Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, Joensuu, humanististen
tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
Korkeakoulujen kevään 2020 toinen yhteishaku (18.3.2020 klo 08:00 – 1.4.2020 klo 15:00)

Valintaperusteet
Valituksi voi tulla ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen (todistusvalinta, 51%) tai valintakokeen
tulosten (valintakoevalinta, 49%) perusteella.
Koulutukseen hyväksytään opiskelijoita alla olevan taulukon mukaisesti. Ensikertalaisia voi tulla
valituksi enemmänkin kuin kiintiön kooksi on määritelty, jos hakijan/hakijoiden valintamenestys
siihen riittää. Todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat. Hakija huomioidaan
automaattisesti kaikissa niissä valintajonoissa, joissa hänet voidaan ottaa huomioon.
Valintajono

Aloituspaikat

Ensikertalaisia

55

44

1. Todistusvalinta

28

28

2. Valintakoe

27

16

Mikäli valintajonon 2 (Valintakoe) sisäänottomäärä jää vajaaksi, täytetään kiintiö valintajonosta 1
ensikertalaisille varatut paikat huomioiden.

TODISTUSVALINTA
Hakijan ei tarvitse ilmoittaa, hakeeko hän todistusvalinnassa. Hakija otetaan huomioon
todistusvalinnassa, jos hän on ensikertalainen hakija ja hän on suorittanut suomalaisen
ylioppilastutkinnon, EB- tai IB-tutkinnon tai Suomessa RP/DIA-tutkinnon.
Todistusvalinnassa pisteet annetaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Maksimipistemäärä
on 159,7 pistettä.
Todistusvalinnan kynnysehdot:
•
•
•
•

YO-tutkinto:
Pitkä englanti vähintään arvosanalla E.
EB-tutkinto:
L1-Englanti suoritettu tai L2-englanti vähintään arvosanalla 8.00.
IB-tutkinto:
A-englanti suoritettu tai B-englanti vähintään arvosanalla 6.
RP/DIA-tutkinto: A1-englanti vähintään arvosanalla 10.

Vuonna 2020 IB-, EB- tai RP/DIA -tutkinnon suorittavilla pisteytyksessä huomioidaan
ennakkoarviot. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on
tarkastettu hakijan toimittaman lopullisen tutkintotodistuksen perusteella.

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:
•
•
•

Äidinkieli
Pitkä englanti
Kolme muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta

Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan
huomioon todistusvalinnassa, mikäli kynnysehdot täyttyvät. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain
kerran. Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Hakija voi saada
pisteitä useammasta eri kielestä.
Hakijoiden saadessa saman todistuspistemäärän järjestys määräytyy seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.

englannin kielen arvosana
äidinkielen arvosana
muu hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli
muu hakijalle toiseksi parhaat pisteet tuottava kieli
muu hakijalle parhaat pisteet tuottava aine

Mikäli hakijalla ei ole arvosanaa muista kieliaineista kuin englannista ja äidinkielestä, kohdat 3 ja 4
tuottavat 0 pistettä.
Tasapistesääntöjen soveltamisen jälkeen kaikki tasapisteissä olevat hakijat valitaan.
Mikäli todistusvalinnassa hyväksyttävissä olevia on alle aloituspaikkojen määrän, siirretään
täyttämättä jäävät aloituspaikat valintakoevalintaan hakukohteen ensikertalaisuuskiintiön määrä
huomioon ottaen.
Todistusvalinnan pisteytystaulukko: katso "Lisätietoja hakemisesta"
VALINTAKOEVALINTA
Vuoden 2020 yhteishaussa koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi valintakoe
toteutetaan etävalintakokeena.
Etävalintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Jos hakija on hyväksytty
todistusvalinnassa ensimmäiseen hakutoiveeseen, hänen ei tarvitse enää osallistua etävalintakokeeseen. Jos hakija on todistusvalinnassa hyväksytty alempaan hakutoiveeseen, voi hän vielä
osallistua ylempien hakutoiveiden etävalintakokeisiin.
Etävalintakoe järjestetään yhteistyönä Tampereen yliopiston kanssa, joten hakija voi samalla
valintakokeella hakea kahteen hakukohteeseen:
1. englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu
2. kielten tutkinto-ohjelma, englannin opintosuunta, Tampereen yliopisto.
Hakukohteiden keskinäinen priorisointijärjestys ilmoitetaan hakulomakkeella. Hakija voi tulla
valituksi vain yhteen valitsemistaan hakukohteista.

Etävalintakoe suoritetaan kaksivaiheisesti

Vaihe 1: ke 3.6.2020 klo 13–16.30 (kirjallinen etäkoe, monivalinta)
Vaihe 2: ke 17.6.2020 klo 8–18 (suullinen etäkoe)

Vaihe 1: Kirjallinen etäkoe
Kirjallinen etäkoe on monivalintakoe, joka koostuu kielitaito-osiosta ja analyyttisia taitoja
mittaavasta osiosta. Kielitaito-osiossa edellytetään lukion englannin kielen kursseja vastaavien
tietojen erittäin hyvää hallitsemista. Siinä on kaksi osaa: (1) rakenne- ja sanastotesti sekä (2)
tekstinymmärtämistesti. Analyyttisia taitoja mittaava osio sisältää kokeessa jaettavaan materiaaliin
perustuvia soveltavia tehtäviä. Kirjallisesta etäkokeesta voi saada maksimissaan 70 pistettä.
Kirjallinen etäkoe muodostuu seuraavista osista:
•
•

kielitaito-osio (40 p.), jonka osat ovat
o rakenne- ja sanastotesti (20 p.) ja
o tekstinymmärtämistesti (20 p.)
analyyttisia taitoja mittaava osio, joka sisältää kokeessa jaettavaan materiaaliin perustuvia
soveltavia tehtäviä (30 p.)

Kirjallisen etäkokeen koeaika on kokonaisuudessaan 3 t 30 min jakautuen eri osioiden välille (40 +
70 + 100 min.)
Koejärjestelmänä on ammattikorkeakoulujen valintakoejärjestelmä, ja tarkemmat tiedot,
osallistumisohjeet
ja
laitevaatimukset
löytyvät
täältä:
( https://www.tuni.fi/fi/tuleopiskelemaan/yhteishaku/muutokset-opiskelijavalinnoissa#expander-trigger--b1174812-50a8-419d-b56dcfd89bf75fac)

Hakija tarvitsee valintakokeen suorittamiseen toimivan tietokoneen ja internet-yhteyden. Koetta ei
voi tehdä mobiililaitteella. Hakija vastaa itse internet-yhteyden toimivuudesta sekä tietokoneen
soveltumisesta valintakokeen suorittamiseen. Esimerkiksi mahdollisista selainvaatimuksista
ilmoitetaan etäkoetta koskevassa sähköpostissa.
Hakijan tulee tehdä kirjallinen etäkoe itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että kokeen tekemiseen ei saa
osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.
Hakijan tulee tehdä valintakoe siinä annetun ohjeistuksen mukaisesti. Hakija saa käyttää apuvälineinä
ja valintakoemateriaalina kokeen aikana ainoastaan materiaalia, jonka käyttäminen valinnassa on
sallittua. Jos hakija saa käyttää valintakoevastauksia laatiessaan esimerkiksi internetissä olevaa
aineistoa, tästä ilmoitetaan koetilanteessa. Jos hakija toimii vastoin annettuja ohjeita, kyse on vilpistä.
Itä-Suomen yliopisto voi valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä hakijan koevastauksista
epäiltäessä vilppiä (hallintolaki 434/2003 31 §).
Jos hakijan vastauksissa ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 50 §).
Kirjallisesta etäkokeesta hakijan on saatava sekä kielitaito-osiossa että analyyttisia taitoja mittaavassa
osiossa vähintään 70% oikeita vastauksia kaikkien valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen
osallistuneiden oikeiden vastausten keskiarvosta.

Vaihe 2: Suullinen etäkoe
Suulliseen kokeeseen kutsutaan sähköpostitse enintään 54 kirjalliseen etäkokeeseen osallistunutta
hakijaa.

Siihen kutsutaan ne hakijat, jotka saavuttavat kirjallisessa etäkokeessa parhaimmat pisteet. Mikäli
useilla hakijoilla on samat pisteet ja suulliseen kokeeseen kutsuttavien kiintiö ylittyisi, valinta
suoritetaan analyyttisia taitoja mittaavan osion pistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on sama
analyyttisia taitoja mittaavan osion pistemäärä, valinta suoritetaan tekstinymmärtämistä mittaavan
osion perusteella. Tasapistesääntöjen soveltamisen jälkeen kaikki tasapisteissä olevat hakijat
kutsutaan.
Kirjallisessa etäkokeessa saavutettu pistemäärä ja tieto mahdollisesta suullisesta kokeesta ja sen
ajankohdasta lähetetään sähköpostitse kaikille kirjalliseen etäkokeeseen osallistuneille hakijoille
viimeistään 15.6.2020. Osoitteena käytetään hakijan hakulomakkeella antamaa sähköpostiosoitetta.
Annettua suullisen kokeen ajankohtaa ei voi vaihtaa eli hakijan tulee tehdä suullinen koe sille
varattuna aikana. Suullisen kokeen kesto kunkin hakijan kohdalla on noin 15 minuuttia.
Suullista koetta varten hakija tarvitsee tietokoneen, internet-yhteyden, kuulokkeet taikka mikrofonin
ja kaiuttimet sekä verkkokameran. Hakija vastaa itse internet-yhteyden toimivuudesta sekä
tietokoneen soveltumisesta valintakokeen suorittamiseen.
Kokeessa hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä passin, ajokortin tai kuvallisen henkilötodistuksen
avulla.
Kokeessa varmistetaan, että hakija on tehnyt ensimmäisen vaiheen valintakokeen itsenäisesti. Hakija
hylätään, jos suullisen kokeen perusteella arvioidaan, että hän ei ole suorittanut ensimmäisen vaiheen
koetta itsenäisesti.
Suullisessa kokeessa arvioidaan hakijan akateemisten opintojen kannalta tärkeitä analyyttisia ja
viestinnällisiä taitoja. Suullisen kokeen maksimipistemäärä on 10.
Valintakokeen 1. ja 2. vaiheen osioiden enimmäispistemäärä on yhteensä 80 pistettä.
Opiskelijat valitaan kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli useilla
hakijoilla on samat pisteet, valinta tehdään suullisesta kokeesta saatujen pisteiden perusteella. Mikäli
hakijoilla on sama suullisesta kokeesta saatu pistemäärä, valinta suoritetaan analyyttisia taitoja
mittaavan osion pistemäärän perusteella. Mikäli hakijoilla on sama analyyttisia taitoja mittaavan
osion pistemäärä, valinta suoritetaan tekstinymmärtämistä mittaavan osion perusteella.
Tasapistesääntöjen soveltamisen jälkeen kaikki tasapisteissä olevat hakijat valitaan.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa
Yksilöllisiä järjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus
yksilöllisistä järjestelyistä valintakokeessa Itä-Suomen yliopiston / Tampereen yliopiston
hakijapalveluihin 8.4.2020 klo 15.00 mennessä. Tarkemmat ohjeet yksilöllisten järjestelyiden
hakemisesta löytyvät sivulta yksilölliset järjestelyt valintakokeessa.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Hakijan tulee olla korkeakoulukelpoinen. Valituksi voi tulla ylioppilastutkinnon tulosten antamien
pisteiden tai valintakokeen perusteella.
Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Suomen kielellä järjestettäviin koulutuksiin
edellytetään opiskelun kannalta välttämätön kielitaito. Katso tarkemmat tiedot kielitaitovaatimuksista osoitteesta https://haeyliopistoon.fi/opiskelijavalinta/kielitaitovaatimukset/
Ks. yleiset hakemiseen ja opiskelijavalintaan liittyvät ohjeet: Itä-Suomen yliopiston Hakuopas 2020

Tarvittavat liitteet
Yleinen korkeakoulukelpoisuus
Liitteet tulee tallentaa hakemukselle sähköisesti (pdf, jpg tai png) 8.4.2020 klo 15:00 mennessä.
Keväällä 2020 valmistuvat: katso aikataulu ja ohjeet
osoitteesta https://haeyliopistoon.fi/hakeminen/liitteet
Mikäli Sinun on toimitettava liitteitä, saat hakemuksen lähettämisen jälkeen tiedon tarvittavista
liitteistä sekä näytölle että sähköpostitse (vahvistusviestihakemuksen lähettämisestä).
Tarkemmat ohjeet vaadittavista liitteistä löydät
osoitteesta https://haeyliopistoon.fi/hakeminen/liitteet
LIITE

Yleinen
korkeakoulukelpoisuus

TOIMITUSOSOITE

TOIMITETTAVA
VIIMEISTÄÄN

8.4.2020 klo 15:00
Tallenna liitteesi hakemukselle PDF/JPG/PNGmuodossa.

