
LÄÄKETIETEELLISTEN ALOJEN VALINTAKOE 15.5.2019 

lääketiede, hammaslääketiede, eläinlääketiede 

 

OHJEITA VALINTAKOKEESEEN OSALLISTUVILLE 

 

Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen valintakokeet pidetään keskiviikkona 15.5.2019 

klo 9.00 – 14.00. Hakijan on osallistuttava valintakokeeseen siinä yliopistossa, jonka hän on asettanut 

ylimmäksi hakukohteeksi lääketieteen tai hammaslääketieteen yhteisvalinnassa. Muualla tehtyä koetta ei 

arvioida. Eläinlääketieteen valintakokeeseen tulee osallistua hakijan hakuvaiheessa ilmoittamalla 

koepaikkakunnalla (Helsinki tai Oulu). 

Tässä ohjeessa on kuvattu kaikille lääketieteellisten alojen valintakokeisiin osallistuville yhteisiä ohjeita. 

Tarkista tarkemmat yliopistokohtaiset ohjeet valintakokeisiin tuleville sekä tiedot valintakoesaleista ylimmän 

hakukohteesi yliopiston sivuilta (linkit dokumentin lopussa).  

Ennen kokeen alkua: 

 Tule paikalle valintakoepaikalle ja valintakoesalisi lähelle hyvissä ajoin. Tarkista etukäteen tarkemmat 

ohjeet koesaleista koepaikkanasi olevan ylimmän hakukohteesi yliopiston ohjeista. 

 Mukana koepaikalla saa olla kirjoitusvälineet (lyijykynät, pyyhekumi, viivoitin, teroitin), 

valintakokeessa sallittu laskin ja henkilöllisyystodistus. Paikalle saa ottaa pienet eväät. Myös hakijan 

koeaikana mahdollisesti tarvitsemat lääkkeet voi ottaa mukaan. Lääkkeet on poistettava 

alkuperäisistä pakkauksista läpinäkyviin pusseihin. Esitä lääkkeet sekä muu mahdollinen välttämätön 

koetilanteessa tarvitsemasi valvojalle saliin tullessasi.  

 Valintakokeessa saa käyttää ainoastaan lyijykynää. Lyijykynän tulee olla riittävän pehmeä: 

HB tai 2. Hakijan tulee itse tuoda soveltuvat kirjoitusvälineet kokeeseen. Valintakokeeseen ei saa 

ottaa mukaan värikyniä tai yliviivaustusseja.  

 Omia kelloja ei saa olla mukana valintakoetta tehdessä. Jokaisessa koesalissa on kello. 

 Hakijoilta tarkistetaan laskin valintakoesaliin sisään mentäessä. Varaa laskin ja mahdollinen varalaskin 

valmiiksi esille.  

 Tarkista ennen valintakokeeseen tuloasi kokeessa sallittavat laskimet lääketieteellisten 

alojen yhteisvalinnan verkkosivulta.  Muu kuin ohjeessa kuvattu laskin poistetaan kokeeseen 

osallistuvalta. Valintakoesaleissa ei ole varalaskimia, joten hakijalla saa olla itsellä mukana yksi 

varalaskin.  

 Sali täytetään järjestyksessä valvojien ohjeiden mukaan. 

 Kaikki henkilökohtaiset tavarat (päällysvaatteet, laukut) lukuun ottamatta kokeessa tarvittavia välineitä 

jätetään luentosalissa valvojien osoittamaan paikkaan. 

 Matkapuhelimet ja muut elektroniset laitteet (paitsi laskin) tulee sulkea ja jättää laukkuun tai 

päällystakin taskuun! Jos osallistujalla on tällainen laite hallussaan sinä aikana, kun hän suorittaa 

valintakoetta, hänet poistetaan salista ja koesuoritusta ei arvioida. 

 

Kokeen aikana: 

 Jaettuja papereita ei saa kääntää ennen lupaa! 

 Kirjoita heti aluksi nimesi ja henkilötunnuksesi vastauslomakkeen etusivulle sille 

varattuun kohtaan ja merkitse lisäksi henkilötunnus optisesti luettavaan matriisiin 

rastien (X) avulla! Nimettömiä vastauspapereita ei arvostella. Valintakokeessa käytetään 

http://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/valintakokeessa-sallittavat-laskimet
http://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/valintakokeessa-sallittavat-laskimet


hakijakohtaista vastaajakoodia yksilöimään hakijat, joten henkilötiedot kirjoitetaan vain 

vastauslomakkeen ensimmäiselle sivulle. Mikäli henkilötiedot puuttuvat ensimmäiseltä 

sivulta, ei vastauksia voida yhdistää hakijaan.  

 Koe tulee suorittaa annetun ajan kuluessa. Myöhästyneiden on oltava paikalla klo 9.40 mennessä. 

Poistua saa aikaisintaan klo 10.00.  Kokeen suoritusaika on tasan 5 tuntia. Valvojat ilmoittavat 

kellonajan, jolloin kokeen suoritusaika päättyy. 

 Koetilaisuuden alussa annetaan tarkemmat ohjeet sekä suullisesti että kirjallisesti. Kuuntele ohjeet 

tarkasti! 

 Lue koepapereissa olevat ohjeet huolellisesti! 

 Koesalissa et saa enää poistua paikaltasi ilman valvojan lupaa.  

 Hakijan on mahdollisuus käydä WC:ssä kokeen aikana kokeen valvojan saattamana. WC:ssä saa 

käydä vasta klo 10:00 jälkeen. 

 Kokeen valvoja ilmoittaa kokeen päättymisestä. Koetulos hylätään, mikäli teet merkintöjä 

vastauslomakkeeseesi sen jälkeen, kun kokeen on ilmoitettu päättyneen. 

 Valintakokeessa havaittu vilppi tai koeajan ylitys johtaa valintakokeen hylkäykseen. 

 Hakijalta tarkistetaan henkilöllisyystodistus valintakoetta palautettaessa.  

 

Kokeen jälkeen: 

 Valintakokeeseen osallistumisesta on mahdollista saada todistus. Kukin valintakokeen järjestävä 

yliopisto antaa omat, tarkemmat ohjeet osallistumistodistuksen kirjoittamisesta. 

 Valintakoekysymykset ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan valintakoepäivänä 15.5.2019 noin klo 

15 lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla.  

 Korkeakoulujen yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2019. Hakija voi tarkistaa itseään 

koskevat valintojen tulostiedot opintopolku.fi -palvelusta. Lisätietoja opintopolku.fi –sivustolta.  

 Hakijalla on mahdollisuus tutustua omaan kokeeseensa 14 päivän ajan ilmoitetusta tulosten 

julkaisuajankohdasta lähtien (28.6.-12.7.). Tarkista ohjeet omaan valintakokeeseesi tutustumisesta 

sen yliopiston verkkosivuilta, missä teit valintakokeen (ylimmäksi asettamasi hakukohde 

yhteisvalinnassa).  

 Mahdollisten oikaisupyyntöjen jättöaika päättyy 14 vrk tulosten julkaisemisen jälkeen 

(12.7.2019). Tarkista oikaisupyyntöjä koskevat ohjeet hakukohteesi yliopiston sivuilta. 

 

Tutustu yliopistokohtaisiin ohjeisiin valintakokeisiin tuleville ylimmän hakukohteesi yliopiston sivuilta: 

Helsingin yliopisto 

Itä-Suomen yliopisto  

Oulun yliopisto 

Tampereen yliopisto  

Turun yliopisto  

 

http://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/aikaisempien-vuosien-valintakokeita
https://opintopolku.fi/wp/fi/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaun-valintojen-tulokset/
https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/nain-osallistut-valintakokeeseen-ohjeet
https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/nain-osallistut-valintakokeeseen-ohjeet
http://www.uef.fi/fi/web/laake/hlt-ja-lt-opiskelijavalinta
http://www.uef.fi/fi/web/laake/hlt-ja-lt-opiskelijavalinta
http://www.oulu.fi/ltk/node/15611
http://www.oulu.fi/ltk/node/15611
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/yhteishaku/valintakokeet#show--yhteisvalinnat-ja-valintakoeyhteistyo--id289
https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/valintakokeet

