Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten
valintamenettely 2020
Päivitetyt valintaperusteet koskevat seuraavaa Itä-Suomen yliopiston
hakukohdetta:

Varhaiskasvatuksen opettaja, Muut reitit yliopistoon
VALINTAMENETTELY
Varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen valitaan tässä hakukohteessa enintään 13 uutta opiskelijaa.
Valintamenettely on kaksivaiheinen. Valinnan ensimmäinen vaihe on aiemmat yliopisto-opinnot. Valinnan toinen vaihe on
soveltuvuuskoe. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen valinnan ensimmäisen vaiheen perusteella.
Valinnan I vaihe
Valinnassa edellytettyjen yliopisto-opintojen perusteella kutsutaan soveltuvuuskokeeseen enintään kolminkertainen
määrä hakijoita eli 39 hakijaa. Jos valintakelpoisia hakijoita on enemmän kuin soveltuvuuskokeeseen voidaan kutsua,
hakijat asetetaan järjestykseen seuraavin perustein:
1) ensisijalla ovat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet varhaiskasvatustieteen perusopinnot tai kasvatustieteellisen alan
perusopinnot (painotuksena varhaiskasvatus) tai muut varhaiskasvatukseen painottuneet kasvatustieteen perusopinnot.
2) tämän jälkeen loput hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen pisteyttämällä muita aiemmin suoritettuja opintoja
Opintopolussa kuvatulla tavalla.
Valinnan I vaiheen tulos julkistetaan filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla 27.5.2020, jolloin
lähetetään myös kirjallinen kutsu soveltuvuuskokeeseen.
SOVELTUVUUSKOE
Aika: Soveltuvuuskoe järjestetään 9.6.2020 klo 10.00-10.59 sähköisenä etäkokeena. Koepäivää ei voi vaihtaa.
Lisätietoja: Valintamenettelyn toisessa vaiheessa yliopistot tekevät valintayhteistyötä kaksivaiheisissa
opettajankoulutuksen hakukohteissa. Hakija voi hakea valintayhteistyössä mukana oleviin koulutuksiin suorittamalla
soveltuvuuskokeen vain yhden kerran.
Useamman hakukohteen soveltuvuuskokeeseen kutsutut osallistuvat kokeeseen vain kerran, ja kokeen pistemäärä
huomioidaan kaikkien niiden hakukohteiden opiskelijavalinnassa, joihin hakija on hakenut ja joiden soveltuvuuskokeeseen
hakija on tullut kutsutuksi.
Soveltuvuuskokeen suorituskieli: Hakijan soveltuvuuskokeen suorituskieli määräytyy korkeimman hakuprioriteetin
hakukohteen mukaan, johon hakija on tullut kutsutuksi. Mikäli tämä hakukohde on suomenkielinen, hakija suorittaa
soveltuvuuskokeen suomeksi. Mikäli tämä hakukohde on ruotsinkielinen, hakija suorittaa soveltuvuuskokeen ruotsiksi.
Soveltuvuuskokeen menetelmänä on haastattelu. Kokeessa arvioidaan hakijan koulutettavuutta ja edellytyksiä omaksua
kasvatusalalla tarvittavia tietoja ja taitoja sekä soveltuvuutta kasvatusalan työtehtäviin. Arviointi perustuu
moniulotteiseen opettajan osaamisen prosessimalliin (MAP), josta on saatavilla lisätietoa
osoitteessa: https://sites.utu.fi/ovet/hanke/moniulotteinen-opettajan-osaamisen-malli-map/. Lisäksi arvioidaan hakijan
sitoutuneisuutta suorittaa tutkinto. Kokeessa on viisi arvioitavaa osa-aluetta.
Soveltuvuuskokeen pisteytys
Soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0–120 pistettä. Kokeen kukin osa pisteytetään asteikolla 0–24. Voidakseen tulla
hyväksytyksi koulutukseen hakijan on saatava kokeesta vähintään 40 pistettä siten, että kustakin osasta tulee saada
vähintään 4 pistettä.
Kuhunkin hakukohteeseen hakeneet hakijat asetetaan hakukohteen valintajonossa paremmuusjärjestykseen.
Tasapistetilanteessa paremmuusjärjestys määräytyy seuraavasti:
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1. soveltuvuuskokeesta saadut pisteet yhteensä
2. kokeen osasta 5 saadut pisteet
3. kokeen osasta 1 saadut pisteet
4. kokeen osasta 2 saadut pisteet
5. kokeen osasta 3 saadut pisteet
6. kokeen osasta 4 saadut pisteet
Jos näiden kriteerien perusteella jotkut hakijat ovat edelleen hyväksymisrajalla tasasijalla, heidät kaikki hyväksytään.
Lopullinen valinta
Opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeessa saatavan pistemäärän perusteella. Jos avoimen yliopiston väylän valinnassa
otettavien uusien opiskelijoiden määrä on alle 13, voidaan täyttämättä jääneet aloituspaikat siirtää yhteisvalinnan
hakukohteeseen. Esimerkiksi jos valinnassa otettavien uusien opiskelijoiden määrä on 10, voidaan täyttämättä jääneet
aloituspaikat (3) siirtää hakukohteeseen Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti (3 v).

Soveltuvuuskokeen tekeminen itsenäisesti
Hakijan tulee tehdä soveltuvuuskoe itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että soveltuvuuskokeen tekemiseen ei saa osallistua
kukaan muu henkilö kuin hakija. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä.
Hakijan tulee tehdä soveltuvuuskoe siinä annetun ohjeistuksen mukaisesti. Hakija saa käyttää apuvälineinä ja
valintakoemateriaalina soveltuvuuskokeen 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
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 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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