
 

Lahden Messukeskus, Lahti-halli, Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti. YRITTÄJYYDEN DI-MAISTERIOHJEL-
MAN valintakoe keskiviikkona 8.2.2023 klo 15.00 – 18.00 

Saapuminen kokeeseen 

 Hakijat otetaan sisään vaiheistetusti. Saat noin viikkoa ennen koepäivää LUT Hakijapalveluilta ha-
kemuksessa ilmoittamaasi sähköpostiin saapumisajan, noudata sitä. Sisäänkäynti pääovesta.  

 Jätä päällysvaatteet aulaopastuksen mukaiseen naulakkoon. Naulakkoa vartioidaan ulkopuolisten 
näpistelyiden estämiseksi. 

 Osallistu kokeeseen vain terveenä. 
 Voit halutessasi käyttää maskia sisätiloissa.  
 Ota kokeeseen mukaan kirjoitusvälineet ja voimassa oleva henkilöllisyystodistus: henkilökortti, passi 

tai ajokortti.  
 Oma juomapullo ja läpinäkyvään pakkaukseen pakatut eväät ovat kokeessa sallittuja. 

Koesalissa 

 Jätä kaikki muut tavarat paitsi kirjoitusvälineet, henkilöllisyystodistus ja sallitut eväät koesalin reu-
nalle.  

 Myös rannekello ja suljettu puhelin laitetaan salin reunalle (jos mahdollista, jätä kaikki ylimääräiset 
tavarat jo salin ulkopuolelle esim. autoon). 

 Istu saliin sinulle osoitetulle paikalle odottamaan kokeen alkua. Pöydällä on oikein päin kokeen ohje, 
lue se odottaessasi. Muihin pöydällä oleviin papereihin EI SAA KOSKEA, ennen kuin valvoja antaa 
luvan kokeen aloittamiseen. 

 Kun valvoja ilmoittaa kokeen alkaneen 
1. Tarkista, että sinulla on kaikki kokeen viisi kysymyssarjaa A, B, C, D ja E. Jos jokin niistä 

puuttuu, nosta käsi valvojan pyytämiseksi paikalle ja puuttuvan osan saamiseksi. 
2. Kirjoita nimesi ja henkilötunnuksesi selvästi tekstaten kaikkiin kysymyssarjoihin A, B, C, 

D ja E. 
3. Allekirjoita kysymyssarjat A, B, C, D ja E. 

 
 Lue kysymyssarjoissa olevat ohjeet ennen kuin aloitat vastaamisen. Ohjeet kysymyksiin vastaami-

sesta ja tiedot tehtävien pisteytyksestä annetaan kysymyssarjoissa. 
 Nosta käsi, jos haluat valvojan huomion kokeen aikana (esim. WC:ssä käyntiä varten). 
 Jos on tarve niistää tai yskiä, pyydä valvojalta käsipyyhepaperia ja laita käytetty paperi saamaasi ros-

kapussiin. 
 Koeaika on kolme tuntia. Valvoja ilmoittaa kokeen alkamisajan. Kokeesta saa poistua aikaisintaan 1 

h sen jälkeen, kun koe on alkanut. Koesalin kello on virallinen kello. Valvoja ilmoittaa, kun koeaikaa 
on jäljellä 30 min, 15 min, 5 min, ja kun koeaika on päättynyt. Kun koeaika päättyy, kirjoittaminen 
on välittömästi lopetettava ja kynä laskettava pöydälle. 

Kokeesta poistuminen 

 Laita käytetyt käsipyyhepaperit suljetussa muovipussissa roskakoriin. Palauta valvojalle palautuspis-
teeseen kaikki kokeessa jaetut paperit, lajitellen ne palautuspisteen laatikoihin. Myös vastausten 
luonnosteluun käyttämäsi suttupaperit palautetaan.  

 Valvoja tarkistaa henkilöllisyyden, kun palautat koepaperit.  
 Palautuspisteeseen tullaan yksi hakija kerrallaan. Istu paikallasi, kunnes pääset palauttamaan pape-

rit turvaväliä noudattaen. Hae kokeesta poistuessasi salin reunalle jättämäsi tavarat. 

 


