Hoitotieteen hakukohteet, kevät 2020
Hoitotiede, hoitotyön johtaminen, Kuopio, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri
(3 v + 2 v)
Valintaperusteet
Etävalintakoe
Vuoden 2020 yhteishaussa koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi valintakoe toteutetaan etävalintakokeena.
Kokeeseen voivat osallistua kaikki tämän hakukohteen hakukelpoiset hakijat. Etävalintakoe suoritetaan kaksivaiheisesti
Vaihe 1: digitaalinen valintakoe 12.5.2020 klo 12.00–15.00
Vaihe 2: digitaalinen suullinen koe kutsuttaville 28.5.–29.5.2020 klo 8.00–16.00

Hakukelpoisuusvaatimukset
Hakijoiden hakukelpoisuusvaatimuksena on suoritettu soveltuva terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja, kätilö,
terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti,
jalkaterapeutti), väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinto tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen
erikoistumistutkinto. Koulutukseen valitaan 19 opiskelijaa.
Valintakoe
Hoitotieteen pääaineen valintakoe, vaihe 1: digitaalinen valintakoe
Hoitotieteen pääaineen valintakoe järjestetään digitaalisena valintakokeena tiistaina 12.5.2020 klo 12-15.
Etäkokeen järjestelyistä ja etäkokeen ohjeistuksesta ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla hakijan opintopolun hakemuksella
olevanaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään pe 8.5.2020.
Hakija tarvitsee etäkokeen 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 valintakoe itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen 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. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan myöhemmin. Jos
hakija toimii vastoin annettuja ohjeita, kyse on vilpistä.
Valintakokeeseen osallistuva antaa suostumuksensa siihen, että Itä-Suomen yliopisto voi koesuorituksen aikana pyytää selvityksen
siitä, että koetta ollaan tekemässä itsenäisesti. Itä-Suomen yliopisto voi toteuttaa pistemäistä etävalvontaa valintakokeen aikana.
Yliopisto voi ottaa hakijaan valintakokeen aikana yhteyttä puhelimitse hakijan opintopolun hakemuksella ilmoittamaan
puhelinnumeroon. Hakijan tulee toimenpiteitä varten pitää puhelimensa vastausvalmiudessa.
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 §).
Valintakokeen kokonaispistemäärä on 20 pistettä. Valintakoe koostuu kolmesta kysymysosiosta. Kunkin hakukohteen alin
hyväksymispisteraja on vähintään 70 % pisteiden keskiarvosta. Tasapisteissä valinta tehdään artikkelia koskevista kysymyksistä
saadun tuloksen perusteella.
Koetehtävät ovat lyhytvastaus- ja/tai monivalintatehtäviä, jotka perustuvat kokeessa jaettavaan aineistoon (artikkeliin) ja
seuraaviin valintakoekirjoihin:

Valintakoekirjat:
1) Eriksson, Katie - Isola, Arja - Kyngäs, Helvi - Leino-Kilpi, Helena - Lindström, Unni Å - Paavilainen, Eija - Pietilä, Anna-Maija Salanterä, Sanna - Vehviläinen-Julkunen, Katri - Åstedt-Kurki, Päivi: Hoitotiede. 6. uudistettu painos, Sanoma Pro oy, Helsinki 2016
(tai edellinen painos).
2) Kankkunen Päivi & Vehviläinen-Julkunen Katri: Tutkimus hoitotieteessä. 3.- 6. uudistettu painos. Sanoma Pro, Helsinki 2018.

Hoitotieteen pääaineen valintakoe, vaihe 2: suullinen koe
Toiseen vaiheeseen kutsutaan 38 ensimmäisestä vaiheesta parhaat pisteet saavuttanutta hakijaa. Suulliseen kokeeseen voivat
osallistua vain siihen erikseen kutsutut. Tarkemmat ohjeet osallistumisesta ja suullisen kokeen aikataulusta lähetetään viimeistään
25.5.2020 jokaiselle hakijalle siihen sähköpostiin, jonka he ovat ilmoittaneet hakulomakkeellaan. Annettua suullisen kokeen aikaa ei
voi vaihtaa. Haastattelun kesto kunkin hakijan kohdalla on noin 15 minuuttia.
Suullista koetta varten hakija tarvitsee tietokoneen, internet-yhteyden, kuulokkeet taikka mikrofonin ja kaiuttimet sekä
verkkokameran.
Kokeessa hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä. Kokeessa varmistetaan, että hakija on tehnyt ensimmäisen vaiheen
valintakokeen itsenäisesti. Koe arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja hakijan on suoritettava se hyväksytyksi. Valinta tapahtuu
ensimmäisessä vaiheessa saatujen pisteiden perusteella. Suullisen kokeen hyväksytty arviointi on edellytys valituksi tulemiselle.
Mikäli hakija ei osallistu haastatteluun, tulee hän hylätyksi.
Kokeessa arvioidaan, miten hakija hallitsee valintakoemateriaalin. Koe voi sisältää esimerkiksi käsitemääritelmiä sekä
valintakoemateriaalin sisältämien teorioiden kuvaamista ja soveltamista. Kokeessa varmistetaan, että hakija on tehnyt
ensimmäisen vaiheen valintakokeen itsenäisesti. Kokeessa voidaan selvittää myös opiskelumotivaatioon liittyviä seikkoja.
Hakijan tulee tehdä suullinen koe 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 ei saa käyttää apuvälineitä tai valintakoemateriaalia kokeen aikana. Jos hakija toimii vastoin näitä ohjeita, kyse on vilpistä.
Itä-Suomen yliopisto voi toteuttaa pistemäistä etävalvontaa kokeen aikana. Yliopisto voi ottaa hakijaan kokeen aikana yhteyttä
puhelimitse hakijan opintopolun hakemuksella ilmoittamaan puhelinnumeroon. Hakijan tulee toimenpiteitä varten pitää
puhelimensa vastausvalmiudessa.
Jos hakijan vastauksissa ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 50 §).

Hoitotiede, preventiivinen hoitotiede, Kuopio, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri
(3 v + 2 v)
Valintaperusteet
Etävalintakoe
Vuoden 2020 yhteishaussa koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi valintakoe toteutetaan etävalintakokeena.
Kokeeseen voivat osallistua kaikki tämän hakukohteen hakukelpoiset hakijat. Etävalintakoe suoritetaan kaksivaiheisesti
Vaihe 1: digitaalinen valintakoe 12.5.2020 klo 12.00–15.00
Vaihe 2: digitaalinen suullinen koe kutsuttaville 28.5.–29.5.2020 klo 8.00–16.00
Hakukelpoisuusvaatimukset
Hakijoiden hakukelpoisuusvaatimuksena on suoritettu soveltuva terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja, kätilö,
terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti,
jalkaterapeutti), väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinto tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen
erikoistumistutkinto. Koulutukseen valitaan 15 opiskelijaa.
Valintakoe
Hoitotieteen pääaineen valintakoe, vaihe 1: digitaalinen valintakoe
Hoitotieteen pääaineen valintakoe järjestetään digitaalisena valintakokeena tiistaina 12.5.2020 klo 12-15.
Etäkokeen järjestelyistä ja etäkokeen ohjeistuksesta ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla hakijan opintopolun hakemuksella
olevanaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään pe 8.5.2020.
Hakija tarvitsee etäkokeen 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 valintakoe itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen 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. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan myöhemmin. Jos
hakija toimii vastoin annettuja ohjeita, kyse on vilpistä.
Valintakokeeseen osallistuva antaa suostumuksensa siihen, että Itä-Suomen yliopisto voi koesuorituksen aikana pyytää selvityksen
siitä, että koetta ollaan tekemässä itsenäisesti. Itä-Suomen yliopisto voi toteuttaa pistemäistä etävalvontaa valintakokeen aikana.
Yliopisto voi ottaa hakijaan valintakokeen aikana yhteyttä puhelimitse hakijan opintopolun hakemuksella ilmoittamaan
puhelinnumeroon. Hakijan tulee toimenpiteitä varten pitää puhelimensa vastausvalmiudessa.
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 §).
Valintakokeen kokonaispistemäärä on 20 pistettä. Valintakoe koostuu kolmesta kysymysosiosta. Kunkin hakukohteen alin
hyväksymispisteraja on vähintään 70 % pisteiden keskiarvosta. Tasapisteissä valinta tehdään artikkelia koskevista kysymyksistä
saadun tuloksen perusteella.
Koetehtävät ovat lyhytvastaus- ja/tai monivalintatehtäviä, jotka perustuvat kokeessa jaettavaan aineistoon (artikkeliin) ja
seuraaviin valintakoekirjoihin:
Valintakoekirjat:
1) Eriksson, Katie - Isola, Arja - Kyngäs, Helvi - Leino-Kilpi, Helena - Lindström, Unni Å - Paavilainen, Eija - Pietilä, Anna-Maija Salanterä, Sanna - Vehviläinen-Julkunen, Katri - Åstedt-Kurki, Päivi: Hoitotiede. 6. uudistettu painos, Sanoma Pro oy, Helsinki 2016
(tai edellinen painos).
2) Kankkunen Päivi & Vehviläinen-Julkunen Katri: Tutkimus hoitotieteessä. 3.- 6. uudistettu painos. Sanoma Pro, Helsinki 2018.

Hoitotieteen pääaineen valintakoe, vaihe 2: suullinen koe
Toiseen vaiheeseen kutsutaan 30 ensimmäisestä vaiheesta parhaat pisteet saavuttanutta hakijaa. Suulliseen kokeeseen voivat
osallistua vain siihen erikseen kutsutut. Tarkemmat ohjeet osallistumisesta ja suullisen kokeen aikataulusta lähetetään viimeistään
25.5.2020 jokaiselle hakijalle siihen sähköpostiin, jonka he ovat ilmoittaneet hakulomakkeellaan. Annettua suullisen kokeen aikaa ei
voi vaihtaa. Haastattelun kesto kunkin hakijan kohdalla on noin 15 minuuttia.
Suullista koetta varten hakija tarvitsee tietokoneen, internet-yhteyden, kuulokkeet taikka mikrofonin ja kaiuttimet sekä
verkkokameran.
Kokeessa hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä. Kokeessa varmistetaan, että hakija on tehnyt ensimmäisen vaiheen
valintakokeen itsenäisesti. Koe arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja hakijan on suoritettava se hyväksytyksi. Valinta tapahtuu
ensimmäisessä vaiheessa saatujen pisteiden perusteella. Suullisen kokeen hyväksytty arviointi on edellytys valituksi tulemiselle.
Mikäli hakija ei osallistu haastatteluun, tulee hän hylätyksi.
Kokeessa arvioidaan, miten hakija hallitsee valintakoemateriaalin. Koe voi sisältää esimerkiksi käsitemääritelmiä sekä
valintakoemateriaalin sisältämien teorioiden kuvaamista ja soveltamista. Kokeessa varmistetaan, että hakija on tehnyt
ensimmäisen vaiheen valintakokeen itsenäisesti. Kokeessa voidaan selvittää myös opiskelumotivaatioon liittyviä seikkoja.
Hakijan tulee tehdä suullinen koe 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 ei saa käyttää apuvälineitä tai valintakoemateriaalia kokeen aikana. Jos hakija toimii vastoin näitä ohjeita, kyse on vilpistä.
Itä-Suomen yliopisto voi toteuttaa pistemäistä etävalvontaa kokeen aikana. Yliopisto voi ottaa hakijaan kokeen aikana yhteyttä
puhelimitse hakijan opintopolun hakemuksella ilmoittamaan puhelinnumeroon. Hakijan tulee toimenpiteitä varten pitää
puhelimensa vastausvalmiudessa.
Jos hakijan vastauksissa ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 50 §).

Hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus, Kuopio, terveystieteiden kandidaatti ja
maisteri (3 v + 2 v)
Valintaperusteet
Etävalintakoe
Vuoden 2020 yhteishaussa koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi valintakoe toteutetaan etävalintakokeena.
Kokeeseen voivat osallistua kaikki tämän hakukohteen hakukelpoiset hakijat. Etävalintakoe suoritetaan kaksivaiheisesti
Vaihe 1: digitaalinen valintakoe 12.5.2020 klo 12.00–15.00
Vaihe 2: digitaalinen suullinen koe kutsuttaville 28.5.–29.5.2020 klo 8.00–16.00
Hakukelpoisuusvaatimukset
Hakijoiden hakukelpoisuusvaatimuksena on suoritettu soveltuva terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja, kätilö,
terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti,
jalkaterapeutti), väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinto tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen
erikoistumistutkinto. Koulutukseen valitaan 13 opiskelijaa.
Valintakoe
Hoitotieteen pääaineen valintakoe, vaihe 1: digitaalinen valintakoe
Hoitotieteen pääaineen valintakoe järjestetään digitaalisena valintakokeena tiistaina 12.5.2020 klo 12-15.
Etäkokeen järjestelyistä ja etäkokeen ohjeistuksesta ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla hakijan opintopolun hakemuksella
olevanaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään pe 8.5.2020.
Hakija tarvitsee etäkokeen 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 valintakoe itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen 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. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan myöhemmin. Jos
hakija toimii vastoin annettuja ohjeita, kyse on vilpistä.
Valintakokeeseen osallistuva antaa suostumuksensa siihen, että Itä-Suomen yliopisto voi koesuorituksen aikana pyytää selvityksen
siitä, että koetta ollaan tekemässä itsenäisesti. Itä-Suomen yliopisto voi toteuttaa pistemäistä etävalvontaa valintakokeen aikana.
Yliopisto voi ottaa hakijaan valintakokeen aikana yhteyttä puhelimitse hakijan opintopolun hakemuksella ilmoittamaan
puhelinnumeroon. Hakijan tulee toimenpiteitä varten pitää puhelimensa vastausvalmiudessa.
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 §).
Valintakokeen kokonaispistemäärä on 20 pistettä. Valintakoe koostuu kolmesta kysymysosiosta. Kunkin hakukohteen alin
hyväksymispisteraja on vähintään 70 % pisteiden keskiarvosta. Tasapisteissä valinta tehdään artikkelia koskevista kysymyksistä
saadun tuloksen perusteella.
Koetehtävät ovat lyhytvastaus- ja/tai monivalintatehtäviä, jotka perustuvat kokeessa jaettavaan aineistoon (artikkeliin) ja
seuraaviin valintakoekirjoihin:
Valintakoekirjat:
1) Eriksson, Katie - Isola, Arja - Kyngäs, Helvi - Leino-Kilpi, Helena - Lindström, Unni Å - Paavilainen, Eija - Pietilä, Anna-Maija Salanterä, Sanna - Vehviläinen-Julkunen, Katri - Åstedt-Kurki, Päivi: Hoitotiede. 6. uudistettu painos, Sanoma Pro oy, Helsinki 2016
(tai edellinen painos).
2) Kankkunen Päivi & Vehviläinen-Julkunen Katri: Tutkimus hoitotieteessä. 3.- 6. uudistettu painos. Sanoma Pro, Helsinki 2018.

Hoitotieteen pääaineen valintakoe, vaihe 2: suullinen koe
Toiseen vaiheeseen kutsutaan 26 ensimmäisestä vaiheesta parhaat pisteet saavuttanutta hakijaa. Suulliseen kokeeseen voivat
osallistua vain siihen erikseen kutsutut. Tarkemmat ohjeet osallistumisesta ja suullisen kokeen aikataulusta lähetetään viimeistään
25.5.2020 jokaiselle hakijalle siihen sähköpostiin, jonka he ovat ilmoittaneet hakulomakkeellaan. Annettua suullisen kokeen aikaa ei
voi vaihtaa. Haastattelun kesto kunkin hakijan kohdalla on noin 15 minuuttia.
Suullista koetta varten hakija tarvitsee tietokoneen, internet-yhteyden, kuulokkeet taikka mikrofonin ja kaiuttimet sekä
verkkokameran.
Kokeessa hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä. Kokeessa varmistetaan, että hakija on tehnyt ensimmäisen vaiheen
valintakokeen itsenäisesti. Koe arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja hakijan on suoritettava se hyväksytyksi. Valinta tapahtuu
ensimmäisessä vaiheessa saatujen pisteiden perusteella. Suullisen kokeen hyväksytty arviointi on edellytys valituksi tulemiselle.
Mikäli hakija ei osallistu haastatteluun, tulee hän hylätyksi.
Kokeessa arvioidaan, miten hakija hallitsee valintakoemateriaalin. Koe voi sisältää esimerkiksi käsitemääritelmiä sekä
valintakoemateriaalin sisältämien teorioiden kuvaamista ja soveltamista. Kokeessa varmistetaan, että hakija on tehnyt
ensimmäisen vaiheen valintakokeen itsenäisesti. Kokeessa voidaan selvittää myös opiskelumotivaatioon liittyviä seikkoja.
Hakijan tulee tehdä suullinen koe 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 ei saa käyttää apuvälineitä tai valintakoemateriaalia kokeen aikana. Jos hakija toimii vastoin näitä ohjeita, kyse on vilpistä.
Itä-Suomen yliopisto voi toteuttaa pistemäistä etävalvontaa kokeen aikana. Yliopisto voi ottaa hakijaan kokeen aikana yhteyttä
puhelimitse hakijan opintopolun hakemuksella ilmoittamaan puhelinnumeroon. Hakijan tulee toimenpiteitä varten pitää
puhelimensa vastausvalmiudessa.
Jos hakijan vastauksissa ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 50 §).

