
 
 

VALINTAKOEPÄIVÄN (ke 15.5.2019) KÄYTÄNNÖN OHJEET  

HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINNON HAKIJOILLE 

 Saavu riittävän ajoissa koesalisi eteen. Hammaslääketieteen valintakoesalit ovat Publicum-rakennuksessa. 

Valintakoe alkaa klo 9.00. 

Salijako on nähtävillä netissä sekä valintakoepäivänä Publicumin ulko-ovessa (Assistentinkatu 7). 

 Yliopiston vaatenaulakoilla ei ole vartiointia. Kokeen ajaksi laukut ym. saa ottaa mukaan koetilan seinustalle. 

Puhelinta, älylaitteita tai rannekelloa ei saa ottaa mukaan istumapaikalle. Ne on jätettävä suljettuna laukkuun. 

 Huomioithan, että kampusalueella on pysäköintipaikkoja erittäin niukasti. 

OTA MUKAAN ISTUMAPAIKALLESI: 

 kuvallinen henkilöllisyystodistus (virallinen henkilökortti, passi tai ajokortti) 

 tavalliset kirjoitusvälineet (riittävän pehmeä lyijykynä (HB tai 2), pyyhekumi, viivoitin, teroitin) 

 sallittu laskin: 

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

HALUTESSASI SAAT OTTAA MUKAAN (Huom! Käytössäsi on vain pieni pöytätila): 

 pienet, läpinäkyvään kelmuun pakatut eväät (huomioithan muut hakijat rapisemattomilla papereilla yms.) 

 läpinäkyvän, etiketittömän juomapullon sekä termospullon 

 tarvitsemasi lääkkeet (huom! lääkkeet on poistettava alkuperäisistä pakkauksista läpinäkyviin pusseihin) 

 vaahtomuoviset korvatulpat 

MUKAAN EI SAA OTTAA esim: 

 värikyniä, yliviivaustusseja 

 laskimien käyttöohjeita, taulukoita yms. 

 omia papereita, esim. post-it-lappuja 

 sanakirjaa 

 rannekelloa 

KÄYTÄNNÖN OHJEITA KOETILAISUUTTA VARTEN 

1. Sulje kännykkä ja jätä se laukkuun. 

2. Koesaleihin siirrytään valvojien pyytäessä noin klo 8.45 alkaen. 

3. Laskimet tarkistetaan. Pyrkijältä poistetaan kokeen ajaksi muut kuin valintakokeessa sallittavat laskimet.  

4. Jätä laukkusi, ulkovaatteesi yms. vaatenaulakkoon tai salin seinustalle. 

5. Ota istumapaikallesi mukaan kirjoitusvälineet, sallittu laskin ja kuvallinen henkilöllisyystodistus. 

6. Täytä istumapaikat valvojien ohjeiden mukaan. 

7. Et saa kääntää istumapaikallesi jaettuja papereita ennen kuin salin valvoja on ilmoittanut kokeen alkaneeksi. 

8. Salissa tulee olla hiljaisuus koko ajan, myös ennen ja jälkeen kokeen. 

9. Kerran paikalle istuttuasi et saa enää poistua paikaltasi ilman valvojan lupaa. Kun nostat kätesi, tulee valvoja 

tarvittaessa saattamaan sinut vessaan. Käännä koepaperit WC-käynnin ajaksi nurin päin. WC:ssä saa käydä vasta 

klo 10:00 jälkeen. 

10. Koeaika on tasan 5 tuntia siitä, kun salin valvoja antaa luvan kääntää koepaperit oikein päin. Salista saa poistua 

aikaisintaan klo 10:00.  

11. Valvojat ilmoittavat kun koe päättyy. Koetulos hylätään, mikäli teet merkintöjä vastauslomakkeeseesi sen 

jälkeen, kun kokeen on ilmoitettu päättyneen. 

12. Valintakokeessa havaittu vilppi tai koeajan ylitys johtaa valintakokeen hylkäykseen. 

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

