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Kiinnostaako sinua opettajankoulutus tai ura kasvatusja opetustehtävissä?
Hyödynnä kevään 2019 valintayhteistyön mahdollisuuksia ja hae Itä-Suomen yliopiston ja
Helsingin yliopiston opettajankoulutuksiin samoilla valintakokeilla! Tarkista mukana olevat
hakukohteet Opintopolusta.

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella on Suomen monipuolisin opettajankoulutuksen
tarjonta! Valitse siis Itä- Suomen yliopisto ja kiinnostavin opettajankoulutuksen hakukohde
ykköseksi!
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Mitä opettajankoulutusta Joensuussa on?
Joensuun kampuksella on
7 opettajankoulutuksen hakukohdetta, joihin
hakeudutaan valtakunnallisen kasvatusalan
valintakokeen (VAKAVA) kautta:

ja 4 muuta opettajankoulutuksen hakukohdetta, joiden
valintamenettely kuvataan Opintopolussa:

• Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja

• Läntinen teologia, opetusala

• Erityisopettaja

• Ortodoksinen teologia, opetusala

• Kotitalousopettaja

• Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja
tietojenkäsittelytiede

• Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö
• Luokanopettaja
• Opinto-ohjaaja

• Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka,
fysiikka ja kemia

• Varhaiskasvatuksen opettaja

Miten Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksiin
haetaan?
Sähköinen haku Opintopolku–järjestelmässä hakuaikana 20.3. –3.4.2019.
Voit hakea 6 hakukohteeseen, joista korkeintaan 3 on
luokanopettajankoulutuksen hakukohdetta ja 3 on varhaiskasvatuksen
opettajankoulutuksen hakukohdetta. Hakija merkitsee hakulomakkeelle
hakukohteiden mieluisuusjärjestyksen.

2

21.11.2018

Millainen Itä-Suomen yliopiston
opettajankoulutusten valintakoe on?
Valintakokeessa on kaksi vaihetta:
valtakunnallinen kirjallinen VAKAVA-koe 25.4.2019 ja yksipäiväinen SOVELTUVUUSKOE,
johon hakijoita kutsutaan VAKAVA-tuloksen perusteella.
Valintamenettelyn toinen vaihe, soveltuvuuskoe on yhteinen kaikille Itä-Suomen yliopiston
opettajankoulutusten hakukohteille. Tämä tarkoittaa, että useaan hakukohteeseen hakenut ja
soveltuvuuskokeeseen kutsuttu osallistuu kokeeseen vain kerran. Pistemäärä otetaan
huomioon kaikissa niissä hakukohteissa, joiden soveltuvuuskokeeseen hakija on saanut kutsun.
Itä-Suomen ja Helsingin yliopistot tekevät keväällä 2019 valintayhteistyötä. Hakija voi hakea
useaan valintayhteistyössä mukana olevaan koulutukseen ja soveltuvuuskoe suoritetaan vain
yhden kerran.

Missä valintakokeet suoritetaan?
VAKAVA-kokeen voi suorittaa missä tahansa opettajankoulutusta tarjoavassa
yliopistossa. Hakija ilmoittaa sitovasti koepaikan Opintopolun
hakulomakkeessa.
Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan VAKAVA-kokeen pisteiden ja
mieluisuusjärjestyksen perusteella. Kutsussa ilmoitetaan
soveltuvuuskoepaikka, mitä ei voi muuttaa.
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Voiko soveltuvuuskoekutsun saada moneen
yliopistoon?
Hakija voidaan kutsua soveltuvuuskokeeseen moneen yliopistoon.
Luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen hakukohteissa hakija kuitenkin
kutsutaan vain yhteen, mieluisuusjärjestyksessä korkeimpana olevan hakukohteen
soveltuvuuskokeeseen, mihin VAKAVA-pisteet riittävät. Poikkeuksena tästä on Itä-Suomen ja
Helsingin yliopistojen valintayhteistyö. Hakukohteissa hakija voi saada kutsun kummankin
yliopiston soveltuvuuskokeeseen.

Voiko valintakokeista saatuja pisteitä käyttää
monen yliopiston opiskelijavalinnassa?
VAKAVA-kokeesta saadut pisteet otetaan huomioon kaikissa hakijan hakukohteissa,
joiden valintamenettelyyn VAKAVA-koe kuuluu.
Itä-Suomen ja Helsingin yliopistot tekevät keväällä 2019 valintayhteistyötä. Hakija
voi hakea useaan valintayhteistyössä mukana olevaan koulutukseen. Soveltuvuuskoe
suoritetaan vain yhden kerran. Kokeen pistemäärä otetaan huomioon kaikkien
niiden hakukohteiden opiskelijavalinnassa, joihin hakija on hakenut ja joiden
soveltuvuuskokeeseen hänet on kutsuttu.
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Mitä hyötyä hakijalle on Itä-Suomen ja Helsingin
yliopistojen valintayhteistyöstä?
Hakija voi hyötyä valintayhteistyöstä vain hakemalla molempien yliopistojen yhteistyössä
mukana oleviin hakukohteisiin!
Hakijalle eduksi on, että yhdellä kaksivaiheisella valintakokeella voi olla mukana jopa kuuden
hakukohteen opiskelijavalinnassa!
Luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opettajakoulutusten hakukohteissa hakija voi saada
VAKAVA-tuloksen perusteella kutsun kummankin yliopiston soveltuvuuskokeeseen. Koe
suoritetaan vain yhden kerran kutsussa ilmoitetulla paikkakunnalla. Kokeen pistemäärä
huomioidaan kummankin yliopiston opiskelijavalinnassa.
Kaikissa valintayhteistyössä mukana olevissa hakukohteissa hakija osallistuu
soveltuvuuskokeeseen vain yhden kerran. Kokeen pistemäärä otetaan huomioon kaikkien
niiden hakukohteiden opiskelijavalinnassa, joihin hakija on hakenut ja joiden
soveltuvuuskokeeseen hänet on kutsuttu.

Onko opettajankoulutusten valintamenettely
samanlainen kaikissa yliopistoissa?
Valintaperusteet ja –menettelyt voivat olla erilaisia eri yliopistoissa.
Lue tarkasti sinua kiinnostavien hakukohteiden tiedot Opintopolusta ennen
hakulomakkeen täyttämistä!
Opintopolusta löydät hakukohdekohtaisesti yhteyshenkilön nimen, jolta voit kysyä
lisätietoja.
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Kiitos!
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