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Turvallisuusohjeet  
Noudatettavaksi Karelia-ammattikorkeakoulussa lähikokeena 
järjestettävissä valintakokeissa vuonna 2021 
 
Turvallisuusohjeiden tarkoituksena on luoda edellytykset järjestää mahdollisimman 
turvallinen valintakoe hakijoiden ja henkilöstön turvaksi valitsemalla eri 
turvallisuusratkaisuja ja –menetelmiä. Ohjeet noudattavat THL:n ja paikallisten 
viranomaisten antamia turvallisuussuosituksia huomioiden paikalliset olosuhteet ja jo 
olemassa olevat Karelian turvallisuusohjeet sekä valtakunnallisesti 
ammattikorkeakoulujen yhdessä sopimat ohjeet. 
 

Valintakoetilaisuudet 

Kareliassa järjestetään vuosittain lähikokeena kevään toisen ja syksyn yhteishakujen 
AMK-valintakokeet sekä mahdollisia muita valintakokeita.  

Vuonna 2021 järjestettävät lähikokeet: 

- 8.4.2021, kevään ensimmäisessä haussa olleen Industrial Management -koulu-
tuksen valintakoe Wärtsilä-kampuksella, yksi koetilaisuus.  

- 1. – 3.6.2021, kevään toisen yhteishaun AMK-valintakoe yhtäaikaisesti Tikkarinne- 
ja Wärtsilä –kampuksilla. Kaikkina päivinä koetilaisuus sekä aamu- että 
iltapäivällä. 

- Kahtena päivänä välillä 1. - 4.11.2021, syksyn yhteishaun AMK-valintakoe 
Tikkarinne-kampuksella. Molempina päivinä koetilaisuus sekä aamu- että 
iltapäivällä.  

 

Hakijoiden ohjeistus ennen valintakokeeseen saapumista  

AMK-valintakokeeseen saapuvia hakijoita ohjeistetaan valintakokeeseen 
saapumisessa ja valmistautumisessa Ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla. Lisäksi 
ammattikorkeakouluilla on omat, AMK-valintakokeeseen saapuville hakijoille 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://intranet.karelia.fi/turvallisuus/Sivut/default.aspx
https://intranet.karelia.fi/OfficeTemplates/Tarkemmat%20ohjeistuksen%20hakijoille
https://www.karelia.fi/amk-valintakoe/
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tarkoitetut ohjesivut. Hakijalle lähetetään AMK-valintakoetta varten yksilöity tunniste, 
jossa häntä mm.  ohjataan tutustumaan huolellisesti sen ammattikorkeakoulun 
käytännön järjestelyihin, johon on menossa kokeeseen. Muita kuin AMK-
valintakokeeseen osallistua hakijoita ohjeistetaan Karelian omilla em. hakijoille 
tarkoitetuilla ohjesivuilla. 

Hakija ei voi osallistua valintakokeeseen, mikäli hänellä on todettu koronavirustartunta 
ja hänet on määrätty eristykseen, tai hänet on määrätty karanteeniin - tämä koskeee 
myös omaehtoista karenteenia. Hakija ei myöskään voi osallistua valintakokeeseen 
vaikka hänellä ei ole todettu koronavirustartuntaa mutta hänellä on lieviä oireita, kuten 
nuhaa, yskää, kurkkukipua tai kuumetta. Kokeeseen ei myöskään voi osallistua, jos 
hakija on käynyt koronavirustestissä, mutta ai ole vielä saanut tuloksia. Ulkomailta 
valintakokeeseen tullessaan hakijan tulee noudattaa THL:n ohjeistusta kahden viikon 
karanteenista. Eristykseen määrätyille tai karateenissa oleville hakijoille ei voida 
järjestää valintakoetta erityisjärjestelyin, eikä valintakoeaikaa voi vaihtaa erityksen tai 
karanteenin vuoksi.  

 

Turvallisuus valintakoetiloissa 

Valintakoetiloja määriteltäessä on huomioitu turvallinen toiminta valintakokeiden 
aikana kaikissa olosuhteissa. Hakijat on sijoitettu valintakoetiloihin niin, että 
suojaetäisyys hakijasta/valvojasta toiseen henkilöön on joka suuntaan vähintään 2 
metriä. Jokaiseen valintakoetilaan on pääsääntöisesti oma sisään- ja 
uloskäyntimahdollisuus, ja kullakin hakijalla on käytettävissä koetilakohtaisesti merkityt 
naulakko- ja wc-tilat, joihin on esteetön kulku. Yksilöllisiä järjestelyjä saaneille hakijoille 
ei varata erillisiä tiloja, vaan heidät sijoitetaan valintakoetilassa mahdollisimman 
häiriöttömään paikkaan. Kampuksilla noudatetaan koko valintakotilaisuuden ajan 
kahden metrin suojaetäisyyttä; odotus-, naulakko- ja WC- tiloissa sekä hakijoita 
valintakoetiloihin ohjattaessa, niin kampuksen ulko- kuin sisätiloissa, joissa 
suojaetäisyydet on mahdollisuuksien mukaan merkitty ja joita ohjaajat tarvittaessa 
ohjaavat noudattamaan. Valintakokeen suorittamisen jälkeen hakija ohjataan 
poistumaan kampukselta. Koetilojen pöytäpinnat, tuolit ja ovenkahvat sekä hakijoille 
kokeen aikana käyttöön annetut lainakoneet puhdistetaan desinfioivilla liinoilla, ennen 
ja jälkeen jokaista koetilaisuutta. Myös WC-tilojen puhdistusta tehostetaan. Estetään 
pääsy tiloihin, jotka eivät ole valintakoekäytössä. 

https://www.karelia.fi/amk-valintakoe/
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Suojavarusteet koetilaisuuksissa 

Jokaiseen valintakoe- ja odotustilaan tuodaan käsidesinfiointiainetta, nenäliinoja, 
käsipyyhkeitä ja roska- koreja, sekä ohjeet käsien huolellisesta pesemisestä ja 
desinfioinnista. Hakijoiden ja valintakoetoimijoiden tulee desinfioida kätensä 
valintakoetilaan tultaessa ja sieltä poistuttaessa. Valintakoetoimijoille varataan 
käyttöön nenä-suusuojia ja mahdollisuus käyttää kertakäyttöhansikkaita. Jokaiselle 
hakijalle tarjotaan käyttöön suu-nenäsuoja ja mahdollisuus käyttää 
kertakäyttöhansikkaita, hakija voi käyttää myös omaa suu-nenäsuojaa. Ennen 
valintakoetilaan tuloa ja valintakokeen päättymisen yhteydessä tehtävässä 
henkilöllisyyden tarkistuksessa hakijan, joka käyttää nenä-suusuoja, tulee ottaa suoja 
pois tunnistamisen mahdollistamiseksi. Tunnistamisen jälkeen hakijalle annetaan uusi 
suoja. Turvasuojat tarjotaan myös koetilojen siivoajille. 

 

Turvallisuuskoulutus ja turvallisuusohjeiden noudattaminen 

AMK-valintakokeiden aikainen yhteydenpito toimijoiden kesken tapahtuu 
työpuhelimeen ladattavan Secapp-sovelluksen kautta. Kaikille valintakoetoimijoille 
järjestetään valintakoekoulutus ja turvallisuuskoulutus, johon sisältyy perehdytys 
Secapp-sovelluksen käyttöön ja turvallisuuskävely sillä kampuksella, jonka valintakoe-
tilaisuuksissa henkilö on toimijana. Koulutuksissa käydyt asiat ja osallistujalistat 
dokumentoidaan.  

Jokaisen kampuksella olevan velvollisuus on noudattaa annettuja turvallisuusohjeita ja 
tarvittaessa ohjeistaa hakijoita ja muita kampuksella liikkuvia niiden noudattamisessa. 
Kampuksella noudatetaan paikalliselta Pelastuslaitokselta saatuja paloturvallisuus-
ohjeita, joiden noudattamista kampuksilla valvovat turvallisuusasiantuntija, 
toimitilainsinööri ja vahtimestarit. Kummallekin kampukselle järjestetään kaikkina 
valintakoepäivänä ensiapupiste. Mahdollisessa häiriötilanteessa kampuksella 
toimitaan Karelian yleisten turvallisuusohjeiden ja kampusten pelastussuunnitelmien 
mukaisesti. Häiriötilanteista ilmoitetaan Karelian turvaryhmälle. 

 


