Ruotsin kieli, 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
Ruotsin kielen aloituspaikkojen määrä yhteishaussa on 20, joista ensikertalaisille on varattu 16 paikkaa.
Valituksi voi tulla ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella (todistusvalinta) tai valintakokeen kautta
(valintakoevalinta)
Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan taulukon mukainen.

Valintajono

Aloituspaikat
20

Ensikertalaisia
16 (80%)

1. Todistusvalinta

18

15

2. Etävalintakoe

2

1

Jos Ruotsin kieli, Joensuu, Muut reitit yliopistoon -hakukohteessa aloituspaikat eivät tule täyteen, voidaan
täyttämättä jääneet aloituspaikat siirtää Ruotsin kieli, Joensuu -hakukohteen valintakokeen perusteella
valittavien jonoon ilman ensikertalaisuuskiintiötä.

1. TODISTUSVALINTA
Hakijan ei tarvitse ilmoittaa, hakeeko hän todistusvalinnassa. Hakija otetaan huomioon todistusvalinnassa,
jos hän on suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, EB- tai IB-tutkinnon tai Suomessa RP/DIA-tutkinnon.
Hakijan on saatava vähintään 79 pistettä tullakseen valituksi todistusvalinnassa. Maksimipistemäärä on
159,7.
Todistusvalinnan kynnysehdot:
•

YO-tutkinto:

•

EB-tutkinto:

•
•

IB-tutkinto:
RP/DIA-tutkinto:

Pitkä tai keskipitkä ruotsi vähintään arvosanalla M tai ruotsi äidinkielenä tai
ruotsi toisena kielenä vähintään arvosanalla C.
L1-/L2-ruotsi vähintään arvosanalla 6.00 tai ONL-ruotsi vähintään
arvosanalla 7.00 tai L3-ruotsi vähintään arvosanalla 7.00.
A-ruotsi vähintään arvosanalla 4 tai B-ruotsi vähintään arvosanalla 5.
Ruotsi B1-kielenä vähintään arvosanalla 8.

Pisteitä voi saada viidestä aineesta:
•
•
•

Äidinkieli
Ruotsi tai suomi
Kolme 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. 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 yhteispistemäärän järjestys määräytyy seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.

äidinkielen arvosana,
painotetun aineen pistemäärä,
paras muun aineen pistemäärä,
seuraavaksi paras muun aineen pistemäärä,
seuraavaksi paras muun aineen pistemäärä.

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 ensikertalaiskiintiö huomioon ottaen.
Todistusvalinnan pisteytystaulukko: katso "Lisätietoja hakemisesta"

2. ETÄVALINTAKOE
Vuoden 2020 yhteishaussa koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi valintakoe toteutetaan
etävalintakokeena.
Valintakokeeseen voivat osallistua ne hakijat, jotka eivät ole valintakelpoisia todistusvalinnassa tai eivät ole
tässä hakukohteessa tulleet siinä hyväksytyksi.
Jos hakija on hyväksytty todistusvalinnassa ensimmäiseen hakutoiveeseensa, valintakokeeseen osallistuminen on tarpeetonta. Jos hakija on todistusvalinnassa hyväksytty alempaan hakutoiveeseen, voi hän vielä
osallistua ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin.
Jos hakija on tullut hyväksytyksi todistusvalinnassa tähän hakukohteeseen, hänen ei tarvitse osallistua tämän
hakukohteen valintakokeeseen. Jos valintakokeeseen osallistuu hakija, joka on jo tullut hyväksytyksi todistusvalinnassa tähän hakukohteeseen, niin hänen valintakoesuorituksiaan ei arvioida eikä häntä kutsuta
valintakokeen toiseen vaiheeseen.
Etävalintakoe suoritetaan kaksivaiheisesti:
Vaihe 1: kirjallinen koe 29.5.2020 klo 9.00 – 11.15
Vaihe 2: suullinen koe kutsuttaville 8. –9.6.2020 klo 8.00–17.00
Jos hakija haluaa tulla huomioiduksi valintakoevalinnassa, hänen tulee osallistua etävalintakokeen
kumpaankin vaiheeseen.

Vaihe 1: Kirjallinen koe
Kirjallinen koe järjestetään 29.5.2020 klo 9.00 – 11.15. Etäkokeen järjestelyistä ja etäkokeen ohjeistuksesta
ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla hakijan opintopolun hakemuksella olevanaan sähköpostiosoitteeseen
viimeistään ke 27.5.2020.
Hakija tarvitsee valintakokeen suorittamiseen toimivan tietokoneen ja internet-yhteyden. Mobiililaitteen käyttöä
ei suositella. Hakija vastaa itse internet-yhteyden toimivuudesta sekä tietokoneensa soveltumisesta
valintakokeen suorittamiseen. Esimerkiksi mahdollisista selainvaatimuksista ilmoitetaan kirjallista koetta
koskevassa sähköpostissa.
Valintakokeen ensimmäisessä vaiheessa hakijan tehtävänä on kirjoitustehtävä, jonka ohjeistuksen hän saa
kokeen alkaessa. Kirjoitustehtävän arvioinnissa huomio kiinnitetään seuraaviin seikkoihin:
-

kirjoitustehtävän sisältö vastaa koetilanteessa annettua tehtävänantoa ja se noudattaa pituusohjeita
ja kirjalliselle tekstille ominaisia muotoseikkoja
hakijan tekstiä tai sen osia ei ole kopioitu muista lähteistä ja se on palautettu annetun ajan puitteissa

-

tekstin koheesio ja viestinnällisyys, ruotsin kielen luonteva hallinta, ruotsin kielen rakenteiden hallinta
(esim. sanajärjestys, taivutusmuodot, kongruenssi) ja rakenteiden monipuolinen käyttö sekä sanaston
käyttö

Sanakirjan käyttö tehtävässä on sallittua.
Valintakokeessa edellytetään lukion ruotsin keskipitkän oppimäärän hyvää hallintaa. Suosituksena on, että
hakijat kertaavat ruotsin kielen kieliopin, esim. teoksen Fiilin & Hakala: Fullträff igen! Ruotsin kielioppi aikuisille.
Kirjoitustehtävän maksimipistemäärä on 32. Jotta hakija voi tulla kutsutuksi valintakokeen toiseen vaiheeseen,
hänen tulee saada kirjoitustehtävästä vähintään 16 pistettä.
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.
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.
Kaikille hakijoiden tuottamille etävalintakokeen vastauksille voidaan tehdä alkuperäisyystarkastus (ns.
plagiaatintunnistus) Itä-Suomen 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
Suulliseen kokeeseen kutsutaan 25 ensimmäisestä vaiheesta parhaat pisteet saanutta hakijaa edellyttäen,
että he ovat saaneet valintakokeen ensimmäisestä vaiheesta vähintään 16 pistettä. Alle 16 pistettä
kirjoitustehtävästä saanut hakija ei voi tulla kutsutuksi suulliseen kokeeseen. Suulliseen kokeeseen voivat
osallistua vain siihen erikseen kutsutut. Suullinen koe järjestetään 8.-9.6.2020 klo 8.00–17.00. Suullisen
kokeen kesto kunkin hakijan kohdalla on noin 15 minuuttia. Suulliseen kokeeseen kutsuttaville lähetetään
kutsu ja tarkemmat ohjeet kokeesta viimeistään 5.6.2020 siihen sähköpostiin, jonka he ovat ilmoittaneet
hakulomakkeellaan. Hakija ei voi vaihtaa annettua suullisen kokeen aikaa.
Suullista koetta varten hakija tarvitsee tietokoneen taikka mobiililaitteen, internet-yhteyden, kuulokemikrofonin
taikka mikrofonin ja kaiuttimet sekä verkkokameran. Kokeessa hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä. Hakija
vastaa itse internet-yhteyden toimivuudesta sekä laitteidensa soveltumisesta valintakokeen suorittamiseen.
Suullisen kokeen suorituskieli on ruotsi. Suullisessa kokeessa arvioidaan hakijan suullista ruotsin kielen taitoa
ja varmistetaan, että hakija on tehnyt ensimmäisen vaiheen valintakokeen itsenäisesti. Suullisen kokeen
maksimipistemäärä on 24 ja hyväksytyn suullisen kokeen minimipistemäärä on 8 pistettä.
Lopullinen valinta tapahtuu kirjallisen ja suullisen kokeen yhteispistemäärän perusteella. Valintakelpoisia ovat
ne hakijat, joiden yhteispistemäärä kirjallisesta ja suullisesta valintakoeosioista on vähintään 24 pistettä siten,
että hakija on saanut kirjallisesta kokeesta vähintään 16 pistettä ja suullisesta kokeesta vähintään 8 pistettä.
Mikäli hakijoilla on sama yhteispistemäärä, sijoitetaan heidät kaikki samalle sijalle.
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 §).

