
  
 

Hakijan ohje digitaaliseen valintakokeeseen 
 

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan valintakoe  

Tiistaina 24.5.2022 klo 9.00 – 14.00 
 

Tässä ohjeessa on kuvattu kaikille lääketieteellisten alojen valintakokeisiin osallistuville yhteisiä 
ohjeita. Tutustu näihin ohjeisiin huolella! 

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

Ennen valintakokeita   

Tutustu Terveyden 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 sinulla 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. 

 

Lääketieteellisten alojen valintakoe tehdään sähköisessä Valintakoejärjestelmä-palvelussa. Sinulle 

toimitetaan viimeistään viikkoa ennen valintakoetta henkilökohtainen tunniste kokeeseen 

osallistumista varten. Tunniste sisältää QR-koodin ja tiedon valintakokeesi ajasta ja tarkasta paikasta. 

Linkki tunnisteeseen toimitetaan sinulle tekstiviestillä ja sähköpostitse hakulomakkeella 

ilmoittamiesi yhteystietojen perusteella. Sinun tulee esittää valintakoetilaisuudessa tunniste joko 

puhelimen näytöltä tai paperille tulostettuna sekä henkilöllisyystodistuksesi.  Linkki tunnisteeseen 

tulee myös omalle hakemuksellesi Oma Opintopolku –palveluun viimeistään viikko ennen 

valintakoetta. 

Tarkista myös mahdolliset tarkemmat ohjeet valintakokeeseen saapumisesta ja koetiloista 

valintakoepaikkakuntasi yliopiston verkkosivuilta. Linkit yliopistojen ohjesivuille ovat yhteisvalinnan 

verkkosivulla https://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/ohjeita-valintakokeeseen sekä tämän 

ohjedokumentin lopussa. 

 

 

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://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset/matkustusrajoitukset
https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset/matkustusrajoitukset
https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/
https://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/ohjeita-valintakokeeseen


  
 

Koepäivänä 

Kasvomaski (päivitetty 27.4.2022) 

Yliopistot suosittelevat, että käytät kasvomaskia valintakokeissa. Tarvittaessa saat kirurgisen maskin 

koepaikalta valintakokeen valvojalta. Koronaviruksen riskiryhmään kuuluville ja rokottamattomille 

tai vajaan koronavirusrokotussarjan saaneille suositellaan sellaista maskia, joka suojaa myös 

kantajaansa tehokkaasti (FFP2/FFP3). Sinun tulee ottaa mukaan oma maski, jos tarvitset muun kuin 

kirurgisen maskin. Tietoa suu-nenäsuojuksesta ja hengityksensuojaimista (Työterveyslaitos). 

Saapuminen 

Voit osallistua valintakokeeseen vain sillä paikkakunnalla, jonka olet hakulomakkeella valinnut 

koepaikaksesi. 

Myöhässä saapuvia ei oteta kokeeseen. 

Huomioithan matkustamiseen liittyvät turvallisuusmääräykset. Hygienia- ja maskisuosituksia tulee 

noudattaa myös valintakokeisiin saapuessa ja koepaikalla.  

Varaudu mahdolliseen pidempään odotusaikaan ulkotiloissa ja varustaudu säänmukaisin varustein. 

 

Sinun tulee varautua esittämään henkilöllisyytesi kokeeseen saapuessa. 

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  

 Kannettava tietokone ja virtajohto. Tabletilla tai puhelimella ei voi osallistua 

valintakokeeseen. Katso tarkemmat laitevaatimukset hakijan ohjeista digikokeeseen. 

 Tunniste (QR-koodi). Tunniste lähetetään noin viikkoa ennen valintakoetta tekstiviestillä ja 

sähköpostilla. 

 Kirjoitusvälineet (kynä, teroitin, pyyhekumi, viivoitin) muistiinpanoja varten. 

Valintakoetilassa on jokaiselle tarjolla paperia omia muistiinpanoja varten. 

Voit ottaa kokeeseen mukaan: 

 Kasvomaski (varamaskit läpinäkyvässä pussissa) 

 Yhden korkillisen juomapullon (ei saa sisältää kahvia tai energiajuomaa) 

 Pienet eväät läpinäkyvässä kääreessä, jos sinun tarvitsee syödä kokeen aikana. Vältä 

voimakkaasti tuoksuvia tai allergisoivia ruoka-aineita.   

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-suu-ja-nenasuojus
https://www.laaketieteelliset.fi/site/files/Ohje_digitaalinen_valintakoe_2022.pdf


  
 

 Erillisen langallisen hiiren ja näppäimistön. Huom! Langattomien laitteiden käyttö on 

kielletty. 

 Hakijalla voi olla myös mukana oma laskin, mutta sallittu on vain nelilaskin. Valintakokeessa 

on käytettävissä digitaalisen koejärjestelmän funktiolaskin. Lisätietoja 

valintakoejärjestelmän laskimesta sekä valintakokeessa sallituista laskimista: 

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

Mahdollinen oma laskin on esitettävä valintakoesaliin sisään mentäessä. Varaa laskin 

valmiiksi esille. Muu kuin ohjeessa kuvattu laskin poistetaan kokeeseen osallistuvalta. 

 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). Näet jäljellä olevan koeaikasi 

valintakoejärjestelmästä. 

 Nuuskan ja purukumin käyttö. 

 Omat nenäliinat. Nenäliinoja on saatavilla valintakoesaleissa. 

Matkapuhelin tulee sulkea (lentotila) ennen kokeen alkamista ja jättää 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.  

Käytyäsi istumaan valmistele koneesi koetta varten. Ohjeet annetaan myös koetilaisuudessa. 

 Liitä tietokoneesi virtajohto pistorasiaan. Avaa tietokone ja mykistä äänet 

 Sulje tietokoneessasi mahdollisesti auki olevat ohjelmat. Poista näytön suojakalvo, jos 

sellainen on. 

 Kirjaudu valintakoeverkkoon. Koetilassa sinulle kerrotaan valintakoeverkon nimi ja salasana. 

 Avaa valintakoejärjestelmän verkkosivu selaimellasi. Sivun osoite annetaan 

valintakoetilaisuudessa. 

 Kirjaudu koejärjestelmään henkilötunnuksella ja koetilaisuudessa annettavalla tilakoodilla. 

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, saat valvojalta erillisen kirjautumistunnuksen.  

 Valitse kokeen kieli. Et voi muuttaa valintaa sen tehtyäsi. 

 Odota rauhassa kokeen alkamista. 

Vain koejärjestelmän käyttö on sallittua. Minkä tahansa muun verkkosivun, tiedoston, ohjelmiston, 

laitteen, tietokoneen oman laskimen, tavaran, tms. käyttäminen koetilassa ollessasi (ennen koetta, 

sen aikana ja sen jälkeen) voi johtaa kokeen hylkäämiseen. Myös muu kokeessa havaittu vilppi voi 

johtaa kokeen hylkäämiseen. Koejärjestelmän ja sen sisällön tallentaminen on kiellettyä. Puhelinta 

saa käyttää kokeeseen sisään tullessa ja kokeesta lähtiessä tunnisteen (QR-koodin) näyttämiseksi. 

Jos alat tuntea flunssan kaltaisia oireita kesken koetilaisuuden, ilmoita tästä välittömästi valvojalle. 

Sinut voidaan tarvittaessa ohjata toiseen tilaan suorittamaan koe loppuun.  

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


  
 

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. 

Kokeen päättyminen 

Valintakokeesta saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua kokeen ilmoitetusta alkamisajasta. 

Valintakoe päättyy, kun itse lopetat kokeen tai koeaika loppuu. Kokeen päätyttyä palauta koe 

kirjautumalla ulos koejärjestelmästä ja mene näyttämään tunnisteesi (QR-koodi) ja 

henkilöllisyystodistuksesi valvojalle. Omat muistiinpanopaperit/suttupaperit saa ottaa mukaan. Jos 

tarvitset todistuksen kokeeseen osallistumisesta esimerkiksi armeijaa varten, pyydä samalla todistus 

valvojalta. Koeajan loputtua valvoja ohjaa hakijat tunnistukseen järjestyksessä. Odota vuoroasi 

rauhassa paikallasi.  

Ota mukaan tavarasi ja siirry pois yliopiston tiloista, kun olet käynyt näyttämässä tunnisteesi ja 

henkilöllisyystodistuksesi valvojalle. Älä jää odottamaan muita kokeeseen osallistuvia sisätiloihin. 

Valinnan tulokset 

Kevään toisen yhteishaun tulokset julkaistaan Opintopolussa viimeistään 8.7.2022.  

Lisätietoja tulosten julkaisusta löydät osoitteesta: www.laaketieteelliset.fi  

 

Yliopistojen ohjesivut valintakokeisiin osallistuville: 

Helsingin yliopisto (suomeksi) (ruotsiksi) 

Itä-Suomen yliopisto 

Oulun yliopisto 

Tampereen yliopisto 

Turun yliopisto 

 

http://www.laaketieteelliset.fi/
https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/hae-kandi-ja-maisteriohjelmiin/yhteishaku/valintakokeet/nain-osallistut-valintakokeeseen
https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/hae-kandi-ja-maisteriohjelmiin/yhteishaku/valintakokeet/nain-osallistut-valintakokeeseen
https://www.uef.fi/fi/yhteishaku#accordion-19266
https://www.oulu.fi/yliopisto/valintakokeet
https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/yhteishaku/tampereen-yliopiston-valintakokeet
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/opiskelu/hakijalle

