
  

 

 

DI-yhteisvalinnan DI-koe 

Tiistaina 1.6.2021 klo 10.00 – 14.00 

 
Tutustu näihin ohjeisiin HUOLELLA! 
 

Sinun tulee osallistua valintakokeeseen sillä paikkakunnalla,  
jonka olet hakulomakkeella valinnut koepaikaksesi. 

 
Ennen valintakokeita   
 
Suosittelemme, että vältät ylimääräisiä lähikontakteja ennen valintakokeita sekä sinä aikana, kun 
osallistut valintakokeisiin. Sinun tulee myös tutustua THL:n (Terveydyn ja hyvinvoinnin laitos) 
ohjeisiin koronaviruksen tarttumiseen ja suojautumiseen liittyen hyvissä ajoin ennen 
valintakokeiseen osallistumista.  
 

Tutustuthan tarkasti myös yliopistojen yhteiseen turvallisuusohjeeseen. 
 
Sairastuminen ja valintakokeet  
  

• Jos sinulla on todettu koronavirustartunta ja sinut on määrätty eristyksiin, et voi osallistua 
valintakokeeseen.  

• Jos sinut on määrätty karanteeniin, et voi osallistua valintakokeisiin.  

• Vaikka sinulle ei olisi todettu koronavirustautia, mutta sinulla on lieviä flunssan oireita kuten 
nuhaa, yskää, kurkkukipua tai kuumetta, sinun ei tule osallistua valintakokeeseen. Voit 
osallistua valintakokeeseen, jos oireiden alkamisesta on kulunut kaksi viikkoa ja olet ollut 
oireeton vähintään kaksi vuorokautta. 

• Jos olet käynyt koronavirustestissä etkä ole vielä saanut tuloksia, et voi osallistua 
valintakokeisiin,  

Jos saavut valintakokeisiin ulkomailta, tulee sinun noudattaa THL:n ohjeistusta kahden viikon 

omaehtoisesta karanteenista. 

Koepäivänä   

Sinulle lähetetään tarkemmat valintakoekohtaiset ohjeet kokeisiin saapumiseen ja aikatauluun 

liittyen sähköpostitse maanantaina 24.5.2021.  

Sinulle ilmoitetaan viestissä tarkka osoite ja kellonaika, jolloin sinun tulee olla kokoontumispaikalla. 

Turvallisuusjärjestelyiden takia sinun on varauduttava olemaan koepaikalla hyvissä ajoin ennen 

valintakokeen alkamista, joten varaa riittävästi aikaa koepaikalle saapumiseen. Huomioithan 

matkustamiseen liittyvät turvallisuusmääräykset. Turvavälejä (2 m) sekä hygienia ja maskisuosituksia 

tulee noudattaa myös valintakokeisiin saapuessa ja koepaikalla.  

Turvallisuusjärjestelyjen vuoksi sinun on varauduttava pidempään odotusaikaan ulkotiloissa ja sinun 

on hyvä varustautua säänmukaisin varustein (suora auringonpaiste, helle, voimakas vesisade, 

kylmyys). Valintakokeen valvoja tai muu yliopiston henkilökuntaan kuuluva hakee sinut ja muut 

samassa koesalissa kokeeseen osallistuvat kokoontumispaikalta.  

Sisätiloihin siirtyminen ilman valvojaa/henkilökuntaa on kielletty.   

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus
https://www.unifi.fi/uutiset/yliopistojen-valintakokeet-2021-hakijan-turvallisuusohje/


  
 

Sinun tulee varautua esittämään henkilöllisyytesi jo ulkoalueella. Kaikkien osallistujien henkilöllisyys 

tarkastetaan myös ennen saliin ohjaamista, joten pidä huoli siitä, että sinulle on 

henkilöllisyyspaperit* mukana ja että saavut sinulle ilmoitettuun paikkaan ilmoitettuna aikana.   

(*virallinen, voimassa oleva henkilötodistus, passi, kuvallinen poliisin myöntämä henkilökortti, 

suomalainen ajokortti, EU-/ETA-alueella myönnetty kuvallinen henkilökortti.) 

Myöhässä saapuvia ei oteta kokeeseen.  

Koesaliin siirryttäessä sinun tulee seurata annettuja ohjeita: kaikkien hakijoiden tulee pestä kädet tai 

käyttää käsidesiä ennen koesaliin menoa.  

Kokeeseen tulee ottaa mukaan: 

• Kuvallinen henkilöllisyystodistus*  

• Kirjoitusvälineet (kynä, kumi, tavallinen viivoitin ja geokolmio/kolmioviivain)  

• Laskin (sallittujen laskinten lista) 

Harpin tai MAOL-taulukkokirjan käyttö ei ole sallittu kokeessa.  

 

Voit ottaa kokeeseen mukaan: 

• Yksi korkillinen juomapullo (ei saa sisältää kahvia tai energiajuomaa) 

o Eväät eivät ole sallittu kokeessa   

▪ Poikkeuksena mm. diabeetikot, joille on myönnetty yksilöllinen järjestely. 

• Kokeen aikana mahdollisesti tarvittavat lääkkeet. Lääkkeet on poistettava alkuperäisistä 

pakkauksista, pl. painopakkaukset. Esitä lääkkeet valvojalle saliin mennessäsi. 

• Kertakäyttöiset korvatulpat. Sinulla saa olla mukana kertakäyttöiset korvatulpat, joiden tulee 

olla avaamattomassa pakkauksessa. Ota huomioon, että tällöin et mahdollisesti kuule 

kokeessa annettavia lisäohjeita. 

 

Kasvomaski. Yliopistot edellyttävät valintakokeen osallistuvilta maskin käyttöä valintakokeissa. 

Suojahanskojen käyttö on sallittu. Maskia tulee käyttää koko valintakokeen ajan lukuun ottamatta 

lyhyitä juomataukoja. Muista ottaa mukaan myös varamaskeja. Tarvittaessa saat maskin koepaikalta 

valintakokeen valvojalta. 

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) ennen kokeen alkamista ja jättää laukkuun/takin taskuun 

valvojan osoittamaan paikkaan; valvojat ohjeistavat mihin voit jättää tavarasi kokeen ajaksi.  

 

 

 

 

https://dia.fi/lisatietojahakemisesta/valintakokeissa-sallitut-laskimet/


  
 

Kokeessa  

Valvojat tarkastavat kirjoitusvälineesi ja laskimesi saliin tultaessa ja ohjeistavat sinua siitä, mihin 
sinun tulee koesalissa istua.  

Kysymys- ja vastausvihot on jaettu valmiiksi pöydille, mutta et saa koskea papereihin, ennen kuin 

valvoja antaa luvan. Kokeen alettua muista ensimmäiseksi kirjoittaa nimesi ja muut vaaditut tiedot 

koepapereihin. Kuuntele kokeen alussa annetut ohjeet tarkasti! Lue myös koepaperissa olevat 

ohjeet huolellisesti! Huom! Vain vastausvihkoon kirjoitetut vastaukset hyväksytään. Pöydille on 

jaettu valmiiksi myös suttupaperia hahmotteluun, mutta näille ei voi jatkaa vastauksia tai käyttää 

vastauspaperina. 

Jos sinulle tulee tarve aivastaa tai yskiä, niin kaikille paikoille on jaettu valmiiksi käsipapereita tai 

nenäliinoja tarkoitusta varten. Laita käytetty paperi/maski pöydällä olevaan pussiin ja kokeen 

päätyttyä vie pussi roskakoriin. Älä ota mukaan omia nenäliinoja.  

Jos alat tuntea flunssan oireiden 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-sivu ja odottaa, 

että valvoja saapuu luoksesi ja ohjaa sinut WC-tiloihin ja takaisin. WC käynnit hoidetaan yksi hakija 

kerrallaan.  Sinun tulee pestä kädet hyvin WC-käynnin jälkeen ennen koesaliin palaamista.  

Valvojat eivät kommentoi kokeen sisältöä, mutta jos sinulle tulee kysyttävää, niin nosta ?-sivu ja 

odota, että valvoja tulee luoksesi. Sekä WC- että ?-merkki sivut löytyvät kysymysvihon lopusta.   

Valvojat ilmoittavat, kun koeaikaa on jäljellä 30 min ja kun koeaika loppuu. Koeajan päättyessä sinun 

tulee lopettaa kirjoittaminen välittömästi ja laskea kynä pöydälle.  

Odota, että valvoja ohjeistaa sinua siitä, missä järjestyksessä koevastaukset palautetaan. Sinun tulee 

näyttää henkilöllisyyspaperisi koetehtäviä palauttaessasi. Kokeessa havaittu vilppi tai koeajan 

ylittäminen (esim. kirjoittamisen jatkaminen sen jälkeen, kun valvojat ovat ilmoittaneet, että koe 

päättyy) voivat johtaa kokeen hylkäämiseen. 

Kun olet palauttanut koevastauksesi, ota mukaan tavarasi ja siirry pois yliopiston tiloista heti, kun 

olet valmis. Älä jää odottamaan muita kokeeseen osallistuvia sisätiloihin.  

Kaikkien hakijoiden on poistuttava yliopiston tiloista heti kokeen päätyttyä.  

Valintakokeesta saa poistua aikaisintaan puoli tuntia kokeen ilmoitetusta alkamisajasta. 

Kokeen jälkeen (valinnan tulokset)  

Jos tarvitsen todistuksen kokeeseen osallistumisestasi esim. armeijaa varten, muista pyytää todistus 

samalla, kun palautat koevastauksesi.  

Kevään toisen yhteishaun tulokset julkaistaan Opintopolussa viimeistään 9.7.2021.  

Lisätietoja valintojen tuloksien julkaistusta ja oikaisuvaatimuksen tekemisestä löydät osoitteesta:       

https://dia.fi/  

https://dia.fi/

