluopintoina suoritettu "suomen
		
kieli" 60 op/30 ov
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5.9 HAKEMUKSEN LIITTEET JA
TÄYDENNYSMENETTELY
5.9.1 Liitteiden toimittaminen
Itä-Suomen yliopiston yhteishaun hakukohteita koskevat hakukelpoisuus- ym. liitteet tulee tallentaa hakemukselle Opintopolun ohjeistuksen mukaisesti.
		 Mikäli Sinun ei ole mahdollista tallentaa liitteitä hakemukselle, voit lähettää ne liitteiden toimittamisen määräaikaan mennessä sähköisesti osoitteeseen
liitteet@teamplace.uef.fi. Huom. sähköpostilla lähetettävän liitteen maksimikoko on 10 Mt. Voit lähettää liitteet myös useammassa erässä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voit lähettäää ne paperikopioina osoitteeseen
Itä-Suomen yliopisto, Hakijapalvelut, PL 1627, 70211
Kuopio tai toimittaa käyntiosoitteeseen Hakijapalvelut,
Yliopistonranta 1 C, Canthia-rakennus, 2. kerros (Oppari).
Valtakunnallisissa yhteisvalinnoissa liitteiden toimitusosoite voi poiketa edellä mainitusta. Tällöin liitteiden
toimittaminen on ohjeistettu yhteisvalinnassa mukana
olevien hakukohteiden valintaperusteissa sekä sähköisessä hakujärjestelmässä Opintopolku.fi.
Liitteiden toimittamisessa noudatetaan valtakunnallisia, korkeakoulujen yhdessä sopimia määräaikoja.
Vaadituilla liitteillä tarkoitetaan pääsääntöisesti todistuskopioita tai vastaavia asiakirjoja, joita tarvitaan valintojen toteuttamista varten ja jotka hakija on velvollinen toimittamaan korkeakouluun määräaikaan
mennessä.
Hakemuksen liitteeksi hakija lähettää vain hakulomakkeessa ilmoitetut kopiot. Alkuperäisiä todistuksia ei
lähetetä, ellei hakulomakkeella ole jostakin tietystä todistuksesta näin erikseen mainittu. Kopion ei tarvitse
olla virallisesti oikeaksi todistettu tai kahden henkilön
oikeaksi todistama. Yliopisto ei palauta hakijalle hänen toimittamiaan kopioita.
Liitteet ovat aina hakukohdekohtaisia ja koskevat aina kutakin hakua kerrallaan. Hakija on velvollinen toimittamaan vaaditut liitteet uudelleen, jos hän
hakee esim. useammassa peräkkäisessä yhteishaussa.
Katso tarkemmat ohjeet liitteiden toimittamiseen liittyen osoitteesta haeyliopistoon.fi/hakeminen/liitteet tai
hakukohteittain opintopolusta.
Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksen liitteeksi vaadittuja todistuksia asetettuun määräai-

kaan mennessä, ei näihin todistuksiin perustuvaa
ansiota oteta huomioon opiskelijavalinnassa (esim.
lisäpisteitä tuottavat todistukset).
Ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneet toimittavat kopion ylioppilastutkintotodistuksesta hakukelpoisuuden toteamista varten. Vuonna 1990
tai sen jälkeen suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden ylioppilastutkintotiedot saadaan valintajärjestelmään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta, joten
kopioita ei tarvitse toimittaa.
International Baccalaureate -tutkinnon suorittaneiden tulee toimittaa kopio Diplomasta, Results Summary ei riitä. Keväällä 2019 IB-tutkinnon suorittavien tulee
tilata Transcript of Grades IBO:lta ja pyytää lähettämään
se suoraan Itä-Suomen yliopistoon 12.7.2019 klo 15.00
mennessä.
HAKUAIKA II 20.3.–3.4.2019 klo 15.00
(hakemuksen on oltava perillä klo 15.00, hakulomake sulkeutuu klo 15.00)
MITÄ HAKEMUKSEN LIITTEITÄ
TOIMITETTAVA?

MIHIN MENNESSÄ
OLTAVA PERILLÄ?

Kevään yhteishaussa vaaditut
liitteet

10.4.2019 klo 15.00

Keväällä valmistuvien hakijoiden
(pl. suomalaisen yo-tutkinnon
suorittavat), joilla ei vielä hakuvaiheessa ole tutkintotodistusta
ml. hakukeväänä valmistuvat
IB- ja EB-hakijat, on toimitettava
opintorekisteriote tai vastaava
väliaikainen arviointi omasta
oppilaitoksestaan (ks. ehdollinen
valinta s. 24)
Ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat
-kopio ylioppilastutkintotodistuksesta

10.4.2019 klo 15.00

Valintakokeiden erityisjärjestelypyynnöt

3.4.2019 klo 15.00
(poikkeuksena Kauppatieteellisen alan
yhteisvalinta, ks. vasen
sarake)
Vain akuuteissa ja
äkillisissä tilanteissa voidaan huomioida myös
myöhemmin toimitettu
pyyntö liitteineen,
kuitenkin huomioiden
riittävä aika ennen
valintakoetta.

HUOM! Kauppatietellisen alan
yhteisvalinnan erityisjärjestelypyynnöt on toimitettava
10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
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Hakukeväänä 2019 valmistuvat
(pl. suomalaisen yo-tutkinnon
suorittavat) ja keväällä 2019
suoritetut opinnot
- kopiot tutkintotodistuksista
ja suoritetuista opinnoista
(ammatillinen perustutkinto,
ammatti- ,erikoisammattitutkinto, ammattikorkeakoulu- tai
yliopistotutkinto, RP-tutkinto,
opintorekisteriotteet, arvosanatodistukset, todistukset
suoritetuista opinnoista jne.)

6.6.2019 klo 15.00

IB- ja EB-tutkinnon hakukeväänä
2019 suorittavat
- lopulliset arvosanatiedot
(IB-hakijoilta Transcript of Grades suoraan IBO:lta)

Välittömästi tutkintotodistuksen saamisen
jälkeen, kuitenkin
viimeistään 12.7.2019
klo 15.00 mennessä.

SYKSYN YHTEISHAKU, HAKUAIKA 4.–18.9.2019 klo
15.00
(hakemuksen on oltava perillä klo 15.00, hakulomake sulkeutuu klo 15.00)
MITÄ HAKEMUKSEN LIITTEITÄ
TOIMITETTAVA?

MIHIN MENNESSÄ
OLTAVA PERILLÄ?

Syksyn yhteishaussa vaaditut
liitteet

25.9.2019 klo 15.00

Syksyllä tutkinnon suorittavat ja
valmistuvat opinnot
-kopiot tutkintotodistuksista ja
suoritetuista opinnoista

9.10.2019 klo 15.00

5.9.2 Hakemuksen täydentäminen
Hakemuksen täydentäminen tapahtuu hallintolain
22 §:n mukaisesti. Liitteiden on oltava perillä yliopiston ilmoittamaan määräaikaan mennessä (ks. edellä
kohta 5.9.1 Liitteiden toimittaminen). Jos hakija ei toimita liitteitä annetun määräajan tai hänelle mahdollisesti myönnetyn hakemuksen täydennysajan puitteissa, hänen hakemustaan ei huomioida valinnassa. Mikäli
et voi toimittaa vaadittavia liitteitä annettuun määräaikaan mennessä, voidaan sinulle pyynnöstäsi myöntää lisäaikaa hakemuksen täydentämiseksi. Lisäaikaa on
pyydettävä liitteiden toimittamisen määräaikaan mennessä. Poikkeuksena ovat hakijat, jotka valmistuvat hakukeväänä (kohdassa 5.9.1 mainitut tutkinnot). Mikäli
hakija ei tällöinkään toimi annetun täydennysajan puitteissa, hänen hakemustaan ei huomioida valinnassa.

5.9.3 Virheellisten tietojen antaminen
Hakija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tietojen oikeellisuus tarkistetaan viimeistään
opintojen alkaessa, jolloin Sinua voidaan pyytää esittämään ne alkuperäiset todistukset, joihin valinta on perustunut. Virheellisten/muuttuneiden tietojen antamisen seurauksena valintapisteytystä voidaan muuttaa
vastaamaan oikeita tietoja ja opiskelupaikka peruuttaa.

5.10 HAKEMUKSEN TIETOJEN
MUUTTAMINEN JA PAPERISEN
HAKULOMAKKEEN TILAAMINEN
5.10.1 Hakemuksen tietojen muuttaminen
Hakemuksen jätettyäsi saat sähköpostiisi vahvistusviestin. Viestissä on muokkauslinkki, jota seuraamalla voit
muokata hakuaikana kaikkia hakulomakkeen vaiheita:
hakutoiveet ja niiden järjestys, hakutoiveiden lisäkysymykset, koulutustausta, osaaminen, lupatiedot ja yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, kotiosoite). Yhteystietoja voit muokata vielä hakuajan jälkeenkin. Pääset
muokkaamaan tietojasi myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.
Jos et voi käyttää Oma Opintopolku -palvelua tai
haluat muuttaa sellaista tietoa, jonka muuttaminen palvelussa ei ole mahdollista, niin hakemustasi voi muuttaa jokin niistä korkeakouluista, joihin olet hakenut.
Huomaathan, että hakijan muutoksia ei oteta vastaan puhelimitse vaan mahdollisista muutoksista tulee
ilmoittaa aina kirjallisesti.
5.10.2 Paperihakemukset
Sähköistä hakemusta tulee käyttää aina kun se vain on
mahdollista. Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, voit palauttaa paperisen hakemuksen johonkin niistä korkeakouluista, jotka ovat hakutoivelistallasi.
Pyydä paperilomake hakutoivelistallasi olevan korkeakoulun hakijapalveluista (ammattikorkeakoulusta tai
yliopistosta).
Korkeakoulujen yhteystiedot löytyvät:
opintopolku.fi/wp/fi/yliopisto/yliopistojen-hakijapalvelut/
opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/ammattikorkeakoulujen-hakijapalvelut/
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5.11 HAKEMISEN NEUVONTA
Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut palvelee Itä-Suomen yliopiston opiskelijavalintaa koskevissa yleisissä
kysymyksissä (opiskelijaksi hakeminen, hakukelpoisuus,
hakulomakkeet, hakemusten liitteet, valintaperusteet,
valintakokeet, pisteytykset, yhden opiskelupaikan periaate, valintakokeiden erityisjärjestelyt). Opintopolkua
(Opintopolku.fi) koskevissa teknisissä ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä hakijapalveluihin (ks. myös kohta
5.12 Lisätietoa Opintopolusta).
Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut
s-posti: hakijapalvelut@uef.fi
haeyliopistoon.fi
aukiolo- ja puhelinaikamme arkisin klo 10–15;
kesäaikana 1.6.–31.8. klo 10–14
puh. 029 445 8990
Kuopion kampus
käyntiosoite: Yliopistonranta 1 C,
Canthia-rakennus, 2. krs (Oppari)
postiosoite: PL 1627, 70211 Kuopio
Joensuun kampus
käyntiosoite: Yliopistokatu 2, Aurora-rakennus
postiosoite: PL 111, 80101 Joensuu
Opiskelijavalintaa, opiskelijavalinnan tuloksia sekä
opintoja koskevissa sisällöllisissä kysymyksissä neuvontaa antavat hakukohteen valintaperusteiden yhteydessä mainitut yhteyshenkilöt. Tulosten julkistamisen yhteydessä kesällä hakijapalvelut julkaisee hae-sivustolla
tarkemman kuvauksen neuvonnasta/opiskelijavalinnan kesäajan yhteistoiminnasta ym. tarkempaa tietoa
esim. valintojen pisteytykseen ja valintakokeiden näyttöön liittyen.

Valintakoevaatimuksista tai kokeiden sisällöstä ei
voida antaa sen yksityiskohtaisempia tietoja kuin on esitetty valintaperusteissa ja hakulomakkeissa. Yliopiston
edellisvuosien valintakoekysymyksistä ja mallivastauksista löytyy lisätietoa yliopiston nettisivulta haeyliopistoon.fi.

5.12 TIETOA OPINTOPOLUSTA
Opintopolusta löytyy runsaasti tietoa korkeakouluopiskelusta sekä eri koulutuksista. Hakulomakkeella on lisäksi erikseen kysymysmerkillä merkittyjä tietolaatikoita, joista löydät lisätietoa kyseiseen kysymykseen
liittyen. Sinua kiinnostavista koulutuksista voit aina kysyä tarkemmin kyseisistä korkeakouluista.
Halutessasi lisäneuvontaa hakemiseen liittyen, ota
yhteyttä korkeakouluun: ammattikorkeakouluhakukohteiden osalta voit kääntyä korkeimmalle priorisoidun
hakukohteen ammattikorkeakoulun hakijapalveluiden
puoleen. Yliopistojen hakukohteiden osalta tulee asioida aina kyseisen yliopiston hakijapalveluiden kanssa.
Jos et jostain syystä voi käyttää lainkaan sähköistä
hakua, voit tilata paperisen hakulomakkeen minkä tahansa korkeakoulun hakijapalveluista.
Korkeakoulujen hakijapalveluiden yhteystiedot löydät kätevimmin Opintopolun koulutuskuvausten tiedoista, vaihtoehtoisesti suoraan korkeakoulujen
omilta verkkosivuilta/hakuoppaista tai Opintopolusta:
opintopolku.fi/wp/fi/yliopisto/yliopistojen-hakijapalvelut/
opintopolku.fi/wp/fi/ammattikorkeakoulu/ammattikorkeakoulujen-hakijapalvelut/
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6 Opiskelijavalinta
6.1 VALINTAKOE
6.1.1 Valintakokeisiin osallistuminen
Korkeakoulut valitsevat uudet opiskelijat koulutuksiinsa valintaperusteidensa mukaisesti. Sinun oletetaan tutustuvan ja tuntevan hakemasi hakukohteen valintaperusteet.
Yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin päästäkseen hakijan tulee useimmiten osallistua valintakokeeseen. Poikkeuksina tästä ovat esimerkiksi suoravalinnat
ja todistusvalinnat yo-tutkinnon arvosanojen perusteella tai yhteishakuun sisältyvät aikaisempien opintojen perusteella tehtävät valinnat, joissa ei valintakoetta järjestetä.
Valintakokeet voivat olla yksi- tai monivaiheisia.
Itä-Suomen yliopistossa valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, ellei valintaperusteissa toisin
mainita (esim. ns. monivaiheiset valinnat). Valintakokeisiin voivat osallistua vain hakijat, jotka ovat lähettäneet sähköisen hakemuksensa määräaikaan mennessä. Hakemuksen lähettäminen on Sinun itsesi
vastuulla, joten Sinun on itse huolehdittava hakemuksesi perilletulosta. Valintakokeeseen on saavuttava ajoissa. Alla on koonti tiedekuntien hakukohteiden
valintakokeiden ajankohdista ja paikoista.

Valintakokeeseen tulee varata mukaan valokuvalla varustettu henkilötodistus (henkilöllisyystodistus, passi tai ajokortti) sekä tavalliset kirjoitusvälineet. Ota mukaasi myös laskin, jos sellainen
sallitaan kokeessa. Älylaitteet on jätettävä laukkuun valintakoesalin seinustalle tai koesalin ulkopuolelle. Tarkempia tietoja valintakokeesta löydät
hakukohteen kuvauksen kohdalta.
Mikäli saavut valintakokeeseen omalla autolla, varaa riittävästi aikaa pysäköintipaikan löytämiseen. Kampuksilla tulee pysäköidä pysäköintiin osoitetuille paikoille. Pysäköinti on maksullista.
Kampusten kartat löytyvät yliopiston verkkosivulta. Yliopiston vaatenaulakoilla ei ole vartiointia valintakokeiden aikana. Valintakokeiden ajaksi voi
laukut yms. ottaa mukaan sisälle valintakoesalin
seinustalle. Joissakin rakennuksissa on erilliset kolikoilla toimivat säilytyslokerot henkilökohtaisten tavaroiden säilyttämistä varten. Yliopisto ei järjestä
majoitusta valintakokeiden aikana.

6.1.2 Itä-Suomen yliopiston hakukohteiden valintakoeaikataulu 2019
Huom!
Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, poikkeuksena opettajankoulutusten soveltuvuuskokeet / II vaiheen valinnat, johon
lähetetään kutsu (tarkempia tietoja ao. hakukohteen valintaperusteissa
TIEDEKUNTA / HAKUKOHDE

VALINTAKOKEEN
AJANKOHTA

VALINTAKOKEEN PAIKKA JA OSOITE

FILOSOFINEN TIEDEKUNTA
Joensuun kampus
HUMANISTINEN OSASTO:
Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen,
Joensuu

27.5.2019 klo 13–17

Carelia (C1), Yliopistokatu 4, Joensuu

Kulttuurintutkimus, Joensuu

6.6.2019 klo 13–17

Agora (AT100), Yliopistokatu 4, Joensuu

Ruotsin kieli, Joensuu

28.5.2019 klo 9–13

Agora (AT100), Yliopistokatu 4, Joensuu

Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu

29.5.2019 klo 13–17

Carelia (C2), Yliopistokatu 4, Joensuu

Venäjän kieli, Joensuu

4.6.2019 klo 13–17

Agora (AT100), Yliopistokatu 4, Joensuu
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KASVATUSTIETEIDEN JA PSYKOLOGIAN OSASTO:
Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja,
Joensuu

VAKAVA-koe
25.4.2019 klo 13–16

Yliopistokatu 4, Joensuu
(tiedote koesaleista 23.4. alkaen haeyliopistoon.
fi/ajankohtaista)

Soveltuvuuskoe
10.–12.6.2019
Erityisopettaja, Joensuu

VAKAVA-koe
25.4.2019 klo 13–16

Yliopistokatu 4, Joensuu
(tiedote koesaleista 23.4. alkaen haeyliopistoon.
fi/ajankohtaista)

Soveltuvuuskoe
10.–12.6.2019
Maisterihaku, Erityisopettaja, Joensuu

Aineistokoe
6.5.2019 klo 16 alkaen

Yliopistokatu 7, Joensuu
Lisätietoa aineistokokeesta julkaistaan 20.3.2019
osoitteessa haeyliopistoon.fi/ajankohtaista

Soveltuvuuskoe
13.–14.6.2019
Maisterihaku, Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Joensuu

Aineistokoe
6.5.2019 klo 16 alkaen

Yliopistokatu 7, Joensuu
Lisätietoa aineistokokeesta julkaistaan 20.3.2019
osoitteessa haeyliopistoon.fi/ajankohtaista

Soveltuvuuskoe
13.–14.6.2019
Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu

29.5.2019 klo 13–16

Metria (M100), Yliopistokatu 7, Joensuu

Maisterihaku, Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu

29.5.2019 klo 13–16

Metria (M100), Yliopistokatu 7, Joensuu

Opinto-ohjaaja, Joensuu

VAKAVA-koe
25.4.2019 klo 13–16

Yliopistokatu 4, Joensuu
Lisätietoa aineistokokeesta julkaistaan 20.3.2019
osoitteessa haeyliopistoon.fi/ajankohtaista

Soveltuvuuskoe
10.–12.6.2019
Maisterihaku, Opinto-ohjaaja, Joensuu

Aineistokoe
6.5.2019 klo 16 alkaen

Yliopistokatu 7, Joensuu
Lisätietoa aineistokokeesta julkaistaan 20.3.2019
osoitteessa haeyliopistoon.fi/ajankohtaista

Soveltuvuuskoe
13.–14.6.2019
Psykologia, Joensuu

7.5.2019 klo 9–13

Joensuun kampus
Kokeen täsmällinen paikka (salijako) ilmoitetaan
noin viikkoa ennen valintakoetta osoitteessa
haeyliopistoon.fi/ajankohtaista

Maisterihaku, Psykologia, Joensuu

7.5.2019 klo 9–13

Joensuun kampus
Kokeen täsmällinen paikka (salijako) ilmoitetaan
noin viikkoa ennen valintakoetta osoitteessa
haeyliopistoon.fi/ajankohtaista

Kelpoisuusopinnot, Erilliset erityisopettajan
opinnot (ERO)(60 op), Joensuu

Aineistokoe
6.5.2019 klo 16 alkaen

Yliopistokatu 7, Joensuu
Lisätietoa aineistokokeesta julkaistaan 20.3.2019
osoitteessa haeyliopistoon.fi/ajankohtaista

Kelpoisuusopinnot, Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot (VEO)(60 op/85
op), Joensuu

Aineistokoe
6.5.2019 klo 16 alkaen

Yliopistokatu 7, Joensuu
Lisätietoa aineistokokeesta julkaistaan 20.3.2019
osoitteessa haeyliopistoon.fi/ajankohtaista

Soveltuvuuskoe
13.–14.6.2019
Kelpoisuusopinnot, Erilliset opinto-ohjaajan
opinnot (EOPO) (60 op), Joensuu

Aineistokoe
6.5.2019 klo 16 alkaen
Soveltuvuuskoe
13.–14.6.2019

Yliopistokatu 7, Joensuu
Lisätietoa aineistokokeesta julkaistaan 20.3.2019
osoitteessa haeyliopistoon.fi/ajankohtaista
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SOVELTAVAN KASVATUSTIETEEN JA OPETTAJANKOULUTUKSEN OSASTO:
Luokanopettaja, Joensuu

VAKAVA-koe
25.4.2019 klo 13–16

Yliopistokatu 4, Joensuu
(tiedote koesaleista 23.4. alkaen haeyliopistoon.
fi/ajankohtaista)

Soveltuvuuskoe
10.–12.6.2019
Kotitalousopettaja, Joensuu

VAKAVA-koe
25.4.2019 klo 13–16

Yliopistokatu 4, Joensuu
(tiedote koesaleista 23.4. alkaen haeyliopistoon.
fi/ajankohtaista)

Soveltuvuuskoe
10.–12.6.2019
Käsityönopettaja, monimateriaalinen
käsityö, Joensuu

VAKAVA-koe
25.4.2019 klo 13–16

Yliopistokatu 4, Joensuu
(tiedote koesaleista 23.4. alkaen haeyliopistoon.
fi/ajankohtaista)

Soveltuvuuskoe
10.–12.6.2019
Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu

VAKAVA-koe
25.4.2019 klo 13–16

Yliopistokatu 4, Joensuu
(tiedote koesaleista 23.4. alkaen haeyliopistoon.
fi/ajankohtaista)

Soveltuvuuskoe
10.–12.6.2019
TEOLOGIAN OSASTO:
Läntinen teologia, teologi,Joensuu

24.5.2019 klo 9–13

Aurora (AU100), Yliopistokatu 2, Joensuu

Läntinen teologia, opetusala,Joensuu

Aineistokoe
24.5.2019 klo 9–13
Soveltuvuuskoe
13.–14.6.2019

Aurora (AU100), Yliopistokatu 2, Joensuu

Ortodoksinen teologia, teologi, Joensuu

24.5.2019 klo 9–13

Aurora (AU100), Yliopistokatu 2, Joensuu

Ortodoksinen teologia, opetusala, Joensuu

Aineistokoe
24.5.2019 klo 9–13
Soveltuvuuskoe
13.–14.6.2019

Aurora (AU100), Yliopistokatu 2, Joensuu

Aineistokoe
24.5.2019 klo 9–13
Musiikkikoe
7.6.2019 klo 12.00 alkaen

Aurora (AU100), Yliopistokatu 2, Joensuu

Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki,
Joensuu

Soveltuvuuskoe voi olla myös 10.–12.6.2019,
mikäli hakija on hakenut myös johonkin muuhun
hakukohdeyhteistyössä olevaan hakukohteeseen.

Soveltuvuuskoe voi olla myös 10.–12.6.2019,
mikäli hakija on hakenut myös johonkin muuhun
hakukohdeyhteistyössä olevaan hakukohteeseen.

Agora (AT103), Yliopistokatu 4, Joensuu

LUONNONTIETEIDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA
Joensuun ja Kuopion kampukset
Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia
ja tietojenkäsittelytiede, Joensuu

Valintakoe
21.5.2019 klo 9–12
Soveltuvuuskoe
13.–14.6.2019

Metria (M100), Yliopistokatu 7, Joensuu

Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiik- Valintakoe
ka, fysiikka ja kemia, Joensuu
21.5.2019 klo 9–12
Soveltuvuuskoe
13.–14.6.2019

Metria (M100), Yliopistokatu 7, Joensuu

Matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu

21.5.2019 klo 9–12

Metria (M100), Yliopistokatu 7, Joensuu

Metsätiede, Joensuu

28.5.2019 klo 9–13

Aurora (AU100), Yliopistokatu 2, Joensuu
ja
Festsal (Svenska Social- och Kommunalhögskolan, Snellmaninkatu 12, Espoo, sisäänkäynti Yrjö
Koskisen kadulta)

Soveltuvuuskoe voi olla myös 10.–12.6.2019,
mikäli hakija on hakenut myös johonkin muuhun
hakukohdeyhteistyössä olevaan hakukohteeseen.

Soveltuvuuskoe voi olla myös 10.–12.6.2019,
mikäli hakija on hakenut myös johonkin muuhun
hakukohdeyhteistyössä olevaan hakukohteeseen.
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Sovellettu fysiikka, Kuopio

4.6.2019 klo 10–13

Snellmania (SN200), Yliopistonranta 1E, Kuopio

Tietojenkäsittelytiede, Joensuu

20.5.2019 klo 10–14

Metria (M100), Yliopistokatu 7, Joensuu

Tietojenkäsittelytiede, Kuopio

20.5.2019 klo 10–14

Medistudia (MS300, MS301 ja MS302), Yliopistonranta 1A, Kuopio

Biolääketiede, Kuopio

15.5.2019 klo 9–13

Kuopio: Technopolis, Microkatu 1, Kuopio
Turku: Medisiina, Kiinamyllynkatu 10, Turku

Farmaseutin koulutusohjelma, farmaseutti,
Kuopio

17.5.2019 klo 10–13

Kuopio: Canthia, Yliopistonranta 1 C, B-ovi
Helsinki: ks. Helsingin yliopiston hakijapalveluiden verkkosivut
https://www.helsinki.fi/fi/opiskelijaksi/valintakokeiden-paikat
Turku: Föreläsningssalarna IX och X i Naturabyggnaden, Turun yliopisto, Vättenborgsvägen 5
Vaasa: Akademisalen, Pedagogiska fakulteten,
Rantakatu 2
Maarianhamina: Högskolan på Åland,
Neptunigatan 17

Proviisorin koulutusohjelma, farmaseutti ja
proviisori, Kuopio

17.5.2019 klo 10–13

Kuopio: Canthia, Yliopistonranta 1 C, B-ovi,
Helsinki: ks. Helsingin yliopiston hakijapalveluiden verkkosivut
https://www.helsinki.fi/fi/opiskelijaksi/valintakokeiden-paikat
Turku: Föreläsningssalarna IX och X i Naturabyggnaden, Turun yliopisto, Vättenborgsvägen 5
Vaasa: Akademisalen, Pedagogiska fakulteten,
Rantakatu 2
Maarianhamina: Högskolan på Åland, Neptunigatan 17

Maisterihaku, Proviisorin koulutusohjelma
proviisori, Kuopio

17.5.2019 klo 10–13

Medistudia-rakennuksen 3. kerros, Yliopistonranta 1 A, Kuopio

Hammaslääketiede, Kuopio

15.5.2019 klo 9–14

Medistudia, Yliopistonranta 1 A, Kuopio

Hoitotiede, hoitotyön johtaminen, Kuopio

14.5.2019 klo 12–16

Kuopio: Canthia (CA101), Yliopistonranta 1C
ja
Espoo: Aalto-yliopisto, Otaniemen kampus,
TUAS-talo (TU2-auditorio), Maarintie 8

Lääketiede, Kuopio

15.5.2019 klo 9–14

Snellmania, Yliopistonranta 1 E, Kuopio

Ravitsemustiede, Kuopio

16.5.2019 klo 10–13

Canthia, Yliopistonranta 1 C, Kuopio

Terveyden edistäminen (liikuntalääketiede
sekä väestön terveyden ja työhyvinvoinnin
edistäminen), Kuopio

20.5.2019 klo 10–13

Snellmania-rakennus, Yliopistonranta 1, Kuopio

TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNTA
Kuopion kampus

Hoitotiede, preventiivinen hoitotiede, Kuopio
Hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus, Kuopio

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNTA
Joensuun ja Kuopion kampukset
Maisterihaku, Asiakirjahallinnan ja arkistoalan
maisteriohjelma, Joensuu

5.6.2019 klo 14–18

Joensuu: Metria (M100), Yliopistokatu 7
Kuopio: Mediteknia (MD100), Yliopistonranta 1 B
Lahti: Lahden lyseo (juhlasali), Lahdenkatu 6

Historia, Joensuu

5.6.2019 klo 14–18

Joensuu: Metria (M100), Yliopistokatu 7
Kuopio: Mediteknia (MD100), Yliopistonranta 1 B
Lahti: Lahden lyseo (juhlasali), Lahdenkatu 6

Kauppatieteet, Joensuu
Kauppatieteet, Kuopio

5.6.2019 klo 12–15

Carelia (C1), Yliopistokatu 4, Joensuu
Snellmania (SN100), Yliopistonranta 1 E, Kuopio

Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu

4.6.2019 klo 14–18

Joensuu: Metria (M100), Yliopistokatu 7
Kuopio: Mediteknia (MD100), Yliopistonranta 1 B
Lahti: Lahden lyseo (juhlasali), Lahdenkatu 6

Oikeustiede, Joensuu

14.5.2019 klo 10–15

Joensuu: Carelia (C1), Yliopistokatu 4
Kuopio: Snellmania (SN100), Yliopistonranta 1 E
Muut paikkakunnat, ks. www.oikeustieteet.fi
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Sosiaalitieteet, Kuopio

22.5.2019 klo 12–16

Snellmania (SN100), Yliopistonranta 1 E, Kuopio

Sosiaalityö, Kuopio

21.5.2019 klo 10-14

Snellmania (SN100), Yliopistonranta 1 E, Kuopio

Yhteiskuntatieteet, Joensuu

28.5.2019 klo 13–17

Metria (M100), Yliopistokatu 7, Joensuu

6.1.3 Valintakokeen erityisjärjestelyt
Jos hakija vamman, sairauden, lukihäiriön tai jonkin
muun erityisen syyn vuoksi tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, lisävalaistus, jokin
muu tekninen apuväline, avustaja tai muu erityisjärjestely), hänen tulee täyttää kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus, johon liitetään mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai
sairauden laadusta tai esim. lukihäiriöstä. Hakijalle voidaan myöntää vain hakemiaan erityisjärjestelyjä. Hakijan tulee huomioida myös mahdolliset hakukohteiden
omat tarkemmat ohjeet. Hakijoiden tulee käyttää erityisesti opiskelijavalintaa koskevaa korkeakoulujen
yhteistä valintakokeiden erityisjärjestelyjen hakulomaketta, joka on tulostettavissa yliopiston verkkosivulta haeyliopistoon.fi/valintakokeet/valintakokeiden-erityisjarjestelyt/.
Lausunnot, jotka osoittavat erityisjärjestelyn perusteena olevan esteen olevan pysyvä (esim. pysyvä vamma
tai sairaus tai oppimisvaikeus), voivat olla yli viisi vuotta vanhoja (ks. mahdolliset poikkeukset hakukohteilta).
Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Hakijan tulee siis huomioida myös mahdolliset hakukohteiden omat tarkemmat ohjeet.
Hakemus, jossa on eriteltynä hakijan pyyntö tulevaan yhteishaun valintakokeeseen liittyvistä erityisjärjestelyistä, on toimitettava liitteineen viimeistään
3.4.2019 klo 15.00 (poikkeuksena kauppatieteellisen alan yhteisvalinta, jossa hakemus on jätettävä liitteineen viimeistään 10.4.2019 klo 15.00 mennessä), ks.
tarkemmat tiedot osoitteesta haeyliopistoon.fi/valintakokeet/valintakokeiden-erityisjarjestelyt. Vain akuuteissa poikkeustapauksissa em. määräajan jälkeen lähetetty pyyntö otetaan käsiteltäväksi. Hakemuksesta tulee
erityisjärjestelyjä koskevan pyynnön lisäksi käydä ilmi
hakijan henkilö- ja yhteystiedot sekä hakukohde, johon
hän hakee. Jokaista hakukohdetta varten tulee toimittaa erillinen hakemus liitteineen. Tiedekunta ilmoittaa
hakijalle suullisesti, kirjallisesti tai sähköpostitse erityisjärjestelyistä, joihin hänelle on myönnetty oikeus. Mikäli erityisjärjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, lähettää ao. tiedekunta
ko. tapauksessa hakijalle kirjallisen päätöksen peruste-

luineen. Ilmoitus valintakokeen erityisjärjestelyistä on
hakukohdekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.
Itä-Suomen yliopistossa noudatetaan Esteetönopiskelijavalinta -suosituksia (lisätietoja www.esok.fi/
esok-hanke/suositukset/) sekä korkeakoulujen sopimia
yhteisiä käytäntöjä esteettömän opiskelijavalinnan edistämiseksi. Opiskelun esteettömyysasioita opiskelijaksi
hakemisen osalta koordinoi Itä-Suomen yliopiston opintopalveluissa opiskelijapalvelun päällikkö, puh. 029 44
58261. Tarkempia tietoja ao. valintakokeen erityisjärjestelyistä saa myös ao. tiedekunnan opintoasioista vastaavalta. Lisätietoja myös: uef.fi/opiskelu. Yhteisvalinnoissa voi olla erilaisia ja tästä ohjeistuksesta poikkeavia
käytäntöjä, joihin hakijan tulee tarvittaessa tutustua.
6.1.4. Valintakoekirjat, vanhat valintakoekysymymykset ja kokeissa käytettävät laskimet
Valintakoekirjallisuutta on myytävissä useimmissa kirjakaupoissa sekä verkossa. Kirjoja voi olla saatavilla myös
kirjastoissa. Kannattaa aina huolellisesti tarkastaa, että
kirjasta on käytössä hakukohteen valintaperusteissa ilmoitettu painos. Osa edellisten vuosien valintakoekysymyksistä ja -vastauksista on nähtävillä verkossa osoitteessa haeyliopistoon.fi/valintakokeet/vanhat-valintakokeet.
Kaikkien hakukohteiden valintakoekysymyksiä ja -vastauksia ei julkaista. Yliopisto ei järjestä valmennuskursseja.
Mikäli valintakokeessa sallitaan oman laskimen
käyttö, on siitä mainittu erikseen hakukohteen valintaperusteissa. Sallitut laskinmallit voivat olla myös etukäteen tarkasti määritelty. Sen vuoksi kannattaa ennen
koetta hyvissä ajoin selvittää, millaista laskinta kokeessa saa käyttää.

6.2 YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUKSET JA
NIIDEN PISTEYTYS
Itä-Suomen yliopiston yhteishaun hakukohteissa pyritään ylioppilastutkintotodistusten yhtenäiseen pisteytykseen kaikissa tiedekunnissa. Poikkeuksen muodostavat esimerkiksi valtakunnalliset yhteisvalinnat tai
valintakoeyhteistyö, jonka puitteissa yliopistot ovat sopineet keskenään muusta yhteisestä pisteytyksestä.
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Yleensä ylioppilastutkinnon pisteet muodostavat valinnan alkupisteet, joihin lisätään valintakokeesta saadut pisteet.
Ylioppilastodistuksen pisteytyksen kohdalla oleva
kohta ”Äidinkieli/Suomi tai ruotsi toisena kielenä -koe”
tarkoittaa, että äidinkielen kokeen paikalla voidaan
huomioida korvaavana kokeena suoritettu suomi/ruotsi toisena kielenä -koe. Kohta ”Kolme (3) muuta parhaat
pisteet antavaa koetta (enintään 2 kieltä tai 2 ainereaalia, joista toinen voi olla reaali)” tarkoittaa, että kolme
koetta valitaan joukosta: kaksi kielten kokeita, kaksi ainereaalin koetta, reaali ja matematiikka. Reaalin kanssa voi olla myös yksi ainereaalin koe. Reaalilla tarkoitetaan ns. vanhaa reaalikoetta, joka on kirjoitettu ennen
vuotta 2006. Pitkän oppimäärän mukaisia kokeita ovat
ne, joiden nimessä on mainittu pitkä oppimäärä, ei siis
reaalin/ainereaalin koe. Pisteytykset voivat poiketa eri
hakukohteissa, joten tarkista pisteytyksen perusteet
kunkin hakukohteen valintaperusteista. Opiskelijoita
voidaan valita joissakin hakukohteissa myös pelkkien
todistuspisteiden tai pelkän valintakokeen perusteella.
Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys (IB,
EB, Rp/DIA (Deutsches Internationales Abitur)):
Kansainväliset ylioppilastutkinnot pisteytetään suhteuttamalla tutkinnon yhteispistemäärä hakukohteen ylioppilastutkinnosta saatavaan maksimipistemäärään (ks.
poikkeukset ja tarkemmat tiedot hakukohteen valintaperusteista).
Esimerkkinä yo-tutkinto, josta voi saada maksimissaan 84 pistettä: 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.
Helsingin saksalaisen koulun lukion Reifeprüfung tai
Deutsches Internationales Abitur -tutkinnon suorittaneiden hakijoiden taustapisteet lasketaan kertomalla tutkinnon yhteispistemäärä (maksimissaan 300) 84:llä ja saatu
luku jaetaan 300:lla.
Mikäli hakukeväänä IB- tai EB-tutkinnon suorittaneen lopullisia arvosanatietoja ei ole saatu 6.6.2019 klo
15.00 mennessä, voidaan nämä hakijat valita ehdollisesti (10.4.2019 mennessä toimitettujen) ennakkoarvioiden
perusteella (predicted grades), ks. tarkemmin kohta 6.6.
Ehdollinen valinta. Hakijan tulee toimittaa todistus tutkinnon lopullisista arvosanoista viimeistään 12.7.2019

klo 15.00, ks. tarkemmin kohta 5.9.1. Liitteiden toimittaminen. Lähtöpisteet ja valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen perusteella (ensikertalaiskiintiöt ja
tasapistesäännöt huomioiden).
Muu ulkomailla suoritettu ylioppilastutkinto
antaa hakijalle yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Ulkomailla suoritetun ylioppilastutkinnon arvosanoja ei kuitenkaan oteta huomioon ts. pisteytetä Itä-Suomen yliopiston valinnoissa.
Ks. kohta 5.9.1. Liitteiden toimittaminen.

6.3 OPISKELIJAVALINTA, SIJOITTELU JA
VARASIJAVALINTA
Korkeakoulut valitsevat uudet opiskelijat koulutuksiinsa valintaperusteidensa mukaisesti. On etusi mukaista,
että tutustut huolellisesti sinua kiinnostavan koulutuksen valintaperusteisiin jo ennen hakemista, sillä valintaperusteet ja valintaan liittyvät toimintatavat voivat
vaihdella eri hakukohteissa.
Yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin päästäkseen hakijalta edellytetään useimmiten valintakokeeseen osallistumista. Poikkeuksina tästä voivat olla esimerkiksi suoravalinnat todistusarvosanojesi perusteella
tai jos olet hakemassa avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Valintakokeet voivat olla
yksi- tai monivaiheisia.
Yhteishaun koulutusten valinnat perustuvat useimmiten pisteiden laskemiseen. Korkeakoulu laskee pisteet valintaperusteidensa mukaan kullekin hakijalle,
minkä jälkeen hakijat asetetaan keskinäiseen järjestykseen kunkin valintatavan mukaisesti.
Korkeakoulujen yhteishaussa sinulle tarjotaan
enintään yhtä opiskelupaikkaa, vaikka valintamenestyksesi olisi ollut hyvä useammassakin hakukohteessa. Sinulle tarjotaan paikkaa korkeimmalle
hakutoivejärjestyksessä hakulomakkeella sijoittamastasi koulutuksesta, johon valintamenestyksesi
riittää. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että hakutoivejärjestystäsi verrataan kunkin hakukohteesi tulokseen.
Jos valintamenestyksesi riittää hyväksytyksi tulemiseen
jossakin koulutuksessa, et voi tulla enää tämän jälkeen
hyväksytyksi tätä alemmaksi hakulomakkeella sijoittamiisi koulutuksiin. Voit kuitenkin tulla vielä hyväksytyksi
korkeammalle sijoittamaasi koulutukseen varasijalta.
Hakukohteisiin valitaan aina aloituspaikkamäärän verran parhaiten menestyneitä. Jos et mahdu tähän joukkoon, mutta sinua ei ole myöskään hylätty, jäät
varasijalle. Varasijalla olevia hyväksytään järjestyksessä
sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu esimerkiksi siksi, että
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aiemmin hyväksytyt hakijat tulevat hyväksytyiksi korkeammalle priorisoimiinsa hakukohteisiin tai päättävät
olla ottamatta tarjottua opiskelupaikkaa vastaan. Varasijojen määrää voidaan hakukohdekohtaisesti rajoittaa.
Opiskelijavalinnan tulos näkyy Oma opintopolku
-palvelussa. Tuloksen ilmoittamisen yhteydessä saat tiedon oletko hyväksytty, hylätty tai monennellako varasijalla olet kunkin valintatavan mukaisesti. Varasijalta
hyväksyttäville ilmoitetaan tuloksesta aina erikseen hyväksymisen jälkeen.

Uuden opiskelijan materiaali julkaistaan yliopiston
verkkosivulla kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle/. Huomaa,
että yliopisto ei lähetä uudelle opiskelijalle paperista
hyväksymiskirjettä, vaan viestintä opiskelupaikasta ja
opintojen aloittamisesta on nykyisin täysin sähköistä.
Otettuasi opiskelupaikan vastaan seuraa kesän aikana
sähköpostiasi. Tutustu myös huolellisesti uuden opiskelijan sivustolla oleviin aineistoihin ja orientoidu siten
syyskuussa alkaviin yliopisto-opintoihisi jo etukäteen.

6.5 HAKIJOIDEN KOEPAPEREIDEN NÄYTTÖ
6.4 OPISKELIJAVALINNAN TULOSTEN
JULKISTAMINEN JA TIEDUSTELUT
Kevään 2019 yhteishaun tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2019. Kun valtakunnallisesti kaikki valinnan
tulokset on julkaistu, saat sähköpostiisi viestin, josta
pääset tuloskirjeeseen. Kirjeessä kerrotaan sen hetkinen
valintamenestyksesi kaikkien hakukohteidesi osalta ja
mahdollinen varasijatilanteesi eri koulutuksissa. Tuloskirjeessä sinulle kerrotaan lisäksi oma pistemääräsi sekä
alin pistemäärä, jolla koulutukseen on hyväksytty.
Löydät samat kootut valintatiedot myös Oma Opintopolku -palvelusta. Valintojen valmistumisen eriaikaisuudesta ja hakutoivejärjestyksestäsi riippuen valinnan
tulokset ovat nähtävissä Oma Opintopolku -palvelussa
yksilöllisesti. Palvelussa voit seurata valinnan tulosten
kehittymistä. Lisäksi korkeakoulu saattaa lähettää sinulle tietoa valinnan tuloksista. Voit nähdä tiedon valinnasta Oma Opintopolku -palvelussa jo ennen kaikkien
tulosten julkaisemista, jos
sinut on valittu ylimpään hakutoiveeseen
sinut on hyväksytty esimerkiksi 3. hakutoiveeseesi,
mutta sinua ei valittu ylempiin hakutoiveisiin.
sinut on hyväksytty alemmalle toiveelle, mutta
ylemmät hakutoiveet ovat vielä kesken
		et saanut opiskelupaikkaa.
Itä-Suomen yliopisto ei julkaise valittujen opiskelijoiden nimiä omilla ilmoitustauluilla tai verkkosivuillaan.
Lopullisia opiskelijavalinnan tuloksia voi tiedustella myös puhelimitse tulosten julkistamispäivästä lähtien kyseisestä tiedekunnasta (yhteystiedot hakukohteiden valintaperusteiden yhteydessä).

Hakijoiden koepaperit ja valintakokeiden arvosteluperusteet ovat nähtävissä hakijapalveluissa 14 päivän ajan
tulosten julkaisemisesta. Hakija voi myös tilata vastauksensa e-lomakkeella. Koevastausten kopioinnista/skannauksesta laskutetaan 20€/hakija. Lisätietoja osoitteessa haeyliopistoon.fi/valintakokeet/.

6.6 EHDOLLINEN VALINTA
Hakukeväänä kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB,
EB) tai Pohjoismaissa ammatillisen tutkinnon suorittaneiden hakijoiden opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes yliopisto on tarkistanut hakukelpoisuuden lopullisesta tutkintotodistuksesta. Koulun ennakkoarviointi
tulee lähettää yliopiston hakijapalveluihin 10.4.2019
klo 15.00 mennessä. Ks. tarkemmin 5.9.1. Liitteiden
toimittaminen. Hakija on aina itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Jos esim. hakijan arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien
joukkoon, voidaan hakija valita opiskelijaksi asetetun opiskelijavalintakiintiön ulkopuolelta. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi,
peruutetaan opiskelupaikka. Hakijan antamien tietojen oikeellisuus tarkistetaan viimeistään opintojen alkaessa, jolloin valintapäätös ehdollisen valinnan osalta vahvistuu.

6.7 OIKAISUMENETTELY
Jos hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen
ja siinä on hänen mielestään tehty virhe, voi hän hakea päätökseen oikaisua. Itä-Suomen yliopiston hakukohteiden osalta oikaisua haetaan Itä-Suomen yliopis-
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ton muutoksenhakulautakunnalta. Oikaisupyyntö on
tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa opiskelijavalintatuloksen julkistamisesta. Muutoksenhakulautakunnalle
osoitetun oikaisupyynnön on oltava perillä määräajassa
Itä-Suomen yliopiston kirjaamossa. Myöhässä saapuneita oikaisupyyntöjä ei tutkita. Sähköpostitse tai faksilla lähetetyn oikaisupyynnön on oltava ennen määräajan
päättymistä yliopiston käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. Oikaisupyyntöasiakirjat tulee
toimittaa ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@uef.fi. Henkilökohtaisesti tai postilla toimitettavia
paperiasiakirjoja vastaanotetaan Kuopion kampuksen
kirjaamossa, jonka aukioloaika on kesäaikana arkisin klo
9–14. Kirjaamon yhteystiedot ovat:
Itä-Suomen yliopiston kirjaamo, Kuopion kampus
postiosoite: PL 1627, 70211 Kuopio
käyntiosoite: Yliopistonranta 1E,
Snellmania, 2. krs
puhelin: 029 44 51111 (vaihde)
sähköposti: kirjaamo@uef.fi
Korkeakoulujen yhteishaussa Sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa ensisijaisesti korkeimmalle hakutoivejärjestyksessä sijoittamastasi hakutoiveestasi, jossa valintamenestyksesi mahdollistaa hyväksytyksi tulemisen. Jos olet
hakenut useisiin hakukohteisiin, ja tulet hyväksytyksi johonkin niistä, et voi enää tulla valituksi alemmas hakutoivejärjestyksessä sijoittamaasi hakutoiveeseen. Näin
ollen myöskään niitä koskevia oikaisupyyntöjä ei käsitellä, koska mahdollinen oikaisu ei vaikuttaisi tulokseesi. Oikaisupyyntöäsi ei myöskään oteta käsittelyyn, jos siitä ei
selviä riittävällä tavalla mihin ja millaista oikaisua haet.

Oikaisupyynnössä on ilmoitettava:
oikaisua pyytävän nimi ja kotikunta. Jos oikaisua
pyytävän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisupyynnön
laatijana on joku muu henkilö, oikaisupyynnössä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset oikaisua pyytävälle voidaan toimittaa.
Oikaisupyynnössä voi ilmoittaa myös sähköpostiosoitteen mainittua tarkoitusta varten.
päätös, johon haetaan muutosta
mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.
Oikaisupyyntöön on liitettävä päätös, johon halutaan
oikaisua, sekä alkuperäisenä tai jäljennöksenä asiakirjat, joihin oikaisua pyytävä haluaa vedota. Valittajan,
laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisupyyntö. Sähköisenä toimitettavaa oikaisupyyntöä
ei tarvitse allekirjoittaa, jos siinä on tiedot lähettäjästä eikä oikaisupyynnön alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Mahdollisen asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai
julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisupyyntöön
oikaisua pyytävän antama valtakirja. Jos sähköisessä oikaisupyynnössä on selvitys asiamiehen toimivallasta,
valtakirjaa ei tarvitse toimittaa, ellei yliopistolla ole aihetta epäillä asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta.
Muutoksenhakulautakunnalle lähetetyn oikaisupyynnön valmistelua ja ratkaisua koskeviin tiedusteluihin vastaa muutoksenhakulautakunnan sihteeri.
Oikaisupyyntöjen käsittelyajat voivat vaihdella korkeakouluittain. Lisätietoja käsittelyn aikataulusta saat
tarvittaessa ao. korkeakoulusta. Sinun ei kannata jättää
vastaanottamatta toista opiskelupaikkaa odottaessasi vastausta oikaisupyyntöösi. Mikäli oikaisupyyntösi johtaa päätöksen muuttamiseen, voidaan opiskelupaikkasi vielä vaihtaa muutetun päätöksen mukaiseksi.
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7 Opiskelupaikan vastaanottaminen,
opintojen aloittaminen ja opiskelu
Itä-Suomen yliopistossa
7.1 OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN
Jos tulet hyväksytyksi yhteishaussa tai erillisvalinnassa,
tulee Sinun ottaa tarjottu opiskelupaikka vastaan aloittaaksesi opintosi. Erillisvalintojen osalta opiskelupaikan
vastaanottaminen on ohjeistettu valintaperusteissa ja
tuloskirjeessä. Opiskelupaikan vastaanottaminen on
tehtävä kymmenen päivän kuluessa hyväksymispäätöksestä, joka on nähtävillä Opintopolussa (edellyttää
rekisteröitymistä ja tunnistautumista esim. pankkitunnuksillasi). Voit ottaa paikan vastaan joko sähköisesti
Opintopolussa tai vaihtoehtoisesti palauttamalla ilmoituksen vastaanottamisesta Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin.
kevään yhteishaussa 28.6. mennessä hyväksyttyjen on
otettava paikka vastaan viimeistään 8.7.2019 klo 15.
syksyn yhteishaussa 29.11. mennessä hyväksyttyjen on otettava paikka vastaan viimeistään
9.12.2019 klo 15.
Tämän jälkeen sijoittelun edetessä sinulla on aina 10
vrk aikaa ottaa saamasi opiskelupaikka vastaan. Jollet
tee ilmoitusta määräajassa, menetät opiskelupaikkasi. (YoL 38 §).
Voit ottaa paikan vastaan sitovasti tai ehdollisesti. Voit ottaa paikan vastaan sitovasti, jos se on hakutoivejärjestyksessä korkeimmalle sijoittamasi paikka,
tai jos et voi enää päästä mieluisammaksi priorisoimaasi kohteeseen. Kaikkien tulosten ilmoittamisen jälkeen
voit ottaa paikan vastaan sitovasti myös silloin, jos olet
varasijalla korkeammalle priorisoimiisi paikkoihin. Tällöin kuitenkin menetät mahdollisuuden tulla hyväksytyksi niihin varasijalta. Voit tällöin ottaa opiskelupaikan
vastaan myös ehdollisesti. Ehdollinen opiskelupaikan
vastaanottaminen tarkoittaa, että voit edelleen tulla
hyväksytyksi mieluisammaksi sijoittamaasi hakukohteeseen. Jos kuitenkaan et pääse niistä mihinkään varasijalta, muuttuu ehdollinen opiskelupaikan vastaanottaminen automaattisesti sitovaksi.
Jos otat paikan vastaan ehdollisena, vastaanotto
muuttuu sitovaksi, jos sinua ei valita ylempiin hakutoiveisiin. Voit ottaa aikaisemmin ehdollisesti vastaanotta-

masi paikan vastaan sitovasti vain siinä tilanteessa, jos sinua ei ole vielä ehditty hyväksyä ylempiin hakutoiveisiisi.

7.2 YHDEN KORKEAKOULUTUTKINTOON
JOHTAVAN OPISKELUPAIKAN SÄÄNNÖS
Hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa tulla hyväksytyksi vain yhteen hakukohteeseen (YoL 36 §). Ks. opiskelupaikan vastaanottaminen edellä kohdassa 7.1. Sääntö on lukukausikohtainen. Yhden korkeakoulututkintoon
johtavan opiskelupaikan säännös koskee kaikkea tutkintoon johtavaa koulutusta siirtohakua lukuun ottamatta.

7.3 OPISKELIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN
Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee
vielä ilmoittautua yliopistoon joko läsnä tai poissa olevaksi. Yliopistoon valitut uudet opiskelijat saavat tietoa
yliopiston ilmoittautumismenettelystä uuden opiskelijan sivustolta kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle. Opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnä olevaksi
tai poissa olevaksi (YoL 39 §).
Opiskelija voi ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen ilmoittautua poissa olevaksi vain, jos hän ensimmäisenä lukuvuonna
suorittaa asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua, on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla taikka on oman sairauden tai vamman vuoksi
kyvytön aloittamaan opintojaan.

7.4 OPISKELUOIKEUS ITÄ-SUOMEN
YLIOPISTOSSA
Itä-Suomen yliopistossa opiskelijat saavat opinto-oikeuden pääsääntöisesti suoraan sekä alempaan että
ylempään korkeakoulututkintoon. Käytännössä opiskelijan tulee suorittaa aina ensin alempi korkeakoulututkinto ja sen jälkeen ylempi korkeakoulututkinto. Tutkintojen yleisistä tavoitteista, rakenteista ja laajuuksista on
säädetty kaikkia yliopistoja koskevassa tutkintoasetuksessa (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 19.4.2004).
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Yliopiston rehtori päättää tarkemmista
määräyksistä, jotka koskevat yliopistolain 42
§:n mukaista opiskeluoikeuden rajaamista ja
lisäajan myöntämistä. Opiskelijalla voi kerrallaan olla
voimassa vain yksi samaan alempaan tai ylempään
korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus samassa
pääaineessa tai koulutusohjelmassa tai samantasoiseen
tieteelliseen tai ammatilliseen jatkotutkintoon
johtava opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopistossa. Uutta
opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä
sellaisen edellä sanotun saman koulutusalan tai
vastaavan oppiaineen tutkinnon tai koulutuksen
suorittamiseen, jonka asianomainen hakija on jo
suorittanut, ellei tiedekunnan valintaperusteista muuta
seuraa.
7.4.1 Tutkinnon suorittaminen ja opintoaikojen rajaaminen
Yliopistolaissa (40-43 §) säädetään korkeakoulututkintojen tavoitteelliset suoritusajat, opiskeluoikeuden kesto sekä lisäajan myöntäminen tutkinnon suoritusaikaan
kamu.uef.fi/student-book/opintojen-suoritusaika.
Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa
opiskelupaikan yliopistossa.
Opintoaikojen rajaaminen koskee niitä alempaan
(kandidaatti) ja ylempään (maisteri) korkeakoulututkintoon johtavia opiskeluoikeuksia, jotka on myönnetty alkamaan 1.8.2005 tai sen jälkeen.
Opiskeluoikeutta koskevat säännökset ovat yliopistolain (558/2009) 41 §:ssä. Lainsäädäntöä täydentävät
Itä-Suomen yliopiston menettelyohjeet (Itä-Suomen
yliopiston tutkintosäännön 11 §, Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 12 § ja akateemisen rehtorin päätös opiskeluoikeudesta Itä-Suomen yliopistossa 22.6.2010).
Poissaolosta ilmoittaminen: kamu.uef.fi/student-book/uuden-perustutkinto-opiskelijan-ilmoittautuminen. Lisäajan hakeminen opintojen
loppuunsaattamiseksi: kamu.uef.fi/student-book/lisaaika-tutkinnon-suorittamiseen.

7.5 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN
RAJOITUKSET (SORA)
Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on
tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia Itä-Suomen yliopiston koulutuk-

sia: lääketiede, hammaslääketiede, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä
aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole
este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin,
poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai
psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua
koulutukseen. Tarkempia tietoja saa tarvittaessa myös
yliopiston hakijapalveluista, opintopalveluista sekä
ao. oppiaineesta/tiedekunnan opintoasiainpäälliköltä.
Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla
este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi
hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Yliopisto voi opiskelijavalinnan
yhteydessä pyytää hakijalta tietoa opiskeluoikeuden
peruuttamista koskevasta päätöksestä. Jo myönnetyn
opiskeluoikeuden voi peruuttaa opiskeluoikeuden salaamisen perusteella, jos yliopisto on pyytänyt hakijalta
tietoa ja hakija on tiedon salannut.

7.6 OPISKELIJAVALINNAN PERUUTTAMINEN
Hakijan opiskelijavalinta voidaan peruuttaa opiskelijavalinnan toteuttamisen jälkeen, jos ilmenee, että
hakija ei täytä SORA-lainsäädännön mukaisia terveydellisiä vaatimuksia tai on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeutensa peruuttamisesta (ks.
opiskeluoikeuden peruuttaminen YoL 43 a §) tai
hakija on antanut hakuvaiheessa tai ennen opiskelijavalinnan toteuttamista itsestään virheellisiä tietoja, joiden ansiosta hän on tullut valituksi (esim.
koulutus- tai arvosanatiedot).
Päätös opiskelijavalinnan peruuttamisesta valmistellaan ja tehdään yliopistossa sen hallinnollisten menettelyjen mukaisesti mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun peruste opiskelijavalinnan peruuttamiseen
on havaittu.
Hakija valitaan korkeimman sellaisen hakutoiveen
opiskelijaksi, jossa hänen pisteensä riittävät valituksi tulemiseen. Opiskelijavalinnan peruuttamisen johdosta
tehtävät muutokset eivät muuta opiskelijavalintaa kenenkään muun opiskelijaksi valitun vahingoksi.
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7.7 OPISKELUAIKAINEN HUUMAUSAINETESTAUS JA RIKOSREKISTERIOTE
Opiskelija voidaan tietyissä, hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa
testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä. Vuonna 2012
tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta
voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös
otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai
muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien
alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on
tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä
pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

7.8 OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMISTIEDON
MUUTTAMISEN PERUSTEET
Opiskelupaikan vastaanottamistietoa voidaan muuttaa
vain silloin, jos hakija on saanut korkeakoulusta virheellistä tai puutteellista tietoa, ennen kuin hän on ottanut
opiskelupaikan vastaan. Tällöin hakija tekee kirjallisen
korjauspyynnön perusteluineen siihen korkeakouluun,
josta hän on ottanut opiskelupaikan vastaan. Vastaanottamistieto voidaan luonnollisesti muuttaa myös siinä
tapauksessa, kun hakija saa opiskelupaikan oikaisumenettelyn seurauksena. Lisätietoja: Opintopolku.fi.

7.9 OPINTOJEN ALOITTAMINEN JA
OPISKELIJOIDEN OHJAUS ITÄ-SUOMEN
YLIOPISTOSSA
Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa. Ks. kohta 7.4
opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopistossa. Uusien opiskelijoiden opetus alkaa Itä-Suomen yliopiston kampuksilla 2.9.2019. Uudet opiskelijat tutustuvat ensimmäisten
opiskelupäivien ohjelmaan ja orientoituvat opintojen
käynnistämiseen uuden opiskelijan nettisivuston kautta osoitteessa kamu.uef.fi/uudelle-opiskelijalle. Myös
opiskelijaksi ilmoittautuminen on ohjeistettu ylipiston
verkkosivulla.
Opiskelijoiden ohjauksesta ja neuvonnasta, opintojen suunnittelusta ja yliopiston opinto-oppaista sekä
sivuaineopinnoista löydät lisätietoa yliopiston verkkosivuilta osoitteesta kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/ohjausta-opintoihin ja kamu.uef.fi/student-book/sivuaineopiskelu-uefissa.
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III HAKUKOHTEET TIEDEKUNNITTAIN

8 Filosofinen tiedekunta
HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKAT
Filosofinen tiedekunta toimii Joensuun kampuksella. Joensuussa toimii myös kaksi opettajankoulutuksen
harjoittelukoulua. Lisätietoja opintojen järjestämisestä
voi tiedustella tiedekunnasta, ks. uef.fi/fi/uef/filo.
Filosofisessa tiedekunnassa voi suorittaa myös kelpoisuusopintoja. Uutta opinto-oikeutta ei myönnetä
vastaavan sisältöisenä saman koulutusalan tai vastaavan oppiaineen tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen, jonka asianomainen hakija on jo suorittanut (TS
11 §).
Hakijan oletetaan tuntevan hakemansa hakukohteen valintaperusteet, jotka löytyvät opintopolusta. Tutustu siis niihin huolellisesti sekä lisäksi kaikkia hakijoita ja hakukohteita koskeviin yleisiin asioihin (sivulta 6
lähtien).
tutkinnot ja opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopistossa
opiskelijaksi ottamisen rajoitukset (SORA)

hakuaika ja hakemiseen liittyvä neuvonta
hakukelpoisuus
kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys
korkeakoulujen yhteishaku ja hakuajat
hakemuksen liitteet ja täydennysmenettely
valintakokeisiin osallistuminen ja valintakokeiden
erityisjärjestelyt
sijoittelu, mukaan lukien varasijamenettely
tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely
opiskelupaikan vastaanottaminen ja opiskelijaksi ilmoittautuminen
opintojen aloittaminen ja opintoneuvonta Itä-Suomen yliopistossa
Tutustu myös tiedekunnan koulutustarjontaan osoitteessa haeyliopistoon.fi (koulutustarjontaesite).
Filosofisen tiedekunnan hakukohteita ei ole mukana
syksyn 2019 yhteishaussa.
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Filosofisen tiedekunnan hakukohteet ja aloituspaikat. Ensikertalaisina valittavien määrä suluissa.
Hakukohteesta on linkki koulutuskuvaukseen ja valintaperusteisiin Opintopolku.fi-palvelussa.
HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA

Yhteystiedot

KANDI+MAISTERIKOULUTUS
3 + 2 LUKUVUOTTA

Filosofinen tiedekunta
uef.fi/filtdk

Humanistinen osasto:

s-posti: hum.haku@uef.fi
puh. 029 445 2030

Aloituspaikat
Yhteensä

Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

65 (44)

Kulttuurintutkimus, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

30 (18)

Ruotsin kieli, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja
filosofian maisteri (3 v + 2 v)

25 (16)

Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu, humanististen tieteiden
kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

35 (24)

Venäjän kieli, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja
filosofian maisteri (3 v + 2 v)

30 (20)

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto:
Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

s-posti: erped.haku@uef.fi
puh. 029 445 2048, 029 445 2041

30 (21)

Erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri
(3 v + 2 v)

s-posti: erped.haku@uef.fi
puh. 029 445 2048, 029 445 2041

10 (7)

Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu, kasvatustieteen
kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

s-posti: kasvaik.haku@uef.fi
puh. 029 445 2046

62 (19)

Opinto-ohjaaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri
(3 v + 2 v)

s-posti: opo.haku@uef.fi
puh. 029 445 2034

20 (14)

Psykologia, Joensuu, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v +
2 v)

s-posti: psyka.haku@uef.fi
puh. 029 445 2034

40 (24)

Kotitalousopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja
maisteri (3 v + 2 v)

s-posti: kot.haku@uef.fi
puh. 029 445 2798

32 (22)

Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

s-posti: kas.haku@uef.fi
puh. 029 445 2798

20 (14)

Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti (3 v + 2 v)

s-posti: lako.haku@uef.fi
puh. 029 445 2044

108 (86)

Luokanopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

s-posti: lokojns.haku@uef.fi
puh. 029 445 2037

140 (112)

Teologian osasto:

s-posti: teol.haku@uef.fi
puh. 029 445 2030, 029 445 2031

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto:

Läntinen teologia, teologi, Joensuu, teologian kandidaatti ja
maisteri (3 v + 2 v)

49 (33)

Läntinen teologia, opetusala, Joensuu, teologian kandidaatti ja
maisteri (3 v + 2 v)

10

Ortodoksinen teologia, teologi, Joensuu, teologian kandidaatti
ja maisteri (3 v + 2 v)

11

Ortodoksinen teologia, opetusala, Joensuu, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

3

Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki, Joensuu, teologian
kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

5
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HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA

Yhteystiedot

MAISTERIKOULUTUS
2 LUKUVUOTTA

Filosofinen tiedekunta
uef.fi/filtdk

Humanistinen osasto:

s-posti: hum.haku@uef.fi
puh. 029 445 2030

Aloituspaikat
Yhteensä

Maisterihaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu, filosofian
maisteri (2 v)

5

Maisterihaku, Englannin kieli ja kääntäminen, Joensuu, filosofian maisteri (2 v)

5

Maisterihaku, Kulttuurintutkimus, Joensuu, filosofian maisteri
(2 v)

5

Maisterihaku, Kulttuurintutkimus, erikoistumisalana Mediakulttuuri ja viestintä (AMK-väylä), Joensuu, filosofian maisteri (2 v)

5

Maisterihaku, Ruotsin kieli, Joensuu, filosofian maisteri (2 v)

5

Maisterihaku, Suomen kieli, Joensuu, filosofian maisteri (2 v)

5

Maisterihaku, Kirjallisuus, Joensuu, filosofian maisteri (2 v)

5

Maisterihaku, Venäjän kieli ja kulttuuri, Joensuu, filosofian
maisteri (2 v)

5

Maisterihaku, Venäjän kieli ja kääntäminen, Joensuu, filosofian
maisteri (2 v)

5

Maisterihaku, Yleinen kielitiede ja kieliteknologia, Joensuu,
filosofian maisteri (2 v)

5

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto:
Maisterihaku, Erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen maisteri
(2 v)

s-posti: erped.haku@uef.fi
puh. 029 445 2048, 029 445 2041

5

Maisterihaku, Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Joensuu,
kasvatustieteen maisteri (2 v)

sposti: eroveo.haku@uef.fi
puh. 029 445 2041

5

Maisterihaku, Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu,
kasvatustieteen maisteri (2 v)

s-posti: kasvaik.haku@uef.fi
puh. 029 445 2046

6

Maisterihaku, Opinto-ohjaaja, Joensuu, kasvatustieteen maisteri
(2 v)

s-posti: opo.haku@uef.fi
puh. 029 445 2034

10

Maisterihaku, Psykologia, Joensuu, psykologian maisteri (2 v)

s-posti: psyka.haku@uef.fi
puh. 029 445 2034

5

Maisterihaku, Luokanopettaja, Joensuu, kasvatustieteen maisteri (2 v)

s-posti: lokojns.haku@uef.fi
puh. 029 445 2037

10

Teologian osasto:

s-posti: teol.haku@uef.fi
puh. 029 445 2030, 029 445 2031

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto:

Maisterihaku, Läntinen teologia, teologi, Joensuu, teologian
maisteri (2 v)

9

Maisterihaku, Ortodoksinen teologia, teologi, Joensuu, teologian maisteri (2 v)

3

Maisterihaku, Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki, Joensuu,
teologian maisteri (2 v)

3
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KELPOISUUSOPINNOT
Itä-Suomen yliopiston filosofinen tiedekunta tarjoaa
tutkinnon suorittaneille erillisiä kelpoisuusopintoja.
Opintojen suorittaminen ei johda tutkintoon, mutta antaa ammatillisen pätevyyden ja kelpoisuuden toimia
ammatissa. Erillisiä opintoja ovat erilliset erityisopettajan opinnot, erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot ja erilliset opinto-ohjaajan opinnot.
Kelpoisuusopintojen valintaperusteet on kuvattu Opintopolku.fi-palvelussa. Kelpoisuusopintoihin haetaan
erillishaussa. Haku alkaa 20.3.2019 ja päättyy 3.4.2019
klo 15.00. Sähköisen hakulomakkeen osoite julkaistaan
hakuajan alkaessa osoitteissa:
Erilliset erityisopettajan opinnot (ERO) (60 op), Joensuu
uef.fi/web/kapsy/erityispedagogiikka/erilliset-erityisopettajan-opinnot

Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot
(VEO) (60 op/85 op), Joensuu
uef.fi/web/kapsy/erityispedagogiikka/erilliset-erityislastentarhaopettajan-opinnot
Erilliset opinto-ohjaajan opinnot (EOPO) (60 op), Joensuu
uef.fi/web/kapsy/ohjauksen-koulutus/erilliset-opinto-ohjaajan-opinnot
Tarkemmat tiedot hausta, valinnan tulosten julkistamisesta ja oikaisumenettelystä löydät valintaperusteista
Opintopolku.fi-palvelusta.
Kelpoisuusopinnot eivät kuulu yhden opiskelupaikan
säännöksen piiriin (s. 26). Lisätietoa opinnoista ja hakemisesta osoitteessa haeyliopistoon.fi/muu-koulutustarjonta/muut-opinnot.

KELPOISUUSOPINNOT

Yhteystiedot

Kelpoisuusopinnot eivät johda tutkintoon.

Filosofinen tiedekunta
uef.fi/filtdk

Aloituspaikat

Erilliset erityisopettajan opinnot (ERO) (60 op), Joensuu

s-posti: eroveo.haku@uef.fi
puh. 029 445 2041

55

Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot (VEO)
(60 op/85 op), Joensuu

s-posti: eroveo.haku@uef.fi
puh. 029 445 2041

30

Erilliset opinto-ohjaajan opinnot (EOPO) (60 op), Joensuu

s-posti: opo.haku@uef.fi
puh. 029 445 2034

20
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9 Luonnontieteiden ja metsätieteiden
tiedekunta
HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKAT
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan
kansainvälinen oppimisympäristö tarjoaa sekä Kuopion että Joensuun kampuksilla mainiot puitteet
opiskella luonnontieteiden ja metsätieteiden aloja
monipuolisesti.
Uutta opinto-oikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä saman koulutusalan tai vastaavan oppiaineen tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen, jonka asianomainen hakija on jo suorittanut (TS 11 §).
Hakijan oletetaan tuntevan hakemansa hakukohteen valintaperusteet, jotka löytyvät opintopolusta. Tutustu siis niihin huolellisesti sekä lisäksi kaikkia hakijoita ja hakukohteita koskeviin yleisiin
asioihin (sivulta 6 lähtien).
tutkinnot ja opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopistossa
opiskelijaksi ottamisen rajoitukset (SORA)

hakuaika ja hakemiseen liittyvä neuvonta
hakukelpoisuus
		 kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys
korkeakoulujen yhteishaku ja hakuajat
hakemuksen liitteet ja täydennysmenettely
valintakokeisiin osallistuminen ja valintakokeiden
erityisjärjestelyt
sijoittelu, mukaan lukien varasijamenettely
tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely
opiskelupaikan vastaanottaminen ja opiskelijaksi ilmoittautuminen
opintojen aloittaminen ja opintoneuvonta Itä-Suomen yliopistossa
Tutustu myös tiedekunnan koulutustarjontaan osoitteessa haeyliopistoon.fi (koulutustarjontaesite).
Tiedekunnan hakukohteita ei ole mukana syksyn 2019
yhteishaussa.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan hakukohteet ja aloituspaikat. Ensikertalaisina valittavien määrä suluissa. Hakukohteesta on linkki koulutuskuvaukseen ja valintaperusteisiin Opintopolku.fi-palvelussa.
HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA

Yhteystiedot

KANDI+MAISTERIKOULUTUS
3 + 2 LUKUVUOTTA

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
uef.fi/lumet

Fysiikan ja matematiikan laitos sekä kemian laitos:

s-posti: lumetdk@uef.fi
puh. 029 445 3417

Aloituspaikat

Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian
maisteri (3 v + 2 v)

45 (ei kiintiötä
ensikertalaisille)

Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
(3 v + 2 v)

20 (ei kiintiötä
ensikertalaisille)

Matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu, luonnontieteiden
kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
* Suoravalinta ja valintakoe: kaikki valintakriteerit täyttävät valitaan

140 *

Metsätieteiden osasto:
Metsätiede, Joensuu, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti
ja maisteri (3 v + 2 v)

s-posti: metsa.osasto@uef.fi
puh. 029 445 3495
38 (22)

33

34

HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA

Yhteystiedot

Sovelletun fysiikan laitos:

s-posti: sovfys-laitos@uef.fi
puh. 029 445 3010, 029 445 3338

Sovellettu fysiikka, Kuopio, luonnontieteiden kandidaatti ja
filosofian maisteri (3 v + 2 v)
Tietojenkäsittelytieteen laitos:

Aloituspaikat

37 (ei kiintiötä
ensikertalaisille)
s-posti: valinta@cs.uef.fi
puh. 029 445 3632, 029 445 3591

Tietojenkäsittelytiede, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja
filosofian maisteri (3 v + 2 v)

45 *

Tietojenkäsittelytiede, Kuopio, luonnontieteiden kandidaatti ja
filosofian maisteri (3 v + 2 v)

65 *

Ympäristö- ja biotieteiden laitos:

s-posti: envbio.valinta@uef.fi
puh. 029 445 3084, 029 445 3825

Biologian oppiaine:
Ympäristö- ja biotieteet, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti
ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

40 (15)

Ympäristötieteen oppiaine:
Ympäristö- ja biotieteet, Kuopio, luonnontieteiden kandidaatti
ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

50 (20)

* Suoravalinnassa kaikki valintakriteerit täyttävät valitaan

HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA

Yhteystiedot

MAISTERIKOULUTUS
2 LUKUVUOTTA

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
uef.fi/lumet

Fysiikan ja matematiikan laitos sekä kemian laitos:

s-posti: lumetdk@uef.fi
puh. 029 445 3417

Aloituspaikat

Maisterihaku, Matematiikka, Joensuu, filosofian maisteri (2v)

10

Maisterihaku, Fysiikka, Joensuu, filosofian maisteri (2v)

10

Maisterihaku, Kemia, Joensuu, filosofian maisteri (2v)

10

Metsätieteiden osasto:

s-posti: metsa.osasto@uef.fi
puh. 029 445 3495

Maisterihaku, Metsätiede, Joensuu, maatalous- ja metsätieteiden maisteri (2v)
Sovelletun fysiikan laitos:

5
s-posti: sovfys-laitos@uef.fi
puh. 029 445 3010, 029 445 3338

Maisterihaku, Sovellettu fysiikka, Kuopio, filosofian maisteri (2v)
Tietojenkäsittelytieteen laitos:

5
s-posti: valinta@cs.uef.fi
puh. 029 445 3632, 029 445 3591

Maisterihaku, Tietojenkäsittelytiede, Joensuu, filosofian maisteri
(2v)

10

Maisterihaku, Tietojenkäsittelytiede, Kuopio, filosofian maisteri
(2v)

10

Ympäristö- ja biotieteiden laitos:

s-posti: envbio.valinta@uef.fi
puh. 029 445 3084, 029 445 3825

Maisterihaku, Biologia, Joensuu, filosofian maisteri (2v)

15

Maisterihaku, Ympäristötiede, Kuopio, filosofian maisteri (2v)

15
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10 Terveystieteiden tiedekunta
HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKAT
Terveystieteiden tiedekunta toimii Kuopion kampuksella. Lisätietoja opintojen järjestämisestä löytyy
koulutuksen nettisivuilta tai ottamalla yhteyttä hakukohteen kohdalla annettuun sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon.
Uutta opinto-oikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä saman koulutusalan tai vastaavan oppiaineen tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen, jonka asianomainen hakija on jo suorittanut (TS 11 §).
Hakijan oletetaan tuntevan hakemansa hakukohteen valintaperusteet, jotka löytyvät opintopolusta. Tutustu siis niihin huolellisesti sekä lisäksi kaikkia hakijoita ja hakukohteita koskeviin yleisiin
asioihin (sivulta 6 lähtien).
tutkinnot ja opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopistossa
opiskelijaksi ottamisen rajoitukset (SORA)

hakuaika ja hakemiseen liittyvä neuvonta
hakukelpoisuus
kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys
korkeakoulujen yhteishaku ja hakuajat
hakemuksen liitteet ja täydennysmenettely
valintakokeisiin osallistuminen ja valintakokeiden
erityisjärjestelyt
sijoittelu, mukaan lukien varasijamenettely
tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely
opiskelupaikan vastaanottaminen ja opiskelijaksi ilmoittautuminen
opintojen aloittaminen ja opintoneuvonta Itä-Suomen yliopistossa
Tutustu tiedekunnan koulutustarjontaan myös osoitteessa haeyliopistoon.fi (koulutustarjontaesite).
Tiedekunnan hakukohteita ei ole syksyn 2019 yhteishaussa.

35

36

Terveystieteiden tiedekunnan hakukohteet ja aloituspaikat. Ensikertalaisina valittavien määrä suluissa.
Hakukohteesta on linkki koulutuskuvaukseen ja valintaperusteisiin Opintopolku.fi-palvelussa.
HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA

Yhteystiedot

KANDI+MAISTERIKOULUTUS

Terveystieteiden tiedekunta
uef.fi/ttdk

Farmasian laitos:

s-posti: farmasia.haku@uef.fi
puh. 029 445 4296

Aloituspaikat

Farmaseutin koulutusohjelma, farmaseutti, Kuopio (3 v)

130 (91)

Proviisorin koulutusohjelma, farmaseutti ja proviisori, Kuopio
(3 v + 2 v)

45 (32)

Hoitotieteen laitos:

puh. 029 445 4438

Hoitotiede, hoitotyön johtaminen, Kuopio, terveystieteiden
kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

23 (ei kiintiötä
ensikertalaisille)

Hoitotiede, preventiivinen hoitotiede, Kuopio, terveystieteiden
kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

15 (ei kiintiötä
ensikertalaisille)

Hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus, Kuopio, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

15 (ei kiintiötä
ensikertalaisille)

Lääketieteen laitos:
Biolääketiede, Kuopio, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian
maisteri (3 v + 2 v)

s-posti: biomed@uef.fi
puh. 029 445 3165

34 (19)

Hammaslääketiede, Kuopio, hammaslääketieteen lisensiaatti
(5,5 v)

s-posti: hammas.haku@uef.fi
puh. 029 445 4922, 029 445 4007

40 (26)

Lääketiede, Kuopio, lääketieteen lisensiaatti (6 v)

s-posti: laake.haku@uef.fi
puh. 029 445 4606, 029 445 4007

155 (101)

Ravitsemustiede, Kuopio, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

s-posti: ravitsemustiede.haku@
uef.fi
puh. 029 445 4300

30 (16)

Terveyden edistäminen (liikuntalääketiede sekä väestön terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen), Kuopio, terveystieteiden
kandidaatti ja maisteri ) (3 v + 2 v)

s-posti: susanna.jarvelin@uef.fi
puh. 029 445 4273

30 (7)

HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA

Yhteystiedot

Aloituspaikat

MAISTERIKOULUTUS
2 LUKUVUOTTA
Farmasian laitos:

s-posti: farmasia.haku@uef.fi
puh. 029 445 4296

Maisterihaku, Proviisorin koulutusohjelma, proviisori, Kuopio
(2 v)

10

Lääketieteen laitos:
Maisterihaku, Ravitsemustiede, Kuopio, terveystieteiden maisteri (2 v)

s-posti: ravitsemustiede.haku@
uef.fi
puh. 029 445 4300

4

Terveysliikunta (liikuntalääketiede), Kuopio, terveystieteiden
maisteri (2 v)

s-posti: mika.venojarvi@uef.fi
puh. 029 445 4237

5
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11 Yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunta
HAKUKOHTEET JA ALOITUSPAIKAT
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
järjestää tutkintoon johtavaa koulutusta Joensuun
ja Kuopion kampuksilla. Opiskelijat valitaan opiskelemaan jommallekummalle kampukselle. Myös
opinnot järjestetään pääsääntöisesti vain toisella
kampuksella. Osan kauppatieteiden ja sosiologian
opinnoista voi kuitenkin suorittaa molemmilla kampuksilla. Lisätietoja opintojen järjestämisestä voi tiedustella tiedekunnasta (yhkatdk@uef.fi).
Uutta opinto-oikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä saman koulutusalan tai vastaavan oppiaineen tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen, jonka asianomainen hakija on jo suorittanut (TS 11 §).
Hakijan oletetaan tuntevan hakemansa hakukohteen valintaperusteet, jotka löytyvät opintopolusta. Tutustu siis niihin huolellisesti sekä lisäksi kaikkia hakijoita ja hakukohteita koskeviin yleisiin
asioihin (sivulta 6 lähtien).
tutkinnot ja opiskeluoikeus Itä-Suomen yliopistossa

opiskelijaksi ottamisen rajoitukset (SORA)
hakuaika ja hakemiseen liittyvä neuvonta
hakukelpoisuus
kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytys
korkeakoulujen yhteishaku ja hakuajat
hakemuksen liitteet ja täydennysmenettely
valintakokeisiin osallistuminen ja valintakokeiden
erityisjärjestelyt
sijoittelu, mukaan lukien varasijamenettely
tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely
opiskelupaikan vastaanottaminen ja opiskelijaksi ilmoittautuminen
opintojen aloittaminen ja opintoneuvonta Itä-Suomen yliopistossa
Tutustu myös tiedekunnan koulutustarjontaan osoitteessa haeyliopistoon.fi (koulutustarjontaesite).
Tiedekunnan hakukohde "Julkisoikeus, Joensuu", haku
aikaisempien opintojen perusteella on mukana myös
syksyn 2019 yhteishaussa.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan hakukohteet ja aloituspaikat. Ensikertalaisina valittavien
määrä suluissa. Hakukohteesta on linkki koulutuskuvaukseen ja valintaperusteisiin Opintopolku.fi-palvelussa.
HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA

Yhteystiedot

KANDI + MAISTERIKOULUTUS
3V+2 V

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
yhkatdk@uef.fi

Aloituspaikat

Historia- ja maantieteiden laitos:
Historia, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

s-posti: yhkatdk@uef.fi
puh. 029 445 5195

33 (21)

Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu, luonnontieteiden
kandidaatti ja filosofian maisteri tai yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

s-posti: yhkatdk@uef.fi
puh. 029 445 5205

40 (25)

37

38

HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA

Yhteystiedot

Kauppatieteiden laitos:

s-posti: yhkatdk@uef.fi
puh. 029 445 8284, 029 445 8670

Aloituspaikat

Kauppatieteet, Joensuu, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri
(3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

50 (35)

Kauppatieteet, Kuopio, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri
(3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

50 (35)

Avoimen väylä, Kauppatieteet, Joensuu, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

10 (6)

Avoimen väylä, Kauppatieteet, Kuopio, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

10 (6)

Talousguru-kilpailun perusteella hakevien valinta, kauppatieteet, Joensuu

1

Talousguru-kilpailun perusteella hakevien valinta, kauppatieteet, Kuopio

1

Oikeustieteiden laitos:

s-posti: oikeustieteet@uef.fi
puh. 029 445 5220

Julkisoikeus, Joensuu, hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri
(3 v + 2 v)

75 (11)

Oikeustiede, Joensuu, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3
v + 2 v)

50 (38)

Yhteiskuntatieteiden laitos:

s-posti: yhkatdk@uef.fi

Sosiaalitieteet, Kuopio, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja
maisteri (3 v + 2 v)

puh. 029 445 5236

35 (21)

Sosiaalityö, Kuopio, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri
(3 v + 2 v)

puh. 029 445 5236

60 (39)

Yhteiskuntatieteet, Joensuu, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja
maisteri (3 v + 2 v)

puh. 029 445 5126

35 (21)

HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA

Yhteystiedot

Aloituspaikat

MAISTERIKOULUTUS
2V
Historia- ja maantieteiden laitos:

s-posti: yhkatdk@uef.fi
puh. 029 445 5195

Maisterihaku, Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma,
Joensuu, filosofian maisteri tai yhteiskuntatieteiden maisteri (2
v)

10

Maisterihaku, Historia, Joensuu, filosofian maisteri (2 v)

2

Maisterihaku, Maantiede, Joensuu, filosofian maisteri (2 v)

2

Maisterihaku, Yhteiskuntamaantiede, Joensuu, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

2

Maisterihaku, Ympäristöpolitiikka, Joensuu, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

5

Kauppatieteiden laitos:

s-posti: yhkatdk@uef.fi
puh. 029 445 8284

Maisterihaku, Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, Joensuu, kauppatieteiden maisteri (2 v)

10

Maisterihaku, Palvelujohtaminen, Joensuu, kauppatieteiden
maisteri (2 v)

5

Maisterihaku, Laskentatoimi ja rahoitus, Kuopio, kauppatieteiden maisteri (2 v)

10
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HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA

Yhteystiedot

Oikeustieteiden laitos:

s-posti: oikeustieteet@uef.fi
puh. 029 445 5220

Aloituspaikat

Maisterihaku, Julkisoikeus, Joensuu, hallintotieteiden maisteri
(2 v)

15

Maisterihaku, Oikeustiede, Joensuu, oikeustieteen maisteri (2 v)
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos:

8
s-posti: yhkatdk@uef.fi
puh. 029 445 5071 (amanuenssi)

Maisterihaku, Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon
maisteriohjelma, Kuopio, terveystieteiden maisteri tai yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

20

Maisterihaku, Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma, Kuopio, terveystieteiden maisteri tai yhteiskuntatieteiden
maisteri (2 v)

30

Maisterihaku, Terveystaloustiede, Kuopio, terveystieteiden
maisteri (2 v)

20

Yhteiskuntatieteiden laitos:

s-posti: yhkatdk@uef.fi

Maisterihaku, Sosiaalipsykologia, Kuopio, yhteiskuntatieteiden
maisteri (2 v)

puh. 029 445 5236

2

Maisterihaku, Sosiaalityö, Kuopio, yhteiskuntatieteiden maisteri
(2 v)

puh. 029 445 5236

15

Maisterihaku, Sosiologia, Joensuu, yhteiskuntatieteiden maisteri
(2 v)

puh. 029 445 5126

3

Maisterihaku, Yhteiskuntapolitiikka, Joensuu, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

puh. 029 445 5126

2

12 Avoimen yliopiston opintojen väylät
Voit hakea avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella alla oleviin hakukohteisiin. Hakijan
oletetaan tuntevan hakemansa hakukohteen valintaperusteet, jotka löytyvät opintopolusta. Tutustu siis niihin huolellisesti sekä lisäksi kaikkia hakijoita ja hakukohteita koskeviin yleisiin asioihin (sivulta 6 lähtien). Hakukohteesta on
linkki koulutuskuvaukseen ja valintaperusteisiin Opintopolku.fi-palvelussa.
HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA

Yhteystiedot

KANDI+MAISTERIKOULUTUS
3V+2V
Filosofinen tiedekunta:
Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

s-posti: hum.haku@uef.fi
puh. 029 445 2030

Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja
maisteri (3 v + 2 v)

s-posti: kasvaik.haku@uef.fi
puh. 029 445 2046

Kulttuurintutkimus, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian
maisteri (3 v + 2 v)

s-posti: hum.haku@uef.fi
puh. 029 445 2030

Läntinen teologia, teologi, Joensuu, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

s-posti: teol.haku@uef.fi
puh. 029 445 2030, 029 445 2031

39

40

HAKUKOHDE OPINTOPOLUSSA

Yhteystiedot

Ortodoksinen teologia, teologi, Joensuu, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

s-posti: teol.haku@uef.fi
puh. 029 445 2030, 029 445 2031

Ruotsin kieli, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3
v + 2 v)

s-posti: hum.haku@uef.fi
puh. 029 445 2030

Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

s-posti: hum.haku@uef.fi
puh. 029 445 2030

Venäjän kieli, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3
v + 2 v)

s-posti: hum.haku@uef.fi
puh. 029 445 2030

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta:
Matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian
maisteri (3 v + 2 v)

s-posti: lumetdk@uef.fi
puh. 029 445 3417

Sovellettu fysiikka, Kuopio, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v
+ 2 v)

s-posti: sovfys-laitos@uef.fi
puh. 029 445 3010, 029 445 3338

Metsätiede, Joensuu, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

s-posti: metsa.osasto@uef.fi
puh. 029 445 3495

Biologian oppiaine:
Ympäristö- ja biotieteet, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

s-posti: envbio.valinta@uef.fi
puh. 029 445 3084, 029 445 3825

Ympäristötieteen oppiaine:
Ympäristö- ja biotieteet, Kuopio, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
(3 v + 2 v)

s-posti: envbio.valinta@uef.fi
puh. 029 445 3084, 029 445 3825

Terveystieteiden tiedekunta:
Terveyden edistäminen (liikuntalääketiede sekä väestön terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen), Kuopio, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri ) (3 v + 2 v)

s-posti: susanna.jarvelin@uef.fi
puh. 029 445 4273

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta:
Historia, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v +
2 v)

s-posti: yhkatdk@uef.fi
puh. 029 445 5195

Julkisoikeus, Joensuu, hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

s-posti: oikeustieteet@uef.fi
puh. 029 445 5220

Avoimen väylä, Kauppatieteet, Joensuu, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3
v + 2 v)

s-posti: yhkatdk@uef.fi
puh. 029 445 8284

Avoimen väylä, Kauppatieteet, Kuopio, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3
v + 2 v)

s-posti: yhkatdk@uef.fi
puh. 029 445 8284

Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri tai yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

s-posti: yhkatdk@uef.fi
puh. 029 445 5205

Sosiaalitieteet, Kuopio, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

s-posti: yhkatdk@uef.fi
puh. 029 445 5236

Sosiaalityö, Kuopio, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

s-posti: yhkatdk@uef.fi
puh. 029 445 5236

Yhteiskuntatieteet, Joensuu, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

s-posti: yhkatdk@uef.fi
puh. 029 445 5126
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13 Erilliset haut
13.1 KELPOISUUSOPINNOT

13.3 SIIRTOHAUT

Itä-Suomen yliopiston filosofinen tiedekunta tarjoaa
tutkinnon suorittaneille erillisiä kelpoisuusopintoja.
Opintojen suorittaminen ei johda tutkintoon, mutta antaa ammatillisen pätevyyden ja kelpoisuuden toimia
ammatissa. Katso tarkemmin sivu 32.

Itä-Suomen yliopiston siirtohaut on kuvattu yliopiston verkkosivulla osoitteessa haeyliopistoon.fi/koulutussiirtohaku. Siirtohakujen hakuajat ovat keväällä 2.–
16.5.2019 klo 15.00 ja syksyllä 1.–15.10.2019 klo
15.00. Tarkista kutakin hakukohdetta koskeva siirtohaun hakuaika, sillä kaikissa hakukohteissa ei välttämättä ole hakua syksyn hakuaikana. Siirtohaut eivät
kuulu yhden opiskelupaikan säännöksen piiriin.

13.2 KANSAINVÄLISTEN
MAISTERIOHJELMIEN HAUT
Itä-Suomen yliopistossa on useita kansainvälisiä englanninkielisiä maisteriohjelmia. Valinta näihin maisteriohjelmiin toteutetaan niiden omien valintaperusteiden mukaisesti. Kansainvälisten maisteriohjelmien haut
kuuluvat yhden opiskelupaikan säännöksen piiriin.
Kansainväliset maisteriohjelmat ja niihin hakeminen
on kuvattu Opintopolussa (Studyinfo.fi) sekä yliopiston
www-sivulla uef.fi/admissions. Kansainvälisten maisteriohjelmien hakuaika on 1.11.2018–31.1.2019.
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Anna palautetta
Opiskelijavalintojen ja hakijoiden tiedottamisen kehittämiseksi on
erittäin tärkeää saada hakijoilta ja opinto-ohjaajilta palautetta.
Voit antaa palautetta sähköpostitse osoitteeseen hakijapalvelut@uef.fi.
Kirjoita otsikoksi ”Palautetta opiskelijavalinnoista hakijapalveluille”.
Ole aktiivinen, anna palautetta, kiitos!

Valintatilastot
Itä-Suomen yliopiston hakija- ja valintatilastot löytyvät osoitteesta
haeyliopistoon.fi.
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Itä-Suomen yliopisto
Joensuu
Yliopistokatu 2

PL 111, 80101 Joensuu

Kuopio
Yliopistonranta 1

PL 1627, 70211 Kuopio

uef.fi
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