
 
 

DIA gemensamma antagningens DI-urvalsprov  

Tisdagen 1.6.2021 kl 10.00 – 14.00  

Läs noga dessa anvisningar! 

 

Du måste delta i urvalsprovet på den ort du har angett i ansökan. 

 

Förberedelser inför urvalsprovet  

Vi rekommenderar att du undviker närkontakter under två veckor före urvalsprovet samt under den tid du 

deltar i urvalsprovet. 

Läs också THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) anvisningar om coronaviruset i god tid innan du deltar i 

urvalsprovet: THL smitta och skydd. 

 

Läs också universitetens gemensamma säkerhetsanvisningar. 
 

Insjuknande och urvalsprov  
• Om du har konstaterats ha coronavirussmitta och du har förordnats i isolering kan du inte delta i 

urvalsprovet.  

• Om du har förordnats i karantän kan du inte delta i urvalsprovet. De som är i frivillig karantän ska 

inte heller delta i urvalsprovet. 

• Även om du inte har konstaterats ha coronavirus men du har lindriga förkylningssymtom såsom 

snuva, hosta, halsont eller feber, ska du inte delta i urvalsprovet. Se en lista över coronavirusets 

symtom på THL:s webbplats.  

• Om du har varit på coronavirustest och ännu inte har fått resultat kan du inte delta i urvalsprovet. 

• Om du kommer till urvalsprovet från utlandet ska du följa THL:s anvisningar om två veckors frivillig 

karantän: THL:s anvisningar om karantän och isolering 

 

På provdagen 

Du får detaljerade anvisningar som handlar om tidtabell och hur du ska komma till ditt urvalsprov på 

måndagen den 24.5.2021. 

 I det brevet får du information om den exakta adressen dit du ska komma och vilket klockslag du ska vara 

på samlingsplatsen. På grund av säkerhetsarrangemangen är det viktigt att du befinner dig på orten och 

området där provet ordnas i god tid före provet börjar. Dessutom ska du hålla tillräckligt säkerhetsavstånd 

(2 m) under resan till provet och på provområdet samt följa hygien- och ansiktsmaskrekommendationen. 

Man ska undvika onödig vistelse på vänteområdet och umgänge med andra som kommit till provet.  

På grund av säkerhetsarrangemangen måste du förbereda dig på en längre väntetid utomhus än normalt. 

Ta med utrustning som lämpar sig för vädret (direkt solsken, värme, kraftigt regn, kyla). Före provet finns 

det nödvändigtvis inte möjlighet att vänta till exempel under tak.  

En övervakare eller någon annan som hör till universitetets personal ska hämta dig och andra som skriver 

urvalsprovet i samma provsal från samlingsplatsen. 

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/symtom-och-behandling-coronaviruset
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset/karantan-och-isolering


Det är förbjudet att gå in i provlokalen eller byggnaden utan tillstånd av övervakaren eller personalen. 

 

Du ska förbereda dig på att styrka din identitet utomhus redan innan provet inleds. Alla deltagares identitet 

kontrolleras, så se till att du har ditt ID* med dig och att du kommer till rätt plats och att du kommer till rätt 

plats på angiven tid. 

(* ett officiellt, giltigt identitetsbevis, pass, identitetskort med foto som utfärdats av polisen, finskt körkort, 

identitetskort med foto som beviljats inom EU-/EES-området) 

 

Personer som kommer för sent får inte delta i provet. 

På väg till provsalen ska du följa anvisningarna: alla sökande ska tvätta händerna eller använda 

handdesinfektionsmedel innan de går in i provsalen. 

 

Du ska ta med sig till provet 

• Ett officiellt, giltigt identitetsbevis med foto* 

• Skrivdon (penna, radergummi, linjal, geotriangel 

• Räknare (https://dia.fi/sv/antagning/tillatna-raknare-i-urvalsproven/)  

 

Det är inte tillåtet att använda passare eller MAOL-tabellbok i provet. 

 

Du kan ta med dig till provet 

• En dryckesflaska försedd med kork (inte kaffe/energidryck).  

o Matsäck är inte tillåtet i provet  

▪ Undantag är bl.a. diabetiker som beviljats individuella arrangemang. 

• Läkemedel som eventuellt behövs under provet. Medicinerna ska avlägsnas från 

originalförpackningarna, med undantag av tryckförpackningar. Sökanden ska visa medicinerna för 

övervakaren när hen kommer in i salen. 

• Öronproppar för engångsbruk. Sökanden får ha med sig öronproppar för engångsbruk som ska 

finnas i en oöppnad förpackning. De sökande har fått anvisningar om att det då är den sökandes 

ansvar om hen eventuellt inte hör tilläggsanvisningarna som ges under provet. 

 

Under provet är det förbjudet att ha med och använda andra tillbehör än de som nämns i listan. 

Förbjudna är till exempel:  

• Egen klocka (oavsett om det är en smartklocka eller ett vanligt armbandsur). Det finns en klocka i 

varje provsal. 

• Användning av snus och tuggummi. 

• Egna näsdukar. Det finns näsdukar i provsalarna. 

 

Ansiktsmask. Universiteten förutsätter att ansiktsmask används under urvalsprovet. Om du vill får du 

använda egna munskydd och skyddshandskar. Vi ber dig använda ansiktsmasken under hela provet med 

undantag av korta dryckespauser. Kom ihåg att även ta extra ansiktsmasker med dig. Vid behov kan du  

också få ansiktsmasker av  provets övervakare. 

 



Mobiltelefonen ska stängas innan provet inleds och lämnas i väskan/jackfickan på en plats som 

övervakaren anvisar; övervakarna visar var du kan lämna dina saker under provet.  

 

Under provet 
 
Övervakarna kontrollerar dina skrivdon och räknare när du kommer in i salen och ger dig anvisningar om 
var du ska sitta i provsalen. 
 
Provpappren har delats ut på borden, men du får inte röra pappren förrän övervakaren ger tillstånd. Kom 

ihåg att genast i början av provet skriva ditt namn och övriga uppgifter som krävs på provpappren.  

Lyssna noggrant på de anvisningar som ges! Läs noggrant anvisningarna på provpappren! Obs! Endast de 
svar som skrivits på de separata svarspappren beaktas i bedömningen. Det har delats ut klottpapper på 
borden, men man får inte fortsätta svaret på dem eller använda dem som svarspapper. 
 

Om du måste hosta eller nysa så finns det pappershanddukar eller näsdukar på alla platser för detta 

ändamål. Sätt det använda pappret i fickan eller direkt i papperskorgen om möjligt. Ta inte med dig egna 

näsdukar.  

 

Om du börjar känna symtom som liknar förkylningssymtom under provtillfället ska du omedelbart meddela 

övervakaren om detta. Du kan vid behov hänvisas till ett annat rum där du kan slutföra provet.  

 

Du kan gå på toaletten mitt under provet. Lyft upp WC-sidan i slutet av frågehäftet och vänta på att 

övervakaren kommer till dig och följer dig till toaletterna och tillbaka. Toalettbesöken sköts en sökande åt 

gången.  Du ska tvätta händerna väl efter toalettbesöket innan du återvänder till provsalen.  

 

Övervakarna kommenterar inte provets innehåll, men ifall du vill ställa en fråga, lyft upp ?-sida och vänta 

att övervakaren kommer till dig. Både WC- och ?-sidorna hittas i slutet av frågehäftet. 

 

Övervakarna meddelar när det är 30 minuter kvar av provtiden och då provtiden upphör. Då provtiden 

upphör ska du omedelbart sluta skriva och placera pennan på bordet.  

 

Vänta tills övervakaren ger dig anvisningar om i vilken ordning provsvaren returneras. Du ska också visa ditt 

ID då du lämnar in provsvaret. Fusk som upptäckts under provtillfället eller en överskridning av provtiden 

(t.ex. fortsatt skrivning efter att övervakarna meddelat att provet avslutas) kan leda till att provet förkastas. 

 

När du har lämnat ditt provsvar ska du ta med dina saker och lämna universitetets lokaler så fort du är klar. 

Vänta inte inomhus på andra som har deltagit i provet.  

 

Alla sökande ska lämna universitetets lokaler genast efter att provet avslutats.  

 

Det är tillåtet att lämna provet tidigast 30 minuter efter den angivna tiden. 

 

 

Efter provet (urvalsresultat)  

 

Om du behöver ett intyg över att du deltagit i provet t.ex. för armén, kom ihåg att be om intyget samtidigt 

som du lämnar in ditt provsvar.  

 



Resultaten från vårens andra gemensamma ansökan publiceras i Studieinfo senast 9.7.2021.  

Mer information om publiceringen av valresultaten och om att göra ett rättelseyrkande finns på adressen:       

https://dia.fi/sv/ 

 

https://dia.fi/sv/

