Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten valintamenettely 2020
Päivitetyt valintaperusteet koskevat seuraavia Itä-Suomen yliopiston hakukohteita:
Maisterihaku, Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO-KM)
Erilliset erityisopettajan opinnot (ERO), kelpoisuusopinnot
Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot (VEO,hakijaryhmä a), kelpoisuusopinnot

VALINTAMENETTELY
Aineistokoe ja kontrollikoe
Valintamenettelynä on aineistokoe ja videokontrollikoe.
Etukäteen ilmoitettu valintakoepäivämäärä 4.5.2020 pysyy ennallaan. Valintakokeen toteutus muuttuu
sähköiseen ympäristöön ja sen toteutusaika on 4.5. klo 16:00 -18:00. Toteutusmuoto ja ohjeet kokeeseen
ilmoitetaan erillisellä sähköpostilla jokaiselle hakijalle muutamaa päivää ennen koetta. Hakija tarvitsee
valintakokeen suorittamiseen toimivan tietokoneen ja internet-yhteyden. Hakija vastaa itse internet-yhteyden
toimivuudesta sekä tietokoneen soveltumisesta valintakokeen suorittamiseen.
Valintamenettelyyn kuuluu etänä suoritettava videokontrollikoe, joka järjestetään 9.6.2020 klo 10-11.
Kontrollikokeella arvioidaan sitä, onko hakija suorittanut aineistokokeen itsenäisesti. Kontrollikokeen
kysymykset liittyvät aineistokokeeseen. Kontrollikoe arvioidaan asteikolla 0-3 pistettä. Hakija hylätään, jos
kontrollikokeen perusteella arvioidaan, että hän ei ole suorittanut aineistokoetta itsenäisesti (0 pistettä).
Tarkemmat tekniset ohjeet videokontrollikokeeseen lähetetään sähköpostilla kaikille aineistokokeeseen
osallistuneille viimeistään 27.5.2020.
Lisäpisteet
Hakijat saavat lisäpisteitä suoritetuista yliopistollisista erityispedagogiikan opintokokonaisuuksista.
Erityispedagogiikan opintokokonaisuuksien pisteytys (enintään 6 pistettä):
VEO-KM, VEOa:
Perusopintokokonaisuus tai approbatur-arvosana (vähintään 25 op tai 15 ov)
VEO-KM, ERO, VEOa:

2 pistettä

Aineopintokokonaisuus tai cum laude approbatur -arvosana (perus- ja aineopinnot
yhteensä vähintään 60 op tai 35 ov)

4 pistettä

Syventävä opintokokonaisuus tai laudatur -arvosana (vähintään 60 op tai 55 ov)

6 pistettä

Lopullinen valinta
Opintoihin ja varasijoille valitaan:
Hakukohde
Maisterihaku, Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO-KM)
Erilliset erityisopettajan opinnot (ERO)
Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot (VEO, hakijaryhmä a)

Opintoihin (varasijoille) valitaan
5
55 (5)
20

1

Lopullinen valinta tehdään aineistokokeen ja videokontrollikokeen sekä lisäpisteiden (erityispedagogiikan
opintokokonaisuudet) perusteella kontrollikokeen hyväksytysti suorittaneiden joukosta. Aineistokokeen ja
kontrollikokeen maksimipistemäärä on yhteensä 33. Hyväksytyn aineistokokeen alaraja on 80% aineistokoe- ja
kontrollikoesuoritusten pistemäärien keskiarvosta. Lisäpisteiden maksimipistemäärä on 6.
Tasapistetilanteessa paremmuusjärjestys määräytyy ensin aineisto- ja kontrollikokeen kokonaispistemäärän
mukaan ja sitten aineistokokeen osien pistemäärien mukaan aineistokokeessa kerrotulla tavalla.
Hakemuksen liitteet
Jokainen hakija liittää hakemukseensa hakukelpoisuuden osoittavat todistuskopiot (suoritetut tutkinnot ja
opintokokonaisuudet).
Hakijan haku- ja valintakelpoisuus tarkistetaan ennen lopullista valintapäätöstä. Voidakseen tulla hyväksytyksi
opintoihin hakijan on oltava haku- ja valintakelpoinen ja hänen on osoitettava se toimittamalla liitteet
määräaikaan mennessä. Mikäli hakija ei ole toimittanut liitteitä määräaikaan mennessä, hakijan hakemusta
ei käsitellä opiskelijavalinnassa. Opiskelijaksi hyväksytyn hakijan liitteet tarkistetaan alkuperäisistä
todistuksista opintojen alkaessa.

VALINTAKOKEEN TEKEMINEN ITSENÄISESTI
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 valintakokeen aikana ainoastaan materiaalia, jonka käyttäminen valinnassa on
sallittua. Jos hakija saa käyttää valintakoevastauksia laatiessaan esimerkiksi internetissä olevaa aineistoa,
tästä ilmoitetaan valintakokeessa. Jos hakija toimii vastoin näitä 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 pääsykokeen 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 valintakoevastauksista
(hallintolaki 434/2003 31 §) Näin voidaan toimia silloin, jos vastauksiin epäillään sisältyvän edellä kuvattua
vilppiä.
Jos hakijan vastauksissa ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 50 §).
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