Hakijan ohje valintakokeisiin
Arkkitehtuurin piirustus- ja suunnittelukokeet
Maanantai
6.6.2022
klo 9.00 – 17.00
Tiistai
7.6.2022
klo 9.00 – 17.00
Arkkitehtuurin matematiikan koe
Keskiviikko 8.6.2022
klo 9.00 – 12.00
Maisema-arkkitehtuurin luonnontieteen koe
Keskiviikko 8.6.2022
klo 14.00 – 17.00

Tutustu näihin ohjeisiin huolella!

Ennen valintakokeita
Tutustu Terveydyn ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeisiin koronaviruksen tarttumiseen ja
suojautumiseen liittyen hyvissä ajoin ennen valintakokeiseen osallistumista.

Sairastuminen ja valintakokeet
•
•
•
•

Jos sinulla on koronavirustartunta (todettu kotitestissä tai virallisessa testissä), et voi
osallistua valintakokeeseen.
Jos olet käynyt tartuntaepäilyn vuoksi koronavirustestissä etkä ole vielä saanut tuloksia, et
voi osallistua valintakokeisiin.
Jos sinut on määrätty karanteeniin, et voi osallistua valintakokeisiin.
Vaikka sinulle ei olisi todettu koronavirustautia, mutta sinulla on flunssan oireita kuten
nuhaa, yskää, kurkkukipua tai kuumetta, sinun ei tule osallistua valintakokeeseen.

Jos saavut valintakokeisiin ulkomailta, tarkista etukäteen Valtioneuvoston ohjeet maahan
saapumiseen.
Koepaikkakuntakohtaiset salijaot julkaistaan DIA-yhteisvalinnan nettisivuilla viimeistään viikkoa
ennen valintakokeita.

Kasvomaski
Yliopistot edellyttävät valintakokeen osallistuvilta maskin käyttöä valintakokeissa. Maskia tulee
käyttää koko valintakokeen ajan lukuun ottamatta lyhyitä ruoka- ja juomataukoja. Muista ottaa
mukaan myös varamaskeja. Tarvittaessa saat maskin koepaikalta valintakokeen valvojalta.
Jos et voi käyttää maskia terveydellisistä syistä, voit hakea yksilöllisiä järjestelyjä 6.4.2022 klo 15.00
mennessä. Sinun on osoitettava yksilöllisen järjestelyn tarve lääkärintodistuksella, jossa todetaan
este maskin käytölle.
Jos et voi käyttää maskia jostain muusta kuin terveydellisestä syystä tai et voi esittää vaadittua
lääkärintodistusta, ilmoita maskittomuudestasi etukäteen yliopistolle. Lisätietoja yliopistojen
hakijapalveluista.

KOEPÄIVÄNÄ
Saapuminen
Osallistu valintakokeisiin sillä paikkakunnalla, jonka olet hakulomakkeella valinnut koepaikaksesi.
Tarvittaessa voit tarkistaa koepaikkakunnan hakulomakkeeltasi Opintopolusta.
Myöhässä saapuvia ei oteta kokeeseen.
Huomioithan matkustamiseen liittyvät turvallisuusmääräykset. Hygienia- ja maskisuosituksia tulee
noudattaa myös valintakokeisiin saapuessa ja koepaikalla.
Sinun tulee varautua esittämään henkilöllisyytesi kokeeseen saapuessasi.
Hyväksyttyjä henkilöllisyystodistuksia ovat voimassa oleva
•
•
•
•

passi,
suomalainen ajokortti,
kuvallinen poliisin myöntämä henkilökortti ja
EU-/ETA-alueella myönnetty kuvallinen henkilökortti.

Myös vanhentunut passi tai henkilökortti kelpaa, jos sen voimassaolo on päättynyt enintään vuosi
sitten. Sinut täytyy kuitenkin voida tunnistaa asiakirjassa olevasta kuvasta.
Koesaliin siirryttäessä sinun tulee seurata annettuja ohjeita. Kaikkien hakijoiden tulee pestä kädet tai
käyttää käsidesiä ennen koesaliin menoa.
Kokeeseen tulee ottaa mukaan:
•
•

Kuvallinen henkilöllisyystodistus
Kasvomaski (varamaskit läpinäkyvässä pussissa)

Arkkitehtuurin ennakkotehtävistä jatkoon päässeille hakijoille lähetetään sähköpostitse
Hakijanopas, josta löytyy tarkemman valintakoekohtaiset tarvikelistat.
Voit ottaa kokeeseen mukaan:
•
•

•
•
•

Yhden korkillisen juomapullon (ei saa sisältää kahvia tai energiajuomaa)
Pienet eväät läpinäkyvässä kääreessä, jos sinun tarvitsee syödä kokeen aikana. Syömisen
tulee tapahtua niin, että maski ei ole poissa kasvoilta tarpeettoman kauan. Vältä
voimakkaasti tuoksuvia tai allergisoivia ruoka-aineita.
Kokeen aikana mahdollisesti tarvittavat lääkkeet. Lääkkeet on poistettava alkuperäisistä
pakkauksista, pl. läpipainopakkaukset. Esitä lääkkeet valvojalle saliin mennessäsi.
Kertakäyttöiset korvatulpat. Ota huomioon, että tällöin et mahdollisesti kuule kokeessa
annettavia lisäohjeita.
Suojavisiirin, kertakäyttöiset suojakäsineet ja käsidesin pienessä läpinäkyvässä pullossa.

Muiden kuin listassa mainittujen tarvikkeiden mukaan ottaminen ja käyttäminen kokeessa on
kiellettyä. Kiellettyjä ovat esimerkiksi:
• Oma kello (oli sitten älykello tai tavallinen rannekello). Jokaisessa koesalissa on kello.
• Nuuskan ja purukumin käyttö.
• Omat nenäliinat. Nenäliinoja on saatavilla valintakoesaleissa.

Matkapuhelin tulee sulkea (lentotila) ja jättää laukkuun/takin taskuun valvojan osoittamaan
paikkaan; valvojat ohjeistavat mihin voit jättää tavarasi kokeen ajaksi.

Kokeessa
Valvojat tarkastavat kokeeseen mukaan ottamasi tavarat saliin tultaessa ja ohjeistavat sinua siitä,
mihin sinun tulee koesalissa istua.
Valintakoetehtävät on jaettu valmiiksi pöydille, mutta et saa koskea koepapereihin, ennen kuin
valvoja antaa luvan. Kokeen alettua muista ensimmäiseksi kirjoittaa nimesi ja muut vaaditut tiedot
kaikkiin koepapereihin.
Kuuntele kokeen alussa annetut ohjeet tarkasti! Lue myös koepaperissa olevat ohjeet huolellisesti!
Kokeessa havaittu vilppi voi johtaa kokeen hylkäämiseen.
Jos alat tuntea flunssan kaltaisia oireita kesken koetilaisuuden, ilmoita tästä välittömästi valvojalle.
Sinut voidaan tarvittaessa ohjata toiseen tilaan suorittamaan koe loppuun.
Sinun on mahdollista käydä WC:ssä kesken kokeen. Tällöin sinun tulee nostaa WC-kyltti ja odottaa,
että valvoja saapuu luoksesi ja ohjaa sinut WC-tiloihin ja takaisin. WC käynnit hoidetaan yksi hakija
kerrallaan.

Kokeen päättyminen
Valintakokeesta saa poistua aikaisintaan puoli tuntia tehtävän/kokeen ilmoitetusta alkamisajasta.
Valvojat ilmoittavat, kun koeaikaa on jäljellä 30 minuuttia ja kun koeaika loppuu.
Koeajan loputtua sinun tulee lopettaa tehtävän teko välittömästi ja laskea kynä ja muut tarvikkeet
pöydälle. Odota, että valvoja ohjeistaa sinua siitä, missä järjestyksessä koetehtävät palautetaan.
Näytä henkilöllisyystodistuksesi valvojalle palauttaessasi tehtävä.
Jos tarvitset todistuksen kokeeseen osallistumisesta esimerkiksi armeijaa varten, pyydä todistus
koetehtäviä palauttaessasi.
Ota mukaan tavarasi ja siirry pois yliopiston tiloista heti, kun olet palauttanut koevastauksesi. Älä jää
odottamaan muita kokeeseen osallistuvia sisätiloihin.

Valinnan tulokset
Kevään toisen yhteishaun tulokset julkaistaan Opintopolussa viimeistään 8.7.2022.
Lisätietoja tulosten julkaisusta löydät osoitteesta
https://dia.fi/lisatietojahakemisesta/aikataulut-ja-tulokset/

