Maisterihaku, Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma, Joensuu, filosofian
maisteri tai yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)
Lokakuussa 2019 julkaistuja valintaperusteita on muutettu 30.4.2020 koronavirusepidemian
vuoksi. Yliopistojen vararehtorit ovat linjanneet 9.4.2020, että perinteiset valintakokeet korvataan
vaihtoehtoisilla, fyysistä kontaktia välttävillä valintatavoilla. Valintatavoissa huomioidaan hakijan
näkökulma ja kaikkien hakukelpoisten mahdollisuus tulla valituksi.
https://www.unifi.fi/uutiset/yliopistojen-kevaan-valintakokeet-muuttuvat-perinteiset-kokeetkorvataan-vaihtoehtoisilla-valintatavoilla/
Valintaperusteet
Maisteriohjelmaan valitaan 10 opiskelijaa. Koulutukseen valitaan opiskelijoita suorittamaan
filosofian tai yhteiskuntatieteiden (FM, YTM) maisterin tutkintoa.
Maisteriohjelmaan ovat hakukelpoisia:
Ryhmä 1: henkilöt, joilla on 1) jonkin historia-aineen alempi korkeakoulututkinto, 2) maantieteen
alan alempi korkeakoulututkinto, 3) yhteiskuntamaantieteen alempi korkeakoulututkinto tai 4)
ympäristöpolitiikan alempi korkeakoulututkinto.
Ryhmä 2: henkilöt, joilla on muu kuin kohdassa 1 lueteltu alempi korkeakoulututkinto tai ylempi
korkeakoulututkinto.
Ryhmästä 1 valituksi tulleet opiskelijat suorittavat asiakirjahallinnan ja arkistoalan
maisteriohjelman tutkinnon pääaineenaan Suomen historia (FM-tutkinto), maantiede (FMtutkinto), yhteiskuntamaantiede (YTM-tutkinto) tai ympäristöpolitiikka (YTM-tutkinto). Kiintiöstä 2
valituksi tulleet opiskelijat suorittavat asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelman tutkinnon
pääaineenaan Suomen historia (FM-tutkinto). Poikkeuksen muodostavat Suomen historiasta FMtutkinnon jo suorittaneet, joiden pääaineena on maisteriohjelmassa yleinen historia.
Valituksi tulleen opiskelijan voidaan edellyttää täydentävän opintojaan henkilökohtaisen
opintosuunnitelmansa mukaisesti (täydentävät opinnot, enintään 60 op, eivät sisälly maisterin
tutkintoon).
Asiakirjahallinnan ja arkistoalan valintakoe koostuu kahdesta vaiheesta. Valintakokeen molemmat
vaiheet järjestetään etäyhteydellä.
Vaihe 1: kirjallinen etäkoe perjantaina 22.05.2020 klo 09:00 – 15:00
Vaihe 2: suullinen koe kutsuttaville 28.5–29.5.2020
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. ItäSuomen yliopisto voi toteuttaa pistemäistä etävalvontaa valintakokeen aikana. Yliopisto 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 §).
1. vaihe: Kirjallinen etäkoe
Ensimmäisessä vaiheessa hakija suorittaa kirjallisen etäkokeen. Etäkokeen palautusalusta on auki
perjantaina 22.05.2020 klo 09:00 ja 15:00 välisenä aikana. Etäkokeen järjestelyistä ja etäkokeen
ohjeistuksesta ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla hakijan opintopolun hakemuksella olevaan
sähköpostiosoitteeseen viimeistään 20.5.2020. Hakija tarvitsee valintakokeen 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. 1.
vaiheen maksimipistemäärä on 9.
Valintakoemateriaali
Pekka Henttonen: Johdatus asiakirjahallinnan tutkimukseen (Avain, BTJ Finland Oy, Helsinki, 2015)
luvut 1–4 (s. 10–92), 6 (s. 161–209) ja 8 (s. 234–254).

2. vaihe: Suullinen koe
Kaikki ensimmäiseen vaiheeseen osallistuneet kutsutaan suulliseen kokeeseen.
Hakijoille ilmoitetaan valintakokeen ohjeistuksesta 25.05.2020 mennessä opintopolun
hakemuksella olevaan osoitteeseen. Tilaisuus järjestetään 28.-29.5.2020 välisenä aikana. Suullinen
koe on yksilökoe, jonka kesto on 15 minuuttia. Koetta varten hakija tarvitsee tietokoneen,
internet-yhteyden, mikrofonin, kaiuttimet/kuulokkeet ja kameran. Kokeessa hakijan tulee todistaa
henkilöllisyytensä. Koe tallennetaan hakijoiden tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi.
Kokeessa arvioidaan, miten hakija hallitsee valintakoemateriaalin. Kokeessa varmistetaan, että
hakija on tehnyt ensimmäisen vaiheen valintakokeen itsenäisesti. Lisäksi voidaan selvittää myös
opiskelumotivaatioon liittyviä seikkoja. 2. vaiheen maksimipistemäärä on 9.

Etä- ja suullisesta kokeesta saatujen yhteispisteiden perusteella otetaan kymmenen parasta
hakijaa. Tullakseen valituksi hakijan on saatava kaikkien valintakokeessa vastanneiden hakijoiden
valintakoepisteiden keskiarvosta vähintään puolet. Mikäli useilla hakijoilla on sama pistemäärä,
valitaan kaikki samoilla pisteillä olevat.

