
Sallitut ja kielletyt tavarat 

Psykologian valintakoe tiistaina 7.5.2019 kello 9–13 

Sinulla tulee olla kokeessa mukanasi valokuvallinen henkilöllisyystodistus 
ja kirjoitusvälineet: riittävän pehmeä (HB tai 2) lyijykynä tai lyijytäytekynä 
ja pyyhekumi. Lisäksi sinulla saa olla mukanasi:  

 Viivoitin ja teroitin. 

 Vähäinen määrä syötävää läpinäkyvään kääreeseen pakattuna.  

 Vähäinen määrä juotavaa pullossa. 

 Korvatulpat - Huomaa kuitenkin, että korvatulppien käyttäminen voi 
estää sinua kuulemasta ohjeita, joita koevalvoja mahdollisesti antaa 
kokeen aikana. Käytät siis korvatulppia omalla vastuullasi. 

 Lääkkeet tai muut sairauteen liittyvät apuvälineet, jotka välttämättä 
tarvitset kokeen aikana. Tablettimuotoiset lääkkeet saat viedä 
istumapaikalle vain ilman rasiaa tai purkkia. 

 
Et saa viedä mukanasi istumapaikalle: 
 

 Rannekelloa. 

 Matkapuhelinta, älykelloa, kuulokkeita tai muuta laitetta, joka voi 
lähettää tai vastaanottaa tietoa tai johon voi tallentaa tietoa. 

 Omaa laskinta – kokeessa tarvittava nelilaskin jaetaan yliopiston 
puolesta. 

 Yliviivauskynää. 

 Valintakoemateriaalia, taulukkokirjoja, muistiinpanoja tai muuta 
vastaavaa kirjallista aineistoa. 

 Penaalia, silmälasikoteloa tai muuta läpinäkymätöntä rasiaa tai 
pussia, johon voisi kätkeä kirjallista aineistoa. 

 Nenäliinoja - voit kokeen aikana pyytää koevalvojalta talouspaperia. 
 

  



Tillåtna och förbjudna föremål 

Urvalsprovet i psykologi, tisdagen 7.5.2019 klockan 9–13 

Under provet ska du ha med dig ett identitetsbevis försett med fotografi 

samt skrivredskap: tillräckligt mjuk (HB eller 2) blyertspenna eller 

stiftpenna och radergummi). Dessutom får du ha med dig följande: 

 Linjal och pennvässare 

 En liten mängd mat i genomskinlig förpackning.  

 En liten flaska med dricka. 

 Öronproppar – men observera att om du använder öronproppar kan 

det hända att du inte hör eventuella instruktioner som övervakaren 

ger under provet. Du använder alltså öronproppar på eget ansvar. 

 Mediciner eller andra sjukdomsrelaterade hjälpmedel som du 

absolut behöver under provet. Mediciner i tablettform får du ha 

med dig till sittplatsen endast utan ask eller burk. 

 

Följande föremål får inte tas med till sittplatsen: 

 Armbandsur. 

 Mobiltelefon, smartklocka eller annan motsvarande apparat som 

kan sända, ta emot eller lagra information. 

 En egen kalkylator – en kalkylator av den typ som behövs i provet 

(d.v.s. en som utför de fyra grundläggande räkneoperationerna) 

delas ut till varje provdeltagare. 

 Överstrykningspenna. 

 Provlitteratur, tabeller, anteckningar eller annat motsvarande 

skriftligt material. 

 Pennfodral, glasögonfodral eller annan ogenomskinlig ask eller påse 

där du kan gömma skriftligt material. 

 Näsdukar – under provet kan du be övervakaren om hushållspapper. 


