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Metsätiede, Joensuu, maatalous‐ ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
Koulutukseen hyväksytään opiskelijoita alla olevan taulukon mukaisesti. Ensikertalaisia voi tulla valituksi
enemmänkin kuin kiintiön kooksi on määritelty, jos hakijan/hakijoiden valintamenestys siihen riittää. Sekä
todistusvalinnassa että valintakokeessa vähintään puolet hyväksytyistä on ensikertalaisia.
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1. TODISTUSVALINTA
Todistusvalinnassa pisteet annetaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Hakija on mukana
todistusvalinnassa, jos hän on suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, EB‐ tai IB‐tutkinnon tai
Suomessa RP/DIA‐tutkinnon. Todistusvalinnan maksimipistemäärä on 123,9. Todistusvalinnassa
hyväksyttävistä vähintään puolet on ensikertalaisia.
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.
Todistusvalinnan kynnysehtona on pitkän matematiikan hyväksytty suorittaminen tai vähintään arvosana C
lyhyestä matematiikasta.
Pisteitä voi saada neljästä aineesta:
1.
2.
3.
4.

Äidinkieli
Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
Hakijalle parhaat pisteet tuottava ainereaali
Hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli

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. 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.
Todistuksen perusteella tasapisteissä saman pistemäärän saavat hakijat huomioidaan seuraavassa
järjestyksessä:
1.
2.
3.
4.

Matematiikan pistemäärä
Äidinkielen pistemäärä
Parhaan kielen pistemäärä
Parhaan ainereaalin pistemäärä.
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Jos näiden tasapistesääntöjen jälkeen hakijoita on edelleen tasapisteissä, hyväksytään kaikki tasapisteissä
olevat hakijat. Mikäli todistusvalinnassa hyväksyttävissä olevia on vähemmän kuin todistusvalinnan
aloituspaikkoja, siirretään täyttämättä jäävät aloituspaikat valintakoevalintaan hakukohteen
ensikertalaisuuskiintiön määrä huomioon ottaen.
Todistusvalinnan pisteytystaulukko: Katso "Lisätietoja hakemisesta"

2. ETÄVALINTAKOE
Metsätieteen valintakoe järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Itä‐Suomen yliopiston kanssa.
Valintakoe tehdään sillä kielellä, joka on ko. yliopiston opetus‐ ja tutkintokieli. Helsingin yliopiston opetus‐
ja tutkintokieli on suomi tai ruotsi. Itä‐Suomen yliopiston opetus‐ ja tutkintokieli on suomi.
Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Kuitenkin jos hakija on hyväksytty
todistusvalinnassa ensimmäiseen hakutoiveeseensa, ei hän voi osallistua valintakokeeseen. Jos hakija on
todistusvalinnassa hyväksytty johonkin alemmista hakutoiveistaan, voi hän osallistua ylempien
hakutoiveiden valintakokeisiin.
Valintakokeiden ennakkomateriaali:
Valintakokeet perustuvat ennalta jaettavaan aineistoon yliopiston päätöksen mukaisesti. Aineistona on
tekstejä, joiden perusteella vastataan esseetyyppisiin kysymyksiin, ja/tai valitsemalla oikea/oikeat
vastaukset monivalintatehtävistä. Vastaukset annetaan hakulomakkeella ilmoitetulla kielellä. Valintakokeen
ennakkomateriaali julkaistaan Helsingin yliopiston ennakkomateriaalisivulla
https://www.helsinki.fi/fi/opiskelijaksi/maatalous‐metsatieteellisen‐tiedekunnan‐valintakokeiden‐
materiaalit#section‐70648
Etävalintakoe on kaksivaiheinen
1)

Kirjallinen etäkoe 28.5.2020 klo 9‐10 (kesto 1 tunti)

2)

Suullinen koe kutsuttaville, ajankohta ilmoitetaan 15.5.2020 mennessä (kesto 30 min)

Hakukohteen valintakoe vuonna 2020 järjestetään etädigikokeena poikkeusolojen takia. Kokeet
järjestetään digitaalisesti sähköistä ohjelmistoa hyödyntäen. Hakijalle ilmoitetaan käytettävistä sähköisistä
ohjelmistoista viimeistään kahta päivää ennen koetta hakijan opintopolussa ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen. Valituksi tuleminen edellyttää valintakokeen kumpaankin vaiheeseen
osallistumista.
Koetehtävät laaditaan ja koetilaisuudet järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Kokeiden
menestyksellinen suorittaminen edellyttää, että hakija hallitsee kirjallisen ennakkomateriaalin sisällön.
Ennakkomateriaali on metsätieteiden alalta ja on vaiheissa 1 ja 2 sama.
Kokeiden vastausten perusteella arvioidaan yhtä tai useampaa seuraavista seikoista: kuinka hyvin hakija






tuntee hakukohteen alaa
hallitsee hakukohteen alan peruskäsitteitä
ymmärtää hakukohteen alan tekstejä ja kykenee tarkastelemaan tekstin aihetta eri näkökulmista
yhdistelee, päättelee, arvioi ja soveltaa tietoa
hahmottaa laajoja kokonaisuuksia.

Mikäli koevalinnassa hyväksyttävissä olevia on vähemmän kuin koevalinnan aloituspaikkoja, siirretään
täyttämättä jäävät aloituspaikat todistusvalintaan hakukohteen ensikertalaisuuskiintiön määrä huomioon
ottaen.
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VAIHE 1: Kirjallinen etäkoe
Vaiheen 1 kirjalliseen etäkokeeseen to 28.5.2020 voivat osallistua kaikki ne hakijat, jotka eivät ole tulleet
hyväksytyksi todistusvalintajonoissa. Koe voi sisältää monivalintatehtäviä ja essee‐tyyppisiä tehtäviä.
Valintakokeen vaiheen 1 kesto on 1 tunti.
Vaiheen 1 kokeessa eli kirjallisessa etäkokeessa on kaksi osaa, joista ensimmäisestä voi saada 20 pistettä ja
toisesta 10 pistettä. Vaiheen 1 kokeesta hakija voi saada yhteensä enintään 30 pistettä. Hakijan on
saavutettava vähintään 10 pistettä vaiheesta 1 voidakseen tulla huomioiduksi vaiheessa 2.
Hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen kokeen vaiheessa 1 seuraavin kriteerein:



koepisteiden yhteismäärä
kokeen osasta 1 saadut pisteet

Etäkokeen järjestelyistä ja etäkokeen ohjeistuksesta ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla hakijan opintopolun
hakemuksella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään viikkoa ennen valintakoetta.
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. 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 §).
VAIHE 2: Suullinen koe
Vaiheen 2 suulliseen kokeeseen kutsutaan 14 parhaiten valintakokeen vaiheessa 1 menestynyttä.
Suullisessa kokeessa on kaksi osaa, joista ensimmäisestä 10 ja toisesta 20 pistettä. Vaiheesta 2 hakija voi
saada yhteensä enintään 30 pistettä. Hakijan on saavutettava ennakkoon määritelty vähimmäispistemäärä
(10) suullisesta kokeesta, jotta voi tulla hyväksytyksi valintakoejonossa.
Toisen vaiheen koe järjestetään pian ensimmäisen vaiheen jälkeen myöhemmin ilmoitettavana
ajankohtana. Ajankohta ilmoitetaan viimeistään 15.5.2020. Suullinen koe kestää 30 minuuttia, josta
vastausaikaa on 20 minuuttia. Suullisessa kokeessa hakijan on varauduttava osoittamaan henkilöllisyytensä
ennakkoon ilmoitetuilla tavoilla.
Toiseen vaiheeseen kutsuttaville hakijoille lähetään sähköpostilla kutsu suulliseen kokeeseen viimeistään
kaksi arkipäivää ennen suullista koetta. Kutsussa kerrotaan tarkemmat ohjeet kokeeseen osallistumiseen.
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Suullista koetta varten hakija tarvitsee tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen, jossa on toimiva
verkkoyhteys, kamera, kaiuttimet ja mikrofoni. Kokeessa hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä.
Kokeessa varmistetaan, että hakija on tehnyt ensimmäisen vaiheen itsenäisesti. Suullisessa kokeessa on
tietty määrä ennalta asetettuja kysymyksiä, joilla testataan hakijan ennakkomateriaalin sisällön hallintaa.
Kuulustelijoina toimii kaksi koulutusohjelman edustajaa. Suullinen koe nauhoitetaan hakijoiden
oikeusturvan varmistamiseksi.
Jos hakijan vastauksissa ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 50 §).
Valintakokeen pisteytys
Valintakoevalinnassa lopulliset valintapisteet muodostuvat vaiheen 1 ja vaiheen 2 yhteenlasketuista
pisteistä.
Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen
1)

suullisesta valintakokeesta (vaihe 2) saatujen koepisteiden perusteella ja

2)

suullisen valintakokeen osasta 2 saatujen pisteiden perusteella.

