Ravitsemustiede, terveystieteiden kandidaatti
ja maisteri (3 v + 2 v)
Korkeakoulujen kevään 2020 toinen yhteishaku
Valintaperusteet
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. Hakijat
huomioidaan kaikissa niissä valintatapajonoissa, joissa hakija voidaan hänen taustansa
huomioiden ottaa huomioon.
Aloituspaikat

Ensikertalaisia

30

20

1. Todistusvalinta

16

16

2. Valintakoe

14

4

Jono

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 suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, EB- tai IBtutkinnon tai Suomessa RP/DIA-tutkinnon.
Todistusvalinnassa pisteet annetaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. 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 kuudesta aineesta:






Äidinkieli
Kemia
Biologia
Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
Kaksi hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta
o Fysiikka
o Enintään yksi ainereaali
o Enintään yksi 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.

Hakijoiden saadessa saman todistuspistemäärän järjestys määräytyy seuraavasti:
1. Biologia
2. Kemia
3. Äidinkieli
4. Matematiikka
Jos tasapistesäännön/-sääntöjen jälkeen hakijoita on edelleen tasapisteissä, hyväksytään kaikki
tasapisteissä olevat hakijat. Mikäli todistusvalinnassa hyväksyttävissä olevia on alle aloituspaikkojen
määrän, siirretään täyttämättä jäävät aloituspaikat valintakoevalintaan hakukohteen
ensikertalaisuuskiintiön määrä huomioon ottaen.

2. Valintakoe
Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Jos hakija on hyväksytty
todistusvalinnassa ensimmäiselle hakutoiveelle, ei hän voi enää osallistua valintakokeeseen. Jos
hakija on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveelle, voi hän vielä osallistua
ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin.
Valintapisteet muodostuvat valintakokeesta saatavien pisteiden summasta. Valintakoeaineisto
julkaistaan 1.5.2020 osoitteessa www.uef.fi/web/kttravi/valintakokeet
Hakijan on saatava vähintään puolet sekä 1. vaiheen että 2. vaiheen kokeen maksimipisteistä.
Lopulliset valintapisteet muodostuvat 1. vaiheen ja 2. vaiheen yhteispisteistä.

Ravitsemustieteen valintakokeen 1. vaihe järjestetään etävalintakokeena maanantaina
1.6.2020. Koe alkaa klo 10:00 ja päättyy klo 12:00. Kokeen kesto on 2 tuntia ilman taukoa.
Valintakokeen 1. vaihe suoritetaan sähköisessä ympäristössä. Etäkokeen järjestelyistä ja
etäkokeen ohjeistuksesta ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla hakijan opintopolun hakemuksella
olevaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään 28.5.2020.
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. 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. ItäSuomen 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 2. vaihe järjestetään 10.6.2020 klo 14-15 pandemiatilanteesta riippuen joko
sähköisesti tai yliopiston järjestämissä tiloissa Kuopion kampuksella terveys- ja
turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Toiseen vaiheeseen kutsutaan valintakokeessa parhaiten
sijoittuneet ensikertalaiskiintiö huomioiden. Sen suorittamiseen liittyvät yksityiskohdat
ilmoitetaan viimeistään 8.6.2020.
Jos toinen vaihe järjestetään sähköisesti, hakija tarvitsee tietokoneen, internet-yhteyden,
kuulokkeet taikka mikrofonin ja kuulokkeet/kaiuttimet sekä verkkokameran.
Kokeessa hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä. Kokeessa varmistetaan, että hakija on
tehnyt ensimmäisen vaiheen valintakokeen itsenäisesti.
Valintakoe on pakollinen muille kuin todistusvalinnan perusteella valituille hakijoille.
Lisätietoa hakemisesta
Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Suomen kielellä järjestettäviin
koulutuksiin edellytetään opiskelun kannalta välttämätön kielitaito. Opiskelijaksi valittavien
tulee suorittaa tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä mainitut pakolliset kieli- ja viestintäopinnot
osana tutkintoa. Katso tarkemmat tiedot kielitaitovaatimuksista osoitteesta
https://haeyliopistoon.fi/opiskelijavalinta/kielitaitovaatimukset/
Aika

Paikka Kuvaus

1. vaihe:
1.6.2020 klo 10:00 - 12:00
2.vaihe:
10.6.2020 klo 14:00 - 15:00

