Hakijan ohjeet hakuvaiheessa
Mitä mukaan digitaaliseen valintakokeeseen?
Valmistaudu valintakokeeseen huolehtimalla, että sinulla on valintakoepäivänä mukana tarvittavat välineet,
joista on kerrottu tarkemmin alla.
Ota valintakokeeseen mukaan:
- kannettava tietokone ja virtajohto
- tunniste (QR-koodi)
- kuvallinen henkilöllisyystodistus

Kannettava tietokone ja laitteistovaatimukset
Valintakoe on digitaalinen koe, jonka suoritat omalla kannettavalla tietokoneella yliopiston tilassa
valintakoepäivänä. Jos saavut väärään valintakoetilaisuuteen, et pääse valintakokeeseen. Et voi osallistua
valintakokeeseen ilman kannettavaa tietokonetta. Lataa valintakoetta varten tietokoneesi akku täyteen.
Ota mukaan tietokoneesi virtajohto, jotta voit ladata tietokonettasi tarvittaessa. Valintakokeeseen et voi
osallistua tabletilla tai puhelimella (Microsoft Surface -laite hyväksytään).

Laitteisto- ja verkkovaatimukset
Valintakokeen toimivuus riippuu ensi sijassa sopivan selaimen käyttämisestä.
Suosittelemme käyttämään seuraavien selainten ajantasaisia versioita:
- Edge
- Chrome
- Firefox
- Safari
Selaimessa on oltava JavaScript ja evästeet käytössä. Voit tarkistaa sivulta https://selain.korkeakouluun.fi/
selaimesi version sekä sen, ovatko JavaScript ja evästeet käytössä. Tarkista selaimen asetuksista, että
selainversiosi on ajan tasalla ja päivitä tarvittaessa. Internetselainten lisäosat voivat estää kirjautumisen.
Niiden poistamista tai kytkemistä pois päältä suositellaan ennen kokeeseen kirjautumista. Katso tarkemmat
ohjeet Firefox- ja Chrome-selaimen lisäosien käytöstä poistamiseen: Näin otat selaimen lisäosat pois päältä.
Mahdolliset VPN-ohjelmistot tulee ottaa pois päältä ennen kokeeseen kirjautumista.
Suosittelemme seuraavia käyttöjärjestelmiä tai niiden uudempia versioita:
- Windows 10
- macOS 10.14
- Ubuntu Linux 18.04 LTS
Emme suosittele valintakokeen suorittamista Chromebook-tietokoneella Googlen Chrome OS käyttöjärjestelmän ja valintakoejärjestelmän yhteensopivuusongelmien vuoksi.
Valintakoetilaan saa tuoda ainoastaan kannettavan tietokoneen ja suljetun matkapuhelimen.
Langattomia verkkoyhteyksiä hyödyntäviä laitteita, esimerkiksi Bluetooth-yhteyksiä käyttäviä hiiriä,
näppäimistöjä, kuulokkeita, älykelloja tai aktiivisuusrannekkeita ei saa tuoda koetilaan. Voit halutessasi ottaa
mukaan erillisen langallisen hiiren ja näppäimistön.
Tietokoneen ruudun suojakalvoa ei saa olla valintakokeessa mukana.

Tunniste
Valintakoetta varten hakijoille luodaan yksilöity tunniste. Tarvitset tunnisteen valintakoepäivänä
ilmoittautumisessa. Tunniste sisältää QR-koodin ja tiedon valintakokeesi ajasta ja tarkasta paikasta. Linkki
tunnisteeseen toimitetaan sinulle tekstiviestillä ja sähköpostilla hakulomakkeella ilmoittamiesi
yhteystietojen perusteella viimeistään viikkoa ennen valintakoetta. Sinulla tulee olla tunniste mukana
valintakoetilaisuudessa, joten varaudu esittämään saamasi tunniste puhelimen näytöltä tai paperille
tulostettuna. Linkin tunnisteeseen löydät myös omalta hakemukseltasi Oma Opintopolku -palvelusta viikkoa
ennen valintakoetta.

