Suunnitelman tekeminen on tärkeää jos
lukemiseen ryhtyminen on vaivalloista
 luet koko ajan vähemmän kuin olisit halunnut
 otat hirveästi paineita kirjoituksista
opiskelusi ja vapaa-aikasi ovat epätasapainossa
 olet yleisesti hukassa kirjapinon kanssa

MIKSI
tehdään ajankäyttösuunnitelma?

Lukusuunnitelma vähentää stressiä
Stressinhallinnassa olennaista on mitoittaa tehtävät
asiat realistisesti omaan aikaan ja jaksamiseen nähden.

Omat kyvyt voi kokea riittämättömäksi, jos vaatimukset
itselle ovat liian kovat.
Lukusuunnitelma auttaa hahmottamaan, kuinka paljon
luettavaa oikeastaan on ja miten luku-urakan voi pilkkoa
osiin.

Tehtävä on OP02-kurssin pakollinen osa.
Tehtävän palautus viimeistään perjantaina 29.1.2021.
Toimi näin:

- Aloita miettimällä tavoitteesi: kirjoitettavat aineet, mikä vie eniten
valmistautumisaikaa, mihin sinun tulee panostaa eniten?

TEHTÄVÄNÄ:
Suunnittele ajankäyttösi
ennen kevään
kirjoituksia!

- TEE paperille lista: kunkin kirjoitettavan aineen kurssit,
oppikirjat, muu materiaali, opiskeltavat aihekokonaisuudet, kalenteriin
sijoittuvat tilaisuudet: prelit, tentit, kirjoituspäivät.

- Käy tekemäsi lista läpi ja täydennä sitä näillä asioilla:
• arvio oppiaineittain mitä jo osaat,
• miten paljon sinulla on vielä luettavaa/kerrattavaa,
• miten paljon sinulla on aikaa ennen kirjoitusten alkua.
- Mieti ja suunnittele millä tavoin opiskelet: teetkö tiivistelmiä,
käsitekarttoja, miten luet, kertaat, palauta mieleesi hyvät opiskelutekniikat

(oheismateriaalia linkkien takana classroomissa).

Kalenteriin kirjaat
KIRJOITUKSIIN LUKEMISEN/OPISKELEMISEN
•
•

Täytä käyttämäsi
kalenteripohja
kirjaamalla

Ajankohdat ja luettava määrä/opiskeltavat asiat
Kertaaminen: muista varata aikaa edellisen opiskellun asian
kertaamiseen esim. seuraavan päivän alkuun tai saman päivän
loppuun tai molempiin

MUUT menot kuin esim. Koulu, harrastukset (työ) jne.
• Kirjaa kalenteriin kaikki tiedossa olevat menot, vaikka toistuisivat
säännöllisesti => näet päivittäin käytössäsi olevat ajat, jolloin voit
opiskella!
TAUOT JA RENTOUTUMINEN
• Merkitse myös ruokailuajat ja muut tauot kalenteriisi!
• Muista rentoutuminen sinulle sopivalla tavalla: ulkoilu, liikunta,
musiikki...
KANNATTAA aloittaa heti, viimeistään 18.1. alkaen!
MUISTA:
ARVIOI lukusuunnitelmaasi lukuloman aikana.
Tee tarvittaessa muutoksia!

Mitä lukion
jälkeen?
Hakuinfot abeille tammikuu 2021

Korkeakoulujen yhteishaku 2021
• Lukion päättäneet hakevat yliopistoon ja ammattikorkeakouluun yhteishaussa
• Keväällä haetaan syksyllä 2021 alkaviin koulutuksiin.
• Syksyllä haetaan tammikuussa 2022 alkaviin koulutuksiin
HAKUAJAT: HAE AJOISSA ENNEN HAKUAJAN PÄÄTTYMISTÄ!
Keväällä :
• Ensimmäisenä hakuaikana 7.1. - 20.1.2021 haetaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
vieraskielisiin (engl.kielisiin) koulutuksiin sekä mm. Taideyliopiston koulutuksiin ja joihinkin
taiteen tai kulttuurialan koulutuksiin.
• Toisena hakuaikana 17.3—31.3.2021 haetaan muihin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen
suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.
• Varmistus pääsykokeiden järjestämisestä ilmoitetaan viimeistään 16.3.2021 opintopolussa!
Syksyllä: Yksi hakuaika 2.9. - 16.9.2020

HAKUAJAT PÄÄTTYVÄT VIIMEISENÄ HAKUPÄIVÄNÄ JO KLO 15.00!

Näin haetaan keväällä
Ensimmäisessä yhteishaussa
• Voi hakea yhteensä kuuteen (6) koulutukseen,

• hakukohteiden järjestyksellä ei ole merkitystä.
• Hakijalle voidaan tarjota useampia opiskelupaikkoja.
Toisessa yhteishaussa voi hakea
•

yhteensä kuuteen paikkaan, jotka on asetettava mieluisuusjärjestykseen.

•

Hakijalle tarjotaan vain yhtä paikkaa.

•

Jos sinut hyväksytään todistusvalinnassa paikkaan, joka on mieluisuusjärjestyksessä
alempana kuin se, mihin eniten haluaisit, voit osallistua valintakokeen ajankohdan salliessa
kokeisiin. Voit myös ottaa paikan vastaan

Hakija voi ottaa vastaan vain yhden paikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

Korkeakouluvalintojen
aikataulut kevät 2021

Ensimmäinen yhteishaku

Toinen yhteishaku

Tulokset ilmoitetaan hakijoille
viimeistään 4.6.2021

Todistusvalinnan tulos ilmoitetaan hakijoille
viimeistään 31.5.2021

Hakijan tulee ottaa paikka vastaan
viimeistään 16.7.2021

Muiden kuin todistusvalintojen
tulokset ilmoitetaan hakijoille
viimeistään 9.7.2021

Mahdolliset lisähaut vapaiksi
jääneille paikoille

Hakijan tulee ottaa paikka vastaan viimeistään
16.7.2021
Mahdolliset lisähaut vapaiksi jääneille
paikoille

Varasijoilta hyväksyminen päättyy
2.8.2021

Varasijoilta hyväksyminen päättyy
2.8.2021

Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2021

Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2021

Hakukohteen valinnasta lomakkeen
täyttämiseen
Koulutuksen etsiminen
Opintopolun etusivulla on hakulistaukset korkeakoulujen ensimmäisen ja toisen hakuajan koulutuksista.

Jos haluat laajemmin tutkia mitä hakukohteita korkeakouluissa on tarjolla, valitse joko ammattikorkeakoulu tai
yliopisto, jolloin tulee näkyviin "Etsi koulutuksia" hakukenttä, sen alta löytyy myös linkki "selaile koulutuksia"
Jos tiedät mitä haet, kirjoita hakukenttään esimerkiksi: ammatti, koulutus tai ala
Hakutuloksia voi rajata oman pohjakoulutuksen, koulutuksen sijainnin ja opetuskielen mukaan: muista poistaa
kielirajaus, kun haluat nähdä muutakin kuin suomenkielisen tarjonnan!

Hakutuloslistan linkeistä pääsee tarkempiin koulutuskuvauksiin.
Kuvauksesta tarkistetaan valintaperusteet ja pääsykokeet!

2. Vaihtoehtoja voi verrata käyttämällä muistilistaa
Muistilista on työkalu, johon voi kerätä koulutuksia, muistilistan voi tulostaa itselle. Muistilistan tiedot voi
siirtää suoraan hakulomakkeelle. Tiedot säilyvät selaimen sulkemiseen asti.

Hakeminen koulutukseen

Täytä ja lähetä hakulomake ajoissa hakuaikana!
Hakeminen ei vaadi kirjautumista Oma Opintopolku –palveluun eikä hakulomaketta voi täyttää
kirjautuneena. Palveluun kirjaudutaan hakemuksen lähettämisen jälkeen.
Hyväksy hakulomakkeen ehto, joka liittyy sähköiseen asiointiin opiskelijavalinnoissa, jotta voit
jatkaa lomakkeen sähköiseen täyttämiseen.
•
•
•

Täyttämällä lomakkeen netissä hakija suostuu siihen, että kaikki opiskelijavalintaan
liittyvä viestintä tapahtuu sähköisesti.
Jos hakija ei suostu tähän, hänen on täytettävä paperinen hakulomake, jonka hän
pyytää siitä korkeakoulusta, johon aikoo hakea
Sähköpostiosoite on pakollinen tieto ja se pyydetään antamaan kaksi kertaa, jotta se
varmasti on oikeassa muodossa. Käytä sellaista sähköpostiosoitetta, jota seuraat!

Hakeminen koulutukseen

Hakulomake on mobiilikäyttöinen.
Hakulomakkeen kaikki kysymykset ovat samalla sivulla.
Hakulomake on aina hakijakohtainen (yhteiset osiot + hakukohtaiset lisäkysymykset perustuvat
hakijan valitsemiin hakukohteisiin)
Hakulomake ilmoittaa jos et ole kelpoinen hakemaan valitsemaasi hakukohteeseen (esim. ei
riittävää pohjakoulutusta)

Jos hakukohteeseen pitää toimittaa liitteitä, ne voi ladata suoraan hakulomakkeelle, tarkista
mahdolliset määräajat!
Esikatselu on mahdollista ennen lähettämistä.

Tee mahdolliset ennakkotehtävät ja
valmistaudu myös valintakokeeseen
Muista tarkistaa mahdolliset hakukohteeseen tarvittavat liitteet, jotka sinun
pitää toimittaa erikseen, selvitä mahdolliset ennakkotehtävät ja palauta ne ajoissa
(tarkista pitääkö sinun ottaa etukäteistehtäviä mukaan kokeeseen).
Yleensä valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua. Tarkista valintakokeen aika ja
paikka opintopolusta, mene valintakokeeseen hyvissä ajoin!
Valmistaudu valintakokeeseen hyvissä ajoin, useimmilla aloilla todistusvalinnan
tulokset tulevat niin myöhään, että etukäteen on syytä valmistautua.
Tämä koskee myös nk. aineistokokeita tai koulun ops:aan perustuvia kokeita!

Valintojen tulokset "oma opintopolku" palvelussa
Hyväksytty,
Kevään ensimmäisessä yhteishaussa hakija voi olla hyväksytty useampaan hakutoiveeseen.
Kevään toisessa ja syksyn yhteishaussa, jos hakija on tullut hyväksytyksi ylimpään toiveeseensa
tai hakija on hyväksytty johonkin alempaan toiveeseensa, ja hän on tullut hylätyksi ylempiin.
Hyväksytty (selite), jos valintaan liittyy jokin ehto (esim. tutkinto, jolla hakee, ei ole vielä valmis)
Hyväksytty (odottaa ylempiä hakukohteita), Kevään toisessa ja syksyn yhteishaussa, jos hakija
on hyväksytty hakukohteeseen, mutta ylemmät hakutoiveet ovat vielä kesken. Ei käytössä kevään
ensimmäisessä yhteishaussa.
Kesken, jos valinnat ovat vielä suorittamatta tai julkaisematta
Et saanut opiskelupaikkaa
Varalla

Muista ottaa opiskelupaikka vastaan!

Saat sähköpostiviestin, jos sinut on valittu opiskelemaan.
Ota opiskelupaikka vastaan annettuun määräaikaan mennessä, sillä muuten
menetät paikan.

Opiskelupaikan vastaanotto on sitova, etkä voi sitä enää myöhemmin muuttaa tai
perua. Sitova vastaanotto peruuttaa automaattisesti muut hakukohteet!
Voit joissakin tapauksissa myös ottaa paikan vastaan ehdollisesti: selvitä miten se
sinun hakukohteessasi tapahtuu!

Ensikertalaisia koskevat kiintiöt
korkeakouluvalinnoissa

Korkeakoulut varaavat osan opiskelupaikoista ensikertalaisille.
Opiskelupaikkaa hakeva on ensikertalainen silloin kun hänellä ei ole opiskelupaikkaa
korkeakoulussa.

Ensikertalaisuus ei siis koske ensimmäistä kertaa hakemista eikä vastavalmistunutta
yo-tutkintoa vaan opiskelupaikan vastaanottoa korkeakoulussa

Koulutushaut tehdään pääsääntöisesti www.opintopolku.fi - palvelussa

Poikkeuksia ovat esimerkiksi:
Poliisiammattikorkeakoulu: www.polamk.
Ilmailuopisto: www.finaa.fi
Yrkeshögskolan på Åland: www.ha.ax

Mahdollinen välivuosi?
Muista silloin:

Avoin yliopisto ja avoin
ammattikorkeakoulu
Laaja oppiainetarjonta
Myös verkko-opiskelu-mahdollisuuksia

Maksullista
Korkeakoulujen opintokokonaisuuksia ja lyhyempiä kursseja
Pääsee kokeilemaan mitä korkeakouluopiskelu on
Voi tutustua oppiaineisiin ja varmistua siitä onko ala itselle sopiva
Opinnot voi myöhemmin liittää osaksi tutkintoa
Avoimen yliopiston väylä ja ammattikorkeakoulun polkuopinnot

HAKU AMMATILLISIIN TUTKINTOIHIN
• Tutkinnot 1,5-2v., joustavasti opiskellen mm. päiväopiskelua ja
oppisopimusta yhdistellen
• Nopeasti ammattiin
• Hakuaika keväällä 23.2 –23.3.2021
• Yo-pohjaisia linjoja vähennetty
Jatkuva haku ammatillisiin koulutuksiin
Tapahtuu oppilaitosten päättäminä hakuaikoina,
•

Hakuohjeet oppilaitosten nettisivuilla, sillä tietoa ei välttämättä
löydy opintopolusta!

OPPISOPIMUSKOULUTUS

Opiskelija ja työnantaja solmivat työ- ja
koulutussuhteen.

Oppisopimuksen pituus vaihtelee
koulutuksesta riippuen neljästä kuukaudesta
neljään vuoteen.

Opiskelusta noin 80 % tulee olemaan työssä
oppimista ja noin 20 % tietopuolista opetusta
alan oppilaitoksessa (teoriaopintoja
oppilaitoksessa keskimäärin 4 pv. /kk. )
Lisätietoa oppisopimustoimistoista ja
opintopolusta

Alle 25-vuotiaana on velvollisuus hakea
koulutukseen
Muistathan lukion jälkeen, jos et ole suorittanut tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa
koulutusta:
•
•
•
•
•

Hae aina keväällä seuraavana syksynä alkavaan tutkintoon johtavaan koulutukseen esim. ammatillinen
koulutus, yliopisto tai ammattikorkeakoulu eli kevään abiturientin tulee hakea abikeväänä koulutukseen,
joka alkaa syksyllä.
Koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishakuun.
Hae vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden valintakriteerit täytät.
Osallistu esimerkiksi pääsykokeeseen ja muihin koulutuksen hakemiseen kuuluviin tilaisuuksiin.
Jos saat opiskelupaikan, ota se vastaan ja aloita opinnot.

Oikeuden työttömyysetuuteen menettää jos
• on ilman pätevää syytä jättänyt hakematta koulutukseen, kieltäytynyt koulutuksesta tai ei aloita
koulutuksesta tai keskeyttää sen.
Ole yhteydessä TE-toimistoon ja kysele tarkemmin!
Ks. KELA -> henkilöasiakkaat -> työttömät

Kansanopistot, kansalais- ja työväenopistot
• Voi suorittaa yliopistollisia arvosanoja yhteistyössä avoimen
yliopiston kanssa
• Linjat ja kurssit: kieliä, matkailua, käsitöitä, taidetta, musiikkia,
teatteria, viestintää, valokuvausta, yhteiskunnallisia aineita,
humanistisia aineita…
• Opinnot yhden lukukauden tai lukuvuoden mittaisia esim.
lähialueella Turun kristillisen opiston kauppatieteen, logopedian,
lääketieteen, oikeustieteen ja psykologia ja kasvatustieteen linjat sekä
Paasikivi-opiston media ja taiteen linjat.
• Koulutus osin maksullista, opintotukea voi hakea.

ULKOMAILLE, TÖIHIN, ARMEIJAAN?
• Au pairiksi
• Työhön
• Tutkintoa suorittamaan

• Lisätietoja: www.maailmalle.net
• TE-palvelut + muut työpaikkasivustot
• lisätietoja Varsinais-Suomen
aluetoimistosta ja netistä

YLIOPISTOJEN
OPISKELIJAVALINNOISTA

Todistusvalinta koskee vain ensikertalaisia esimerkiksi seuraavilla
aloilla:

• Biolääketiede Turku, Kuopio
• Lääketiede, hammaslääketiede, eläinlääketiede
• Oikeustiede
• Psykologia
• Yhteiskuntatiede, vaihtelee hakukohdekohtaisesti ja yliopistoittain,
esim. Journalistiikka Tre vain ensikertalaiset, Helsinki valtiotieteet:
todistusvalinta kaikille
Lähde: Valmennuskeskus 2020

Yhteisvalintakohteita, valintakoeyhteistyötä
on ainakin näillä aloilla:

Arkkitehti
Biologia
Biolääketiede
Diplomi-insinööri
Farmasia
Kasvatustieteet
Opettajankoulutus
Kauppatiede
Lääketiede

•Hammaslääketiede
•Maantiede
•Metsätiede
•Oikeustiede
•Psykologia
•Sosiaalityö
•Yhteiskuntatiede: Itä-Suomen yo
•Tietojenkäsittelytiede
•Logopedia
•AMK

Lähde: Valmennuskeskus 2020

Alakohtaisia yhteisvalintasivustoja löytyy
esimerkiksi:
•Biohaku (biologia)
• dia.fi (diplomi-insinööri & arkkitehti)
• kauppatieteet.fi

• lääketieteelliset.fi
• oikeustieteet.fi
• www.helsinki.fi/fi/verkostot/vakava (kasvatus- ja opetusala)

Vanhoja valintakokeita yhteisvalintakohteista
ja valintayhteistyötä tekevistä koulutuksista:

• Diplomi-insinöörialat

• Lääketiede

• Tietojenkäsittelytiede

• Oikeustieteet

• Sosiaalityö

• Kasvatustiede

• Farmasia

• Biologia

• Metsätiede

•Psykologia ja logopedia2021

Yliopistojen julkaisemia tietoja vanhoista
valintakokeista:

• Helsingin yliopisto
• Turun yliopisto
• Tampereen yliopisto

• Aalto-yliopisto
• Vaasan yliopisto
• Lapin yliopisto

• Oulun yliopisto

Tietoa korkeakoulujen hakukohteiden
hakijamääristä ja pisterajoista:

Vipunen: vipunen.fi
Hakeneet ja hyväksytyt

Korkeakoulujen yhteishaun pisterajat

Turun yliopiston hakukohteet 2021 ja tilastoja
valinnoista
•Turun yliopiston hakukohteet 2021
•Tilastoja yhteishausta 2020

Vieritä eo. sivun alareunaan, jossa on hakukohteiden tilastotietoja mm.
hyväksymispisteet 2019 ja 2020.
Kannattaa muistaa, että nykyiset todistusvalintojen pisteytystaulukot otettiin
käyttöön v. 2020.

JA, että v. 2020 on valinnat tehty poikkeusoloissa (us.aloilla ylitettiin
todistusvalintakiintiö, pääsykokeissa oli erityisjärjestelyjä jne.).

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnoista
•

Yhteishaun valintatavat:
• Todistusvalinta, ylioppilastutkinto (suomalainen tai kansainvälinen)
• Todistusvalinta, ammatillinen perustutkinto
• AMK-valintakoe

•

Ensikertalaiskiintiö vaihtelee hakukohteittain

•

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan alan sekä merenkulun
alan hakukohteissa on lisäksi terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia.

•

Rakennusarkkitehdin ja merikapteeniin hakukohteisiin on lisäksi soveltuvuustesti
(hyväksytty/hylätty) ja rakennusmestarin hakukohteeseen huomioidaan myös työkokemus.

•

Todistusvalinnan kynnysehdot erilaiset eri hakukohteissa

Lähde: Valmennuskeskus 2020

Ammattikorkeakoulun valintakoe

•Ammattikorkeakoulujen yhteinen omalla tietokoneella tehtävä digitaalinen valintakoe
•Hakija ilmoittautuu AMK-valintakokeeseen Opintopolku.fi -palvelussa yhteishaun
hakulomakkeella
•Hakija voi suorittaa AMK-valintakokeen missä tahansa ammattikorkeakoulussa, joka
käyttää AMK-valintakoetta
•Hakija valitsee kokeen paikan ja ajan tarjolla olevista vaihtoehdoista (jos paikat
täyttyvät vaihtoehto sulkeutuu ja hakija valitsee muista vaihtoehdoista paikan
•Ei erillistä kutsua, saavuttava ajoissa, myöhästyneitä ei oteta pääsykokeeseen

Ammattikorkeakoulun valintakoe

•AMK-valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia tai -tehtäviä
•Valintakokeen sisältö määräytyy hakukohteiden mukaan
•Yhdellä suorituskerralla hakija suorittaa kaikki ne osiot, jotka kuuluvat hänen
hakukohteisiinsa
•Valintakokeeseen tulee ottaa mukaan:
- tunniste (= QR-koodi, jonka saa ilmoittautuessa valintakokeeseen)
- voimassa oleva virallinen kuvallinen henkilötodistus
- kannettava tietokone ja virtajohto
- hakijan halutessa langallinen hiiri (langattomia laitteita ei saa käyttää)
- kynä

Oppitunnin materiaalit + muuta
valintoihin liittyvää materiaalia löydät:
Ajankäyttösuunnitelma/lukusuunnitelma

Tehtävänanto + palautus coogle classroom

Hakuinfon materiaali sekä lisää kevään hakuihin liittyviä
materiaaleja löydät myös google classroomista, kirjaudu edu.turku.fi –
tunnuksella.
Hakuinfo 2021:

vnsyllq

