Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten valintamenettely 2020

Päivitetyt valintaperusteet koskevat seuraavia Itä-Suomen yliopiston hakukohteita:
Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri
Erityisopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri
Kotitalousopettaja¸ kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri
Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri
Luokanopettaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri
Opinto-ohjaaja, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri
Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri
Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus, kasvatustieteen kandidaatti

VALINTAMENETTELY
Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusten valintamenettely on kaksivaiheinen. Valinnan ensimmäinen vaihe on
todistusvalinta tai VAKAVA-koe ja kontrollikoe. Valinnan toinen vaihe on soveltuvuuskoe. Hakijat kutsutaan
soveltuvuuskokeeseen valinnan ensimmäisen vaiheen perusteella ottaen huomioon hakijan ensikertalaisuus. Lopullinen
valinta tapahtuu soveltuvuuskokeesta saatavien pisteiden perusteella.
Valtakunnallinen valintayhteistyö: Helsingin, Itä-Suomen (Joensuun kampus), Jyväskylän, Lapin, Oulun, Tampereen ja
Turun (Turun ja Rauman yksiköt) yliopistot tekevät valintayhteistyötä suomenkielisissä kaksivaiheisissa hakukohteissa.
Helsingin yliopisto ja Åbo Akademi tekevät valintayhteistyötä ruotsinkielisissä hakukohteissa. Hakija voi hakea
valintayhteistyössä mukana oleviin kohteisiin suorittamalla soveltuvuuskokeen vain yhden kerran.

ALOITUSPAIKAT JA ENSIKERTALAISTEN MÄÄRÄ
HAKUKOHDE

Aloituspaikat

Ensikertalaisia

Erityisopettaja ja erityisluokanopettaja

30

21

Erityisopettaja

10

7

Kotitalousopettaja

32

22

Käsityönopettaja

20

14

Luokanopettaja

140

112

Opinto-ohjaaja

20

14

Varhaiskasvatuksen opettaja (KK+KM)

20

16

Varhaiskasvatuksen opettaja (KK)

95

76

VALINNAN ENSIMMÄINEN VAIHE
80 % soveltuvuuskokeeseen kutsuttavista kutsutaan soveltuvuuskokeeseen ylioppilastutkinnosta tai siihen
rinnastettavista tutkinnoista (IB, EB, RP/DIA) saatavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä (todistusvalinta).
20 % soveltuvuuskokeeseen kutsuttavista kutsutaan soveltuvuuskokeeseen VAKAVA-kokeesta saatavien pisteiden
mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.
Ensin soveltuvuuskokeeseen kutsutaan hakijat todistusvalinnan perusteella ja tämän jälkeen VAKAVA-kokeen perusteella.
Mikäli todistusvalinnan kutsupaikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää VAKAVA-kokeen perusteella hakeneiden
joukosta. Mikäli VAKAVA-kokeen perusteella kutsuttaville varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää
todistusvalinnan perusteella.
VAKAVA-kokeeseen osallistuva hakija hakee automaattisesti myös todistusvalinnassa. Hakija voi halutessaan olla
osallistumatta VAKAVA-kokeeseen ja hakea ainoastaan todistusvalinnassa.
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SOVELTUVUUSKOKEESEEN KUTSUTTAVIEN MÄÄRÄT HAKUKOHTEITTAIN
HAKUKOHDE

Soveltuvuuskokeeseen
kutsutaan vähintään
(ensikertalaisia)

Todistusvalinnan
perusteella
(ensikertalaisia)

VAKAVA-kokeen
perusteella
(ensikertalaisia)

Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja

60 (42)

48 (34)

12 (8)

Erityisopettaja

20 (14)

16(11)

4 (3)

Kotitalousopettaja

64 (45)

51 (36)

13 (9)

Käsityönopettaja

40 (28)

32(22)

8 (6)

Luokanopettaja

280 (224)

224 (179)

56 (45)

Opinto-ohjaaja

40 (28)

32 (22)

8 (6)

Varhaiskasvatuksen opettaja (KK+KM)

40 (32)

32 (26)

8 (6)

Varhaiskasvatuksen opettaja (KK)

190 (152)

152 (122)

38 (30)

Todistusvalinta
Ylioppilastutkinnosta tai siihen rinnastettavista tutkinnoista (IB, EB, Suomessa suoritettu RP/DIA) annetaan
todistusvalinnassa pisteitä Opintopolusta löytyvän taulukon mukaisesti (Katso "Lisätietoja hakemisesta").
Todistusvalinnassa ei ole minimipisterajaa. Todistusvalinnassa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen.
Tasapistetilanteessa paremmuusjärjestys määräytyy seuraavasti:
1.
2.
3.

todistuspisteet yhteensä
äidinkielestä saadut pisteet
matematiikasta saadut pisteet

Mikäli näiden kriteerien soveltamisen jälkeen kutsurajalla olevilla hakijoilla on samat pisteet, kutsutaan kaikki
tasatilanteessa olevat.
IB & EB -todistuksella hakevilta huomioidaan ennakkoarviot. Lopullinen valintapäätös on ehdollinen lopullisten
arvosanojen julkaisuun saakka. Mikäli hakijan lopulliset todistuspisteet eroavat ennakkoarvioista, voidaan valintapäätöstä
muuttaa.
Todistusvalinnan tulos julkistetaan filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla 27.5.2020, jolloin
lähetetään myös kirjallinen kutsu soveltuvuuskokeeseen.
Todistusvalinnan pisteytystaulukko: Katso "Lisätietoja hakemisesta"
PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOE
VAKAVA-koe ja kontrollikoe
VAKAVA-koe järjestetään perjantaina 15.5.2020 klo 10–13 sähköisenä etäkokeena. Hakija voi samalla kirjallisella kokeella
hakea useaan valintakoeyhteistyössä mukana olevaan koulutukseen. Hakijoita tiedotetaan sähköpostitse tarkemmin
VAKAVA-kokeen tekemisestä.
VAKAVA-koe perustuu koetilanteessa jaettavaan aineistoon, eikä siinä ole ennakkoon luettavaa materiaalia. Kokeessa
arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja. VAKAVA-kokeen tehtävät ovat
tyypiltään monivalintatehtäviä.
Kontrollikoe: VAKAVA-kokeen kautta soveltuvuuskokeeseen kutsuttujen tulee lisäksi suorittaa kontrollikoe
soveltuvuuskokeen yhteydessä. Kontrollikokeessa esitetään VAKAVA-kokeeseen liittyvä kysymys. Tämä osuus arvioidaan
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asteikolla hyväksytty-hylätty. Hakija hylätään, jos kontrollikokeen perusteella arvioidaan, että hän ei ole suorittanut
VAKAVA-koetta itsenäisesti.
Pisteytys
Kutsuttaessa hakijoita opiskelijavalinnan toiseen vaiheeseen käytetään VAKAVA-kokeen raakapistemäärää, jonka
enimmäismäärä ilmoitetaan kutsun yhteydessä. Kutsutuilta edellytetään vähintään 30 % VAKAVA-kokeessa
valtakunnallisesti parhaiten menestyneen hakijan pistemäärästä.
VAKAVA -kokeen tulos julkistetaan filosofisen tiedekunnan Joensuun kampuksen ilmoitustaululla 27.5.2020, jolloin
lähetetään myös kirjallinen kutsu soveltuvuuskokeeseen.

II vaihe, soveltuvuuskoe
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.
Soveltuvuuskoe järjestetään 9.6.2020 klo 10.00 - 10.59 sähköisenä etäkokeena. Koeaikaa ei voi vaihtaa.
Soveltuvuuskokeeseen osallistuvan on esitettävä valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus.
Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö -hakukohteen soveltuvuuskokeeseen liittyy lisäksi ennakkotehtävä, jonka
ohjeet on julkaistu 27.3.2020 kasvatusalan valintayhteistyön verkkosivuilla:
https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/kasvatusalan-valintayhteistyoverkosto/kasityon-ennakkotehtava. Käsityönopettaja,
monimateriaalinen käsityö -hakukohteen ennakkotehtävässä arvioidaan käsityöhön liittyvää ajattelua ja osaamista.
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. Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö -hakukohteen ennakkotehtävä pisteytetään asteikolla
0–90 pistettä. Voidakseen tulla hyväksytyksi käsityönopettajakoulutukseen hakijan on saatava ennakkotehtävästä
vähintään 30 pistettä. Kuhunkin hakukohteeseen hakeneet hakijat asetetaan hakukohteen valintajonossa
paremmuusjärjestykseen. Tasapistetilanteessa paremmuusjärjestys määräytyy seuraavasti:
1.
2.

soveltuvuuskokeesta saadut pisteet yhteensä
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.
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VALINTA- JA SOVELTUVUUSKOKEEN 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.
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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