
 
 
 
 

Hakijan ohje 
DI-hakukohteiden valintakoe  

ti 28.5.2019 klo 10-14 
 

Tämä ohjeistus ei koske arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin valintoja. Arkkitehtuurin 
ennakkotehtävien perusteella jatkoon päässeille lähetetään valintakoeopas. 

 
Ennen koetta 
Huolehdi ajoissa siitä, että sinulla on kaikki kokeissa tarvittavat välineet. Kokeissa tulee olla mukana 
kirjoitusvälineet (kynä, kumi, viivoitin, harppi), sallittua tyyppiä oleva funktiolaskin 
(https://dia.fi/hakukohteet/valintakokeissa-sallitut-laskimet/) sekä henkilötodistus (kuvallinen 
henkilökortti, passi tai ajokortti). Lisäksi mukanasi voi olla juomapullo. Puhelinta tai rannekelloa ei saa 
ottaa mukaan istumapaikalle. Tarvittaessa voit jättää puhelimen ja kellon säilytettäväksi kokeen 
valvojille. Lompakko voi olla mukana kokeessa mutta se on pidettävä taskussa koko kokeen ajan. Penaalia 
ei saa ottaa kokeeseen mukaan, mutta voit pakata kirjoitusvälineet läpinäkyvään pussiin. 

 
Valintakokeen aikataulun, koepaikat ja salijaon löydät osoitteesta https://dia.fi/haluan-diplomi-
insinoeoeriksi/valintakoe-di-tutkintoon-johtaviin-hakukohteisiin/. Valintakokeen salijako julkaistaan 
valintakoetta edeltävällä viikolla. Salijako on nähtävillä valintakoepäivänä myös koepaikkakunnilla. 

 
Koepäivänä 
Saavu koepaikalle ajoissa ja hakeudu oman koesalisi eteen hyvissä ajoin ennen koetta. Koesaliin pääsee 
noin 10 – 20 min ennen kokeen alkua. Koe aloitetaan vasta, kun kaikki tarvittavat järjestelyt on saatu 
hoidettua. Koetilaisuuteen voi saapua 60 min myöhässä kokeen virallisesta alkamisajasta eli klo 11.00 asti. 
Kokeesta myöhästynyt ei saa lisää aikaa.  
 
Kokeesta saa poistua aikaisintaan 75 min kokeen alkamisesta. Koeaika on neljä (4) tuntia. Kokeen lopussa 
on 15 min karenssiaika, jolloin kokeesta ei saa poistua. Näin taataan kaikille hakijoille rauha tehdä koe 
loppuun. Valvojat ilmoittavat erikseen karenssiajan alkamisesta. 
 
Koe alkaa: klo 10.00 
Myöhästyneiden saavuttava: klo 11.00 mennessä 
Poistua saa: klo 11.15 
Koe päättyy: 4h kuluttua kokeen todellisesta alkamisajasta 

 
Mikäli tarvitset todistuksen siitä, että olet osallistunut valintakokeeseen, voit pyytää todistuksen 
valintakokeen valvojilta palauttaessasi koevastaukset. 

 
Kokeessa 
Kokeeseen et saa ottaa istumapaikallesi mukaan muuta kuin kohdassa ”Ennen koetta” mainitut sallitut 
tavarat. 
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Koesalin valvoja tulee ovelle kutsumaan hakijat sisään, kun saliin saa mennä. Ennen koesaliin menoa poista 
matkapuhelimestasi mahdolliset hälytykset, sulje virta ja laita se laukkuun tai takin taskuun. Laukut ja takit 
jätetään koesalin seinustalle valvojan osoittamaan paikkaan. Yliopisto ei vastaa hakijan omaisuudesta, 
joten älä ota valintakokeeseen mukaan mitään arvokasta. 
 
Salin istumapaikat täytetään järjestyksessä valvojien ohjeistuksen mukaan. Istua saa vain niille paikoille, 
joihin on jaettu valmiiksi koepaperit. Jokaiselle hakijalle jaetaan kysymysvihko, vastausvihko sekä 
suttupaperia. Koepaperit saa kääntää ja kokeen aloittaa vasta, kun kokeen valvojat antavat siihen luvan.  
 
Valintakokeessa on neljä eri osiota: matematiikka, fysiikka, kemia ja ongelmanratkaisu. Matematiikan 
kaikki kolme tehtävää ovat kaikille pakollisia. Muiden osioiden tehtäviä on yhteensä kuusi. Näistä kuudesta 
valinnaisesta tehtävästä sinun tulee vastata kolmeen tehtävään. 
 
Mikäli vastaat useampaan kuin kolmeen valinnaiseen tehtävään, vedä huomioimatta jätettävä vastaus 
selkeästi yli. Mikäli vastaat useampaan kuin kolmeen vapaavalintaisen osion tehtävistä, etkä ole selkeästi 
merkinnyt tehtävää, jota et halua arvosteltavan, huomioidaan arvostelussa ne kolme vapaavalintaisen 
osion tehtävää, joista saat alhaisimmat pistemäärät.  
 
Kirjoita nimesi ja henkilötunnuksesi vastausvihon jokaiselle sivulle. Kirjoita kaikki vastauksesi 
vastausvihkoon. Kullekin tehtävälle on varattu vihossa oma vastaustilansa, johon vastaus tulee kirjoittaa. 
Vastauksen tulee mahtua sille varattuun vastaustilaan. Saat lisäksi käyttöösi suttupaperia. 
Kysymysvihkoon tai suttupapereille kirjoitettuja vastauksia ei arvioida. Vain merkityille vastauspapereille 
kirjoitetut vastaukset arvioidaan. Suttupaperia saa pyydettäessä lisää. 
 
Jos sinulla on kokeen aikana kysyttävää tai tarvitset apua, nosta käsi ylös ja odota, että valvoja tulee 
luoksesi. Valvojilla ei ole oikeutta kommentoida tehtäviä, mutta he voivat tarvittaessa välittää kysymyksen 
eteenpäin kokeen järjestäjille. Tarvittaessa tehtäviin voidaan antaa tarkennuksia tai tehdä korjauksia 
kokeen ensimmäisen tunnin aikana.  

 
Vastausvihon sivuja ei saa repiä, vaan vastausvihko tulee palauttaa kokonaisena. Merkitse lopuksi 
vastausvihon etusivulle, mihin tehtäviin olet vastannut. Kysymysvihosta voit halutessasi irrottaa sivuja. 
 
Koevalvojat ilmoittavat, milloin kokeesta voi poistua. Valintakokeesta poistuessasi sinun tulee jättää 
nimelläsi (koko etunimi ja sukunimi sekä henkilötunnus) varustettu vastauspaperivihko ja esittää 
koevalvojalle henkilötodistus. Muista tarkistaa, että olet kirjoittanut nimesi ja henkilötunnuksesi 
vastausvihon jokaiselle sivuille.  Suttupaperit palautetaan erilliseen laatikkoon. Kysymysvihon voit 
halutessasi viedä mukanasi. 

 
Valinnan tulokset 
DIA-yhteisvalinnan DI-hakukohteiden todistusvalinnan tulokset julkaistaan pe 24.5.2019 kello 15.00 
mennessä. Kaikille todistusvalinnassa hyväksyttävissä oleville lähetetään sähköpostitse alustava tieto 
valinnan tuloksesta ennen valintakoetta. Jos tulet hyväksytyksi todistusvalinnassa, sinun ei tule osallistua 
valintakokeeseen. Jos tulet hyväksytyksi todistusvalinnassa ehdollisesti alustavien arvosanojen perusteella 
(IB- tai EB-tutkinnon keväällä 2019 suorittavat hakijat), suosittelemme, että osallistut valintakokeeseen. 
 
Kevään 2019 yhteishaun tulokset julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään 28.6.2019. Kaikille 
hakijoille lähetetään sähköpostitse tuloskirje, josta näkyy kaikkien hakutoiveiden tilanne. 
 

 
ONNEA 2019 VALINTOIHIN! 
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