Läntinen teologia, opetusala, Joensuu, teologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
Valintaperusteet
Läntisen teologian opetusalan suuntautumisvaihtoehtoon valitaan kaksivaiheisen valinnan kautta 10 hakijaa. Valinnan ensimmäinen
vaihe on todistusvalinta tai etävalintakoe, toinen vaihe on opetusalan soveltuvuuskoe. Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan yhteensä 30
hakijaa. Lopullinen valinta tapahtuu soveltuvuuskokeesta saatavien pisteiden perusteella.
Hakukohteella ei ole kiintiötä ensikertalaisille hakijoille.
Valinnan 1. vaihe, valinta soveltuvuuskokeeseen:
Valintajono

Soveltuvuuskokeeseen
valitut
30

1. Todistusvalinta

15

2. Etävalintakoe

15

Ensikertalaisia

Tasapisteissä
ratkaisee

-

1. Painotetun aineen
arvosana
2. Samalle sijalle

-

1. Aineistokokeen
englanninkielinen osa
2. Samalle sijalle

1. Todistusvalinta
Hakijan ei tarvitse ilmoittaa, hakeeko hän todistusvalinnassa. Hakija otetaan huomioon todistusvalinnassa, mikäli se hakijan
koulutustausta huomioon ottaen on mahdollista. Hakija on mukana todistusvalinnassa, jos hän on ensikertalainen hakija ja on
suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, EB- tai IB-tutkinnon tai Suomessa RP/DIA-tutkinnon.
Todistusvalinnan perusteella soveltuvuuskokeeseen kutsutaan 15 hakijaa. Hakijan on saatava vähintään 40 pistettä tullakseen
valituksi todistusvalinnassa. Maksimipistemäärä on 159,7. 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
• Evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto tai elämänkatsomustieto
• Kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta
Jos hakijalta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, ei hän saa siitä pisteitä. Hänet kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa.
Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Hakija
voi saada pisteitä useammasta eri kielestä. Mikäli hakija on kirjoittanut kaksi äidinkielentasoista koetta, huomioidaan toinen
äidinkielenä ja toinen pitkänä kielenä niin, että yhdistelmä on hakijalle paras mahdollinen ja tuottaa eniten pisteitä.
Hakijoiden saadessa saman todistuspistemäärän järjestys määräyty seuraavasti:
1. Äidinkielen arvosana
2. Painotetun aineen arvosana
Jos tasapistesäännön/-sääntöjen jälkeen hakijoita on edelleen tasapisteissä, hyväksytään kaikki tasapisteissä olevat hakijat. Mikäli
todistusvalinnassa hyväksyttävissä olevia on alle soveltuvuuskokeeseen valittavissa olevien määrän, siirretään täyttämättä jäävät
paikat valintakoevalintaan.

TEOLOGIA, LÄNTINEN

L

E

M

C

B

A

IB-tutkinnon arvosanat

7

6

5

4

3

2

EB-tutkinnon arvosanat

10–9

8,99–8

7,99–7

6,99–6

5,99–5

4,99–4

RP/DIA-tutkinnon arvosanat

15–13

12–10

9–8

7

6–5

4

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

Kaikilta huomioidaan
Äidinkieli*

IB: A-kieli
EB: L1-kieli
RP/DIA: Äidinkieli suomi tai saksa

Uskonto tai elämänkatsomustieto

34,0

28,3

22,7

17,0

11,3

5,7

IB: historia tai psykologia tai filosofia
EB: historia tai psykologia tai filosofia
RP: historia
DIA: historia tai uskonto tai elämänkatsomustieto
tai filosofia

Kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta
Biologia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

Filosofia

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

Fysiikka

26,5

22,0

17,6

13,2

8,8

4,4

Historia

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

Kemia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

Maantiede

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

Psykologia

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

Terveystieto

17,3

14,4

11,5

8,7

5,8

2,9

Uskonto tai elämänkatsomustieto

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

Yhteiskuntaoppi

20,0

16,7

13,3

10,0

6,7

3,3

Muut reaaliaineet***

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

Kieli, pitkä oppimäärä

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

36,1

30,0

24,0

18,0

12,0

6,0

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

IB: A-kieli (ei sama kuin äidinkieli), B-englanti
EB: L2-kieli
RP/DIA: suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli)
englanti

Kieli, keskipitkä oppimäärä
IB: muut B-kielet
EB: L3-kieli, Other National Language
RP/DIA: B1-kieli

Kieli, lyhyt oppimäärä
IB: AB-kieli
EB: L4-, L5-kieli
RP/DIA: B2-kieli tai B3-kieli

Matematiikka, pitkä oppimäärä
IB: Further Mathematics tai
Mathematics HL tai
Mathematics SL
EB: Pitkä matematiikka (5h)
RP/DIA: Matematiikka

Matematiikka, lyhyt oppimäärä
IB: Mathematical Studies
EB: Lyhyt matematiikka (3h)
RP/DIA: Matematiikka vastaavuustodistuksesta

*äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä
***EB-, IB-, RP-/DIA-tutkintoaineet, joille ei löydy vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa pisteytetään kohdan muut
reaaliaineet mukaan.

2. Etävalintakoe
Vuoden 2020 yhteishaussa koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi opetusalan suuntautumisvaihtoehdossa
valintakoe toteutetaan etävalintakokeena. Kokeeseen voivat osallistua kaikki tämän hakukohteen hakukelpoiset hakijat. Jos hakija

on hyväksytty tämän hakukohteen soveltuvuuskokeeseen jo todistusvalinnassa, hänen ei enää tarvitse osallistua tämän hakukohteen
valintakokeeseen.
Valintakokeen perusteella soveltuvuuskokeeseen kutsuttaville varataan 15 paikkaa.
Etävalintakoe suoritetaan kaksivaiheisesti

Vaihe 1: kirjallinen etäkoe 27.5.2020 klo 13.00–17.00
Vaihe 2: suullinen koe kutsuttaville 1.6.–2.6.2020 klo 8.00–16.00.
Vaihe 1: Kirjallinen etäkoe
Jos hakija haluaa etävalintakokeen perusteella tulla huomioiduksi soveltuvuuskoevalinnassa, hänen tulee osallistua etävalintakokeen
kumpaankin vaiheeseen. Kokeen ensimmäiseen vaiheeseen osallistutaan ilman erillistä kutsua.
Tarkemmat ohjeet ensimmäisen vaiheen kokeeseen osallistumisesta lähetetään viimeistään 25.5.2020 jokaiselle hakijalle siihen
sähköpostiin, jonka he ovat ilmoittaneet hakulomakkeellaan.
Ensimmäisen vaiheen koe perustuu koetilanteessa jaettavaan aineistoon. Aineistossa on suomen- ja englanninkielisiä osia. Kunkin
osan maksimipistemäärä on 40. Tullakseen kutsutuksi toiseen vaiheeseen hakijan on saatava jokaisen osan maksimipisteistä
vähintään 20 %. Tasapistetilanteessa englanninkielisen osan pisteet ratkaisevat paremmuusjärjestyksen.
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 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. Jos hakija saa käyttää valintakoevastauksia
laatiessaan esimerkiksi internetissä olevaa aineistoa, tästä ilmoitetaan koetilanteessa. 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 ottaa hakijaan valintakokeen aikana yhteyttä puhelimitse hakijan opintopolun hakemuksella ilmoittamaan
puhelinnumeroon. Hakijan tulee toimenpiteitä varten pitää puhelimensa vastausvalmiudessa.
Kaikille hakijoiden tuottamille etävalintakokeen vastauksille voidaan tehdä alkuperäisyystarkastus (ns. plagiaatintunnistus) ItäSuomen yliopistossa käytössä olevalla digitaalisella järjestelmällä.
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 §).
Vaihe 2: Suullinen koe
Toiseen vaiheeseen kutsutaan 25 ensimmäisestä vaiheesta parhaat pisteet saavuttanutta hakijaa. Suulliseen kokeeseen voivat
osallistua vain siihen erikseen kutsutut. Tarkemmat ohjeet osallistumisesta ja suullisen kokeen aikataulusta lähetetään viimeistään
29.5.2020 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 tullakseen kutsutuksi
soveltuvuuskokeeseen. Suullisen kokeen hyväksytysti suorittaneista kutsutaan soveltuvuuskokeeseen 15 ensimmäisen osion
parhaimmilla pisteillä suorittanutta. Tasapistetilanteessa englanninkielisen osan pisteet ratkaisevat paremmuusjärjestyksen.

Etävalintakokeen toinen vaihe (suullinen koe) ei korvaa miltään osin soveltuvuuskoetta. Mikäli hakija kutsutaan
soveltuvuuskokeeseen, hänen tulee osallistua sen kaikkiin osiin.
Itä-Suomen yliopiston läntisen teologian hakukohteissa on vuonna 2020 toisistaan poikkeavat opiskelijavalintaa koskevat
menettelytavat. Jos hakija on hakenut kumpaankin hakukohteeseen, eikä tule valituksi todistusvalinnalla, hänen tulee osallistua
kummankin hakukohteen valintakokeeseen/valintamenettelyyn erikseen.

Saatavat pisteet

Saavutettava
vähintään

Maksimi

Aineistokoe

20 % jokaisen osion
maksimipisteistä

120

Hakijoiden saadessa saman pistemäärän paremmuusjärjestys määräytyy aineistokokeen 1. osion pistemäärän perusteella. Mikäli
hakijoilla on edelleen sama pistemäärä, asettuvat hakijat samalle valintasijalle.

Valinnan 2. vaihe, lopullinen valinta soveltuvuuskokeen perusteella
Valintajono

Aloituspaikat
10

Ensikertalaisia

Varasijoille
valitaan maks.

Tasapisteissä
ratkaisee

Soveltuvuuskoe

10

-

20

Samalle sijalle

Lopullinen valinta tapahtuu soveltuvuuskokeesta saatavien pisteiden perusteella. Mikäli hakijoilla on sama soveltuvuuskokeen
pistemäärä, asettuvat hakijat samalle valintasijalle. Varasijoille valitaan enintään 20 hakijaa.

Soveltuvuuskoe (osuus päivitetty 30.4.)
Aika: Soveltuvuuskoe järjestetään 9.6.2020 klo 10.00-10.59 sähköisenä etäkokeena. Koepäivää ei voi vaihtaa.
Lisätietoja: Valintamenettelyn toisessa vaiheessa yliopistot tekevät valintayhteistyötä kaksivaiheisissa opettajankoulutuksen
hakukohteissa. Hakija voi hakea valintayhteistyössä mukana oleviin koulutuksiin suorittamalla soveltuvuuskokeen vain yhden kerran.
Useamman hakukohteen soveltuvuuskokeeseen kutsutut osallistuvat kokeeseen vain kerran, ja kokeen pistemäärä huomioidaan
kaikkien niiden hakukohteiden opiskelijavalinnassa, joihin hakija on hakenut ja joiden soveltuvuuskokeeseen hakija on tullut
kutsutuksi.
Valtakunnallisen opettajankoulutusten yhteisen soveltuvuuskokeen menetelmänä on haastattelu. Kokeessa on viisi arvioitavaa osaaluetta, joista tässä hakukohteessa otetaan huomioon neljä. (muokattu 24.2.2020)
Kokeessa arvioidaan hakijan koulutettavuutta ja edellytyksiä omaksua kasvatusalalla tarvittavia tietoja ja taitoja sekä soveltuvuutta
kasvatusalan työtehtäviin. Arviointi perustuu moniulotteiseen opettajan osaamisen prosessimalliin (MAP), josta on saatavilla
lisätietoa osoitteessa: https://sites.utu.fi/ovet/hanke/moniulotteinen-opettajan-osaamisen-malli-map/.
Soveltuvuuskokeen pisteytys
Soveltuvuuskokeen jokainen osa-alue pisteytetään asteikolla 0–24, jolloin tässä hakukohteessa soveltuvuuskokeesta voi saada 0–96
pistettä. Voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen hakijan on saatava kokeesta vähintään 40 pistettä ja jokaisesta osa-alueesta
vähintään 4 pistettä. (muokattu 24.2.2020)
Tasapistetilanteessa paremmuusjärjestys määräytyy seuraavasti (muokattu 24.2.2020):
1.
2.
3.
4.
5.

soveltuvuuskokeen pisteet yhteensä
osa-alueen 5 pisteet
osa-alueen 2 pisteet
osa-alueen 3 pisteet
osa-alueen 4 pisteet

Soveltuvuuskokeeseen osallistuvien on esitettävä valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava.

Soveltuvuuskokeen tekeminen itsenäisesti
Hakijan tulee tehdä pääsykoe itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että pääsykokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin
hakija. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.
Hakijan tulee tehdä pääsykoe siinä annetun ohjeistuksen mukaisesti. Hakija saa käyttää apuvälineinä ja valintakoemateriaalina
pääsykokeen aikana ainoastaan materiaalia, jonka käyttäminen valinnassa on sallittua. Jos hakija saa käyttää valintakoevastauksia
laatiessaan esimerkiksi internetissä olevaa aineistoa, tästä ilmoitetaan pääsykokeessa. Jos hakija toimii vastoin näitä ohjeita, kyse on
vilpistä.
Pääsykokeeseen 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 pääsykokeen aikana.
Yliopisto voi ottaa hakijaan pääsykokeen 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 pääsykoevastauksista (hallintolaki 434/2003 31
§) Näin voidaan toimia silloin, jos vastauksiin epäillään sisältyvän edellä kuvattua vilppiä.
Jos hakijan vastauksissa ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 50 §).

