Lääketieteellisten alojen valintakoe 10.6.2020 - hakijan ohjeet
Yliopistot ovat vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi joutuneet tekemään muutoksia valintakokeiden
suorittamista koskien. Yliopistojen valintojen 2. vaiheeseen hyväksytyille hakijoille tullaan
lähettämään kutsu 2. vaiheen valintakokeeseen.
Hakijan tulee osallistua lääketieteellisten alojen 2. vaiheen valintakokeeseen yliopistossa, jonka
hän on asettanut ylimmäksi hakukohteeksi lääketieteen tai hammaslääketieteen yhteisvalinnassa.
Eläinlääketieteen valintakoe tulee suorittaa siellä paikkakunnalla, minkä hakija on ilmoittanut
hakulomakkeella koepaikakseen (Helsinki tai Oulu). Valintakokeeseen ei voi osallistua muiden
lääketieteellisten koulutusyksiköiden valintakokeiden yhteydessä.
Tässä ohjeessa on kuvattu kaikille lääketieteellisten alojen valintakokeisiin osallistuville yhteisiä
ohjeita. Saat viimeistään 2 päivää ennen valintakoetta tarkentavan ohjeviestin valintakoejärjestelyistä
suoraan sieltä yliopistosta, missä sinun tulee tehdä valintakokeesi.
Yliopistot noudattavat valintakoejärjestelyissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
ohjeistuksia, ja sinun tulee noudattaa kaikkia valintakoetilaisuudessa saamiasi ohjeita tarkasti.
Jos sinulla on todettu koronavirustauti ja sinut on määrätty karanteenin, tulee sinun pysyä kotona;
karanteenimääräyksen rikkominen on rikoslain mukaan terveydenhuoltorikkomus, josta voit saada
rangaistuksen. Myös virustaudin jälkeen tulee sinun noudattaa THL:n ohjeita kotona
pysyttelemisestä.
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 alusta on kulunut kaksi viikkoa ja olet ollut oireeton vähintään kaksi
vuorokautta.
Lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan valintakoe
Keskiviikko 10.6.2020 klo 10.00 – 14.00
Koepäivänä
Valintakoekutsussa sinulle ilmoitetaan tarkka osoite ja kellonaika, jolloin sinun tulee saapua
koepaikalle. Yliopistojen kampukset ovat pääsääntöisesti suljettuja valintakokeiden aikaan, joten
valintakokeen valvoja tai muu yliopiston henkilökuntaan kuuluva hakee sinut ja muut samassa
koesalissa kokeeseen osallistuvat kokoontumispaikalta. Kokoontumispaikka voi olla ulkotiloissa,
joten pukeudu säätilan vaatimalla tavalla.
Koesaleihin otetaan 10-20 hakijaa/sali ja koko kokeen ajan, myös yliopiston tiloissa liikuttaessa,
noudatetaan kahden (2) metrin turvavälejä. Näin pyrimme takaamaan turvalliset koetilat kaikille
hakijoille.
Kaikkien osallistujien henkilöllisyys tarkastetaan ennen saliin ohjaamista, joten pidä huoli siitä, että
sinulle on henkilöllisyyspaperit* mukana ja että saavut oikeaan paikkaan. Myöhässä saapuvia ei
oteta kokeeseen.
Koesaliin siirryttäessä sinun tulee seurata annettuja ohjeita: kaikkien hakijoiden tulee pestä kädet tai
käyttää käsidesiä ennen koesaliin menoa. Suosittelemme, että käyt vessassa ennen koetilaisuutta,
sillä liikkuminen yliopistojen tiloissa on tarkkaan rajattu tämän hetkisessä tilanteessa.

*virallinen, voimassa oleva henkilötodistus, passi, kuvallinen poliisin myöntämä henkilökortti,
ajokortti, EU-/ETA-alueella myönnetty kuvallinen henkilökortti
Kokeeseen tulee ottaa mukaan:






Kirjoitusvälineet: lyijykynät, pyyhekumi, viivoitin, teroitin. Huom! Valintakoe ei ole
sähköinen. 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.
Valintakokeessa sallittu laskin. 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.
mahdollisesti tarvitsemasi lääkkeet (lääkkeet on poistettava alkuperäisistä pakkauksista, pl.
painopakkaukset ja sinun tulee esittää lääkkeet valvojalle saliin tullessa)

Halutessasi voit käyttää kokeessa omia suojaimia (maski, hanskat). Huomioithan, että sinun pitää
näyttää kasvosi, kun valvoja tarkistaa henkilöllisyytesi.
Voit ottaa mukaan myös kertakäyttöiset korvatulpat, joiden tulee olla avaamattomassa
pakkauksessa; huomioithan, että tällöin se, että et mahdollisesti kuule kokeessa annettavia
lisäohjeita, on omalla vastuullasi.
Voit ottaa mukaasi myös korkillisen juomapullon; eväät eivät ole sallittu tässä tilanteessa.
Kaikki kellot on kielletty valintakokeessa, kuten myös nuuskan ja purukumin käyttö.
Matkapuhelin tulee sulkea ennen kokeen alkamista ja jättää laukkuun/takin taskuun valvojan
osoittamaan paikkaan; valvojat ohjeistavat mihin voit jättää tavarasi kokeen ajaksi.
Kokeessa
Valvojat tarkastavat kirjoitusvälineesi ja laskimesi saliin tultaessa ja ohjeistavat sinua siitä, mihin
sinun tulee koesalissa istua.
Koepaperit on jaettu valmiiksi pöydille, mutta et saa koskea papereihin, ennen kuin valvoja antaa
luvan.
Kirjoita heti aluksi nimesi ja henkilötunnuksesi vastauslomakkeen etusivulle sille varattuun
kohtaan ja merkitse henkilötunnus myös optisesti luettavaan matriisiin rastien (X) avulla!
Nimettömiä vastauspapereita ei arvostella. Valintakokeessa käytetään hakijakohtaista
vastaajakoodia yksilöimään hakijat, joten henkilötiedot kirjoitetaan vain vastauslomakkeen
ensimmäiselle sivulle. Mikäli henkilötiedot puuttuvat ensimmäiseltä sivulta, ei vastauksia voida
yhdistää hakijaan.
Koetilaisuuden alussa annetaan tarkemmat ohjeet sekä suullisesti että kirjallisesti. Kuuntele ohjeet
tarkasti. Lue myös koepapereissa olevat ohjeet huolellisesti!
Jos sinulle tulee pakottava tarve aivastaa tai yskiä, niin kaikille paikoille on jaettu valmiiksi
käsipapereita tai nenäliinoja tarkoitusta varten. Laita käytetty paperi taskuusi tai mahdollisuuksien
mukaan suoraan 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 viitata 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 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
myös näyttää henkilöpaperisi myös koetehtäviä palauttaessa. 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.
Kokeesta saa poistua aikaisintaan 60 min kokeen todellisesta alkamisajasta.
Kokeen jälkeen (valinnan tulokset)
Valintakokeeseen osallistumisesta on mahdollista saada todistus. Kukin valintakokeen järjestävä
yliopisto antaa omat, tarkemmat ohjeet osallistumistodistuksen kirjoittamisesta.
Valintakoekysymykset ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan valintakoepäivänä 10.6.2020 noin klo
15 lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla.
Kevään toisen yhteishaun tulokset julkaistaan Opintopolussa viimeistään 15.7.2020.
Lisätietoja valintojen tuloksien julkaistusta ja oikaisuvaatimuksen tekemisestä löydät osoitteesta:
www.laaketieteelliset.fi

Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto

