Terveyden edistäminen, Kuopio, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Valintaperusteet

Avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevat. Valitaan 20 hakijaa.
Aiempien opintojen perusteella hakukelpoinen on hakija, joka on suorittanut avoimessa
yliopistossa ergonomian ja työhyvinvoinnin edistämisen, kansanterveystieteen tai
liikuntalääketieteen perusopinnot (25 op) vähintään hyvin tiedoin (arvosana 3/5). Jos em. opinnot
on suoritettu kiitettävin tai erinomaisin tiedoin (4/5 tai 5/5) hakija saa 5 lisäpistettä.
Avoimen yliopiston väylän kautta hakevien valintapisteet muodostuvat:
1. Perusopintojen opintomenestyksestä
2. Valintakoemenestyksestä
Tasapistetilanteissa valintajärjestykseen vaikuttaa valintakoemenestys. Hakuvaiheen pisteytyksessä
ei huomioida yli 10 vuotta vanhoja suorituksia. Myöskään toiseen yliopistotutkintoon käytettyjä
opintoja ei huomioida hakuvaiheen pisteytyksessä.
Avoimen yliopiston perusopintojen perusteella hakeville ylioppilastutkintoa ei ole asetettu
valintakriteeriksi, vaan esim. pelkän peruskoulun tai vastaavan tutkinnon suorittaneet voivat hakea
pääaineen opiskelijaksi, mikäli muut valintaperusteet täyttyvät.
2. ETÄVALINTAKOE

Valintakokeeseen 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.
Valintapisteet muodostuvat valintakokeesta saatavien pisteiden summasta. Tasapistetilanteessa
etusijalle asetetaan hakija, jolla tämä hakukohde on ensisijainen.
Valintakoe on kaksivaiheinen
1) Kirjallinen etäkoe 3.6.2020 klo 12–14
2) Suullinen etäkoe 15.6.2020
Toiseen vaiheeseen kutsutaan 40 ensimmäisessä vaiheessa parhaiten menestynyttä hakijaa
VAIHE 1: Kirjallinen etäkoe
Etäkokeen järjestelyistä ja etäkokeen ohjeistuksesta ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla hakijan Opintopolun
hakemuksella olevanaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään ma 1.6.2020.
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. Jos hakija toimii vastoin annettuja
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 §).

Valintakoemateriaali: Valintakoe on ns. aineistokoe, joka perustuu koetilaisuudessa jaettavaan
aineistoon (suomenkielisiä tieteellisiä artikkeleita). Valintakoetehtävät ovat oikein-väärin väittämiä.
VAIHE 2: Suullinen etäkoe
Toiseen vaiheeseen kutsutaan 40 ensimmäisestä vaiheesta parhaat pisteet saavuttanutta hakijaa.
Suulliseen kokeeseen voivat osallistua vain siihen erikseen kutsutut. Tarkemmat ohjeet osallistumisesta ja
suullisen kokeen aikataulusta lähetetään viimeistään to 11.6.2020 jokaiselle hakijalle siihen sähköpostiin,
jonka he ovat ilmoittaneet hakulomakkeellaan.
Suullista etäkoetta varten hakija tarvitsee tietokoneen, internet-yhteyden, kuulokkeet tai mikrofonin ja
kaiuttimet sekä verkkokameran.
Kokeessa hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä. Kokeessa varmistetaan, että hakija on tehnyt
ensimmäisen vaiheen valintakokeen itsenäisesti. Lopullinen valinta tapahtuu 1. vaiheen ja 2. vaiheen
yhteenlaskettujen pisteiden perustella. Suullisen etäkokeen hyväksytty arviointi on edellytys valituksi
tulemiselle. Mikäli hakija ei osallistu suulliseen etäkokeeseen, tulee hän hylätyksi.
Hakijan tulee tehdä suullinen etäkoe 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 annetun ohjeistuksen mukaisesti. Hakija ei saa käyttää apuvälineitä kokeen aikana. 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 §).

