Itä-Suomen yliopisto

Suomen kieli ja kirjallisuus, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian
maisteri (3 v + 2 v)
VALINTAMENETTELY
Koulutukseen hyväksytään opiskelijoita alla olevan taulukon mukaisesti yhteensä 30 joko
ylioppilastutkinnon arvosanojen antamien pisteiden perusteella (todistusvalinta) tai
valintakokeen tulosten perusteella (valintakoevalinta). Ensikertalaisia voi tulla valituksi
enemmänkin kuin kiintiön kooksi on määritelty, jos hakijan/hakijoiden valintamenestys siihen
riittää. Hakija huomioidaan automaattisesti kaikissa niissä valintatapajonoissa, joissa hänet
voidaan ottaa huomioon.
Valintajono (Joensuu) Aloituspaikat
30
1) Todistusvalinta
18
2) Valintakoe
12

Ensikertalaisia
24
16
8

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
IB-tutkinnon tai Suomessa RP/DIA-tutkinnon.
Hakijan on saatava vähintään 79 pistettä tullakseen valituksi todistusvalinnassa.
Maksimipistemäärä on 154.
Todistusvalinnan kynnysehtona on, että hakija on ylioppilastutkinnossaan suorittanut
äidinkielen (suomen kieli) tai suomi toisena kielenä -kokeen.
Pisteitä voi saada viidestä aineesta:
•
•
•

Äidinkieli
Hakijalle parhaat pisteet tuottava kieli (= painotettu kieliaine)
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 kieliaineen pistemäärä
paras muun aineen pistemäärä
seuraavaksi paras muun aineen pistemäärä
seuraavaksi paras muun aineen pistemäärä.

Jos todistusvalinnan kiintiö on edelleen ylittymässä karsintasääntöjen soveltamisen jälkeenkin,
samalla pistemäärällä viimeisellä valintasijalla olevat hakijat jätetään kaikki valitsematta.
Tilalle otetaan valintakokeen perusteella hakijoita siten, että hakukohteen kokonaiskiintiö tulee
täyteen.
Todistusvalinnan pisteytystaulukko: katso "Lisätietoja hakemisesta"

VALINTAKOEVALINTA
Valintakoe järjestetään yhteistyönä Oulun yliopiston kanssa, joten hakija voi samalla
valintakokeella hakea kahteen hakukohteeseen:
1. suomen kieli ja kirjallisuus, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu
2. suomen kieli ja kirjallisuudentutkimus, kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma,
Oulun yliopisto
Hakukohteiden keskinäinen priorisointijärjestys ilmoitetaan hakulomakkeella. Hakija voi tulla
valituksi vain yhteen valitsemistaan hakukohteista.
Valintakokeeseen voivat osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Jos hakija on hyväksytty
todistusvalinnassa ensimmäiselle hakutoiveelle, ei hänen enää tarvitse osallistua
valintakokeeseen. Jos hakija on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveelle, voi
hän vielä osallistua ylempien hakutoiveiden valintakokeisiin.
Kaksivaiheisen valintakokeen lopullinen valinta tehdään pelkästään suullisen osuuden
pistemäärän perusteella (60 pistettä):
• suomen kielen osuus: 30 pistettä
• kirjallisuuden osuus: 30 pistettä

Mikäli hakijoilla on sama valintakoepistemäärä, sijoitetaan heidät kaikki samalle sijalle.
Valintakoe
Valintakoe toteutetaan kaksivaiheisena etäkokeena:
1. osa: esivalintakoe, joka on yhteinen ammattikorkeakoulujen kanssa
(https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/)
2. osa: digitaalisesti toteutettu suullinen osuus

Lisätietoja
ammattikorkeakoulun
valintakokeesta
https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/
noudatettava ammattikorkeakoulun antamia ohjeita.

osoitteessa
Hakijan on

Esivalintakoe suoritetaan 4.6.2020. Kokeeseen ei lähetetä eri kutsua.
Suullinen osuus
Suulliseen osuuteen kutsutaan Oulun yliopistoon hakeneista vähintään 22 ja Itä-Suomen
yliopistoon hakeneista vähintään 24 esivalintakokeessa parhaiten menestynyttä hakijaa.
Suulliseen osuuteen lähetetään henkilökohtainen kutsu hakijan Opintopolussa ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen esivalintakokeen tulosten valmistuttua, kuitenkin vähintään kaksi
päivää ennen suullista koetta.
Jos suulliseen osuuteen kutsuttava hakija on hakenut molempiin yliopistoihin, hän saa yhden
kutsun. Kokeesta saadut pisteet huomioidaan kummassakin yliopistossa.
Lopullinen valinta tehdään pelkästään suullisesta osuudesta saatujen pisteiden perusteella.
Suullisesta osuudesta saatavat pisteet: 60
• suomen kielen osuus: 30 pistettä
• kirjallisuuden osuus: 30 pistettä
Suullisessa osuudessa on kaksi eri osiota, suomen kielen ja kirjallisuuden tehtäväosiot. Koe
perustuu peruskoulun ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärään sekä kokeessa
jaettavaan aineistoon.
Suomen kielen osiossa on kielen rakenteeseen ja käyttöön liittyviä tehtäviä, joilla testataan
hakijan suomen kielen hallintaa. Kirjallisuuden tehtävä on kaunokirjallisen tekstin analyysi,
jossa arvioidaan hakijan kykyä soveltaa kirjallisuudentutkimuksen käsitteitä.
Hyväksytyn suorituksen minimipistemäärä on 20 pistettä siten, että sekä suomen kielen että
kirjallisuuden tehtäväosiosta on kummastakin saatava vähintään 10 pistettä.
Mikäli hakijoilla on sama koepistemäärä, sijoitetaan heidät kaikki samalle sijalle.
Suullinen osuus kestää noin 20 minuuttia, mutta hakijan on varattava siihen aikaa yhteensä 45
minuutin verran.
Suullinen osuus toteutetaan haastatteluina, jotka järjestetään 18.6.2020. Suulliseen osuuteen
valituille lähetetään henkilökohtainen kutsu Opintopolun hakemuksella olevaan osoitteeseen
vähintään kaksi päivää ennen suullista koetta.
Haastattelua varten hakija tarvitsee tietokoneen, internet-yhteyden, mikrofonin, kaiuttimet tai
kuulokkeet ja kameran. Haastattelussa hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä.
Suullisessa kokeessa varmistetaan, että hakija on tehnyt ensimmäisen vaiheen valintakokeen
itsenäisesti.
Hakijan tulee suorittaa 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 suorittaa 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.
Kokeesta vastaava 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 §).

