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Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK) 
Kliininen asiantuntija, hoitotyö, Lappeenranta 

 
   
 
 
Ennen valintakoetta Monivalintakoe toteutetaan etänä LAB MOOC -valintakoepalvelussa. Kirjaudu 

hyvissä ajoin etukäteen LAB MOOC -palveluun (ks liite, ohje). Varsinaiselle valinta-
koealustalle pääset kirjautumaan linkillä ja kurssiavaimella, jotka toimitetaan si-
nulle sähköpostilla ennen valintakoepäivää. LAB MOOCista löydät tarkat valinta-
kokeen ohjeet. Voit myös kokeilla kirjallisen kokeen suorittamista harjoituskokeen 
avulla. 

 
Monivalintakoe perustuu LAB-ammattikorkeakoulun valintakoesivulla julkaistuihin artik-
keleihin. 

 
Videotallenne Monivalintakokeen lisäksi tee ja lähetä videotallenne 13.8.2021 klo 9 mennessä 

Opintopolun hakulomakkeella. Video on vapaamuotoinen. Videossa hakija kuvaa omaa 
työkokemustaan, omaa osaamistaan sekä koulutukseen liittyvää tulevaisuuden ura- 
ja/tai kehittymissuunnitelmaa. Videon kesto on enintään 3 minuuttia. Nimeä video näin: 
sukunimi-etunimi-YKL21S. Opintopolun liitetiedoston maksimikoko on 1 Gt. Tiedoston 
lataaminen palveluun vie aikaa, joten älä jätä palautusta viime minuuteille ennen takara-
jaa vaan tee se hyvissä ajoin. 

 
Monivalintakoe Monivalintakoe suoritetaan 13.8.2021 klo 9-11 LAB MOOC -palvelussa. Suorita moni-

valintakoe itse valitsemassasi rauhallisessa tilassa. Älä käytä valintakokeen tekemiseen 
mobiililaitetta. Monivalintakoe avautuu automaattisesti klo 9 ja sulkeutuu klo 11. 

 
Valinnan tulokset Valinta tehdään valintakokeesta saatujen yhteispisteiden perusteella. Valintakoe on 

maksimissaan 100 pistettä, josta monivalintakoe 70 pistettä ja video 30 pistettä. Jom-
mankumman kokeen osion hylkääminen johtaa koko valintakokeen hylkäämiseen.  

 
 Tulokset julkaistaan viimeistään 20.8.2021. Kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun, 

näet tulokset ja voit ottaa opiskelupaikan vastaan. Opiskelupaikka on otettava vastaan 
viimeistään 27.8.2021 klo 15. 

 
Tiedustelut Hakuun ja valintaan liittyvistä asioista saat tarvittaessa lisätietoja LABin hakija- 

palveluista, hakijapalvelut@lab.fi 
 
 

Menestystä valintakokeeseen! 
 
Anja Liimatainen, yliopettaja 
anja.liimatainen@lab.fi 
040 55777924 
 
LAB-ammattikorkeakoulu 
Hyvinvointiyksikkö 
Lappeenrannan kampus 
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LIITE: OHJE/Kirjautuminen LAB MOOC-palveluun 

 

Ohje tunnuksen luomiseen LAB MOOC -palveluun 

 

Huom! Käy luomassa tunnus alustalle tämän ohjeen avulla hyvissä ajoin etukäteen ennen varsinaista 

valintakoetta. Tällöin voit luoda tunnuksen rauhassa ja yrittää luomista uudelleen, jos törmäät johonkin 

ongelmaan. Ennen valintakoetta saat sähköpostitse linkin ja kurssiavaimen, jolla voit kirjautua 

varsinaiselle valintakoesivulle. 

 

 

 

1) Mene osoitteeseen https://mooc.lab.fi/. 

 

2) Etusivulta klikkaa Login-osion linkkiä ”Create new account”. 

 

 
 

3) Hyväksy palvelun tietosuojaseloste. 
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4) Täytä kaikki ”New account” -lomakkeella vaadittavat tiedot. Valitse käyttäjätunnuksesi ja salasanasi siten, 

että muistat ne myös jatkossa. Valitse salasana, joka täyttää sivulla ilmoitetut vaatimukset. Klikkaa lopuksi 

painiketta ”Create my new account”. 

 

 
 

5) Saat ilmoittamaasi sähköpostiin viestin, josta löytyy tunnuksen aktivointilinkki. Jos viestiä ei näy, muista tar-

kistaa myös roskapostikansiosi. Klikkaa aktivointilinkkiä. 

 

6) Tunnuksesi on aktivoitu ja pääset kirjautumaan alustalle osoitteessa https://mooc.lab.fi/ etusivun Login-

kohdasta antamalla käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Alustalla voit liittyä valintakokeesi kurssialueelle si-

nulle ennen valintakoetta sähköpostitse lähetettävän linkin ja kurssiavaimen avulla.  
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7) Jos unohdat salasanasi, pääset resetoimaan sen klikkaamalla etusivun Login-kohdassa olevaa ”Lost pass-

word?” -linkkiä ja tämän jälkeen antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai sähköpostiosoitteesi. 

 

 


