Yhteiskuntatieteet, Kuopio, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
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.
Valintajono

Aloituspaikat
32/hakukohde

Ensikertalaisia
23/hakukohde

1. Todistusvalinta

23

23

2. Etävalintakoe

9

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 IB-tutkinnon tai Suomessa RP/DIA-tutkinnon.
IB-, EB- ja Rp/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavien opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan
saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu hakijan toimittaman lopullisen tutkintotodistuksen
perusteella. Jos hakijan arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta
jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hakija valita opiskelijaksi asetetun opiskelijavalintakiintiön
ulkopuolelta. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, peruutetaan opiskelupaikka.
Liitteet on toimitettava valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.
Todistusvalinnassa pisteet annetaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Hakijan on saatava
vähintään 85 pistettä tullakseen valituksi todistusvalinnassa. Maksimipistemäärä on 157,9. 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.
Kynnysehtona on äidinkieli vähintään arvosanalla C.
Pisteitä voi saada viidestä aineesta:
 Äidinkieli
 Hakijalle parhaat pisteet tuottava aine: filosofia tai historia tai psykologia tai yhteiskuntaoppi
 Kolme hakijalle parhaat pisteet tuottavaa ainetta:
o Yksi ainereaali
o Yksi kieli
o Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
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. 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. Äidinkieli
2. Filosofia tai historia tai psykologia tai yhteiskuntaoppi

3. Paras ainereaali (ei yllä mainittu tasapistesääntö 2.)
4. Paras kieli
5. Matematiikan arvosana
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. ETÄVALINTAKOE
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden hakukohteissa Yhteiskuntatieteet, Joensuu ja
Yhteiskuntatieteet, Kuopio on keväällä 2020 yhteinen valintakoe.
Yhteiskuntatieteiden valintakoe koostuu kahdesta vaiheesta. Valintakokeen molemmat vaiheet järjestetään
etäyhteyksillä.
Etävalintakoe suoritetaan kaksivaiheisesti
Vaihe 1: kirjallinen etäkoe maanantaina 25.5.2020 klo 13.00–16.00.
Vaihe 2: suullinen koe kutsuttaville 15.6.–17.6.2020
Etävalintakokeen pisteytys
Valintakokeen ensimmäisen vaiheen maksimipistemäärä on 32 pistettä.
Valintakokeen toisen vaiheen maksimipistemäärä on 8 pistettä.
Valintakokeen kokonaismaksimipistemäärä on 40 pistettä.
Tullakseen valituksi valintakokeen toiseen vaiheeseen hakijan on saatava kaikkien valintakokeen
ensimmäiseen vaiheeseen osallistuneiden hakijoiden valintakoepisteiden keskiarvosta vähintään puolet.
Valintakoepisteiden keskiarvoa tarkastellaan hakukohteittain.
Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valintakokeen toiseen vaiheeseen kutsuttavien kiintiö (27 kpl)
ylittyisi, kutsutaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat valintakokeen suulliseen kokeeseen.
Mikäli hakijoilla on etävalintakokeen molempien vaiheiden jälkeen samat pisteet, tasapisteissä ratkaisee:
1. Valintakokeen ensimmäisen vaiheen pistemäärä
2. Valintakokeen ensimmäisen vaiheen tehtävän 1 pisteet
3. Valintakokeen ensimmäisen vaiheen tehtävän 2 pisteet
4. Valintakokeen ensimmäisen vaiheen tehtävän 3 pisteet
Jos tämän jälkeen hakijoita on edelleen tasapisteissä, valitaan kaikki tasapisteissä olevat, vaikka valittavien
kiintiö ylittyisi.

Vaihe 1: Kirjallinen etäkoe
Kokeeseen 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. IB-,
EB- ja RP-/DIA-tutkinnon keväällä 2020 suorittavat: Vaikka hakija olisi hyväksytty todistusvalinnassa
ennakkoarvioiden perusteella ensimmäiselle hakutoiveelle, voi hän osallistua kaikkien hakutoiveiden
valintakokeisiin, koska lopulliset arvosanat eivät välttämättä riitä todistusvalinnassa hyväksytyksi
tulemiseen.

Valintakokeessa vastataan yhteiskuntatieteiden laitoksen sivuilla julkaistavan artikkelimateriaalin pohjalta
laadittuihin tehtäviin, jotka voivat olla myös soveltavia. Valintakoemateriaali on saatavilla 27.4.2020 alkaen
osoitteesta uef.fi/yhteiskuntatieteet/valintakoeaineistot.
Etäkokeen järjestelyistä ja etäkokeen ohjeistuksesta ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla hakijan
opintopolun hakemuksella olevaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään 22.5.2020.
Hakija tarvitsee etäkokeen 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
valintakoemateriaalina valintakokeen aikana ainoastaan artikkelimateriaalia, joka on julkaistu tätä
valintakoetta varten 27.4.2020 osoitteessa uef.fi/yhteiskuntatieteet/valintakoeaineistot. Muiden
materiaalien käyttäminen valintakokeessa on kiellettyä. 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 koevastauksista
epäiltäessä vilppiä (hallintolaki 434/2003 31 §).
Jos hakijan vastauksissa ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään (hallintolaki 50 §).

Vaihe 2: Suullinen koe
Suulliseen kokeeseen kutsutaan kumpaakin hakukohdetta kohden 27 parhaiten ensimmäisessä vaiheessa
menestynyttä.
Valintakokeen toinen osio haastatteluineen järjestetään 15.6.–17.6. Valintakokeen toiseen osioon
lähetetään henkilökohtainen kutsu ensimmäisen vaiheen tulosten perusteella. Suulliseen kokeeseen
kutsuttaville ilmoitetaan kokeesta ja sen järjestelyistä viimeistään to 11.6.2020.
Suullista koetta varten hakija tarvitsee tietokoneen, internet-yhteyden, mikrofonin, kaiuttimet ja kameran.
Kokeessa hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä.
Kokeessa arvioidaan, miten hakija hallitsee valintakoemateriaalin. Koe voi sisältää esimerkiksi
käsitemääritelmiä sekä valintakoemateriaalin sisältämien teorioiden kuvaamista ja soveltamista. Kokeessa
varmistetaan, että hakija on tehnyt ensimmäisen vaiheen valintakokeen itsenäisesti. Kokeessa voidaan
selvittää myös opiskelumotivaatioon liittyviä seikkoja.
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 saa käyttää valintakoemateriaalina valintakokeen
aikana ainoastaan artikkelimateriaalia, joka on julkaistu tätä valintakoetta varten 27.4.2020

osoitteessa uef.fi/yhteiskuntatieteet/valintakoeaineistot. Muiden materiaalien käyttäminen
valintakokeessa on kiellettyä. 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 §).

