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VIRANOMAISYHTEISTYÖN KOULUTUSOHJELMAN (SMVIR) VALINTAPISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN
Valintapisteet määräytyvät esivalinnan alkupisteiden ja valintakokeen pisteiden perusteella. Valintapisteiden enimmäismäärä on 80. Opiskelijavalinta tehdään esivalinnan ja valintakokeen yhteispistemäärän mukaisessa pistejärjestyksessä. Hakukohteen vuoden 2021 haussa ja valinnoissa ei ole ns. ensikertalaiskiintiötä.
Hakukelpoisia ovat vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai siihen rinnastettavan tutkinnon
suorittaneet. Koulutustausta tarkastetaan esivalinnan yhteydessä.
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ESIVALINNAN PISTEYTYS

Esivalinnan pisteet muodostuvat kokemuksesta ja hakeutumisperusteluista. Pisteitä voi saada
enintään 20. Esivalinnan perusteella kutsutaan hakijat valintakokeeseen (pistejärjestys).
1.1 Kokemus (0–10 pistettä)
Kokemuksen pisteytyksellä kartoitetaan hakijan koulutettavuutta ja sopivuutta viranomaisyhteistyön koulutusohjelmaan. Enimmäispistemäärä kokemuksesta on 10 pistettä. Alle kolmen kuukauden kokemusta ei huomioida.
Kokemuksen pisteytyksessä otetaan huomioon korkeimman pistemäärän antama vaihtoehto alla esitetyllä tavalla:
Kokemus, joka tukee haettavaa suuntautumisvaihtoehtoa
6 kk tai enemmän
12 kk tai enemmän
24 kk tai enemmän
36 kk tai enemmän

Pisteet
3
5
7
10

Kokemuksen sisällöksi huomioidaan työskentely kokonaisturvallisuuden ja viranomaisyhteistyön
parissa Puolustusvoimien näkökulmasta. Lisäksi huomioidaan varusmiespalvelus, naisten vapaaehtoinen asepalvelus ja osallistuminen kriisinhallintatehtäviin.
1.2 Hakeutumisperustelut- motivaatiokirje (0–10 pistettä)
Hakeutumisperusteluilla kartoitetaan hakijan motivaatiota, viranomaisyhteistyön koulutusohjelmaan sopivuutta ja kiinnostusta alaan. Enimmäispistemäärä hakeutumisperusteluista on 10 pistettä. Hakeutumisperusteluiden pisteytys suoritetaan alla esitetyllä tavalla. Tarkemmat ohjeet
motivaatiokirjeen kirjoittamiseen julkaistaan hakijoille haun alkaessa.
Hakeutumisperusteluiden osoittama sopivuus
Heikosti sopiva
Sopiva
Hyvin sopiva
Erittäin sopiva

Pisteet
0
4
7
10
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VALINTAKOKEEN PISTEYTYS

Valintakokeella mitataan hakijan koulutettavuutta, motivaatiota ja sopivuutta viranomaisyhteistyön koulutusohjelmaan. Valintakoepisteiden enimmäismäärä on 60 pistettä. Pisteet muodostuvat alla esitetyllä tavalla.
2.1 Aineistokoe (0–40 pistettä)
Aineistokokeesta voi saada enintään 40 pistettä. Aineistokoe perustuu koetilaisuudessa hakijoille jaettuun materiaaliin sekä etukäteen ilmoitettuun kirjallisuuteen.
2.2 Haastattelu (0–20 pistettä)
Hakija kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun, joka pohjautuu hakijan ilmoittamiin hakeutumisperusteluihin. Haastatteluihin kutsutaan enintään 20 aineistokokeen jälkeen parhaiten menestynyttä henkilöä. Haastattelusta voi saada enintään 20 pistettä. Haastattelu voi olla karsiva.
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TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN TARPEEN ARVIOINTI

Mikäli sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan otettu on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon muualla kuin Maanpuolustuskorkeakoulussa, häneltä voidaan edellyttää koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi täydentäviä opintoja, jotka koostuvat sotatieteellisestä opintokokoisuudesta (12 op):
-

Y3A Sotataidon historia 3 op
Y4F Ihminen johdettavana 5 op
Y3E Strategia ja Suomen turvallisuusympäristö 4 op

Täydentävät opinnot suoritetaan orientoivan vuoden aikana.
Tutkintoon johtavien opintojen suorittamisen voi aloittaa jo ennen varsinaisten opintojen alkua
orientoivan vuoden aikana erillisellä päätöksellä.

