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Mitä hyötyä siis ensikertalaisuudesta on?

· Ensikertalaisille on varattu paikkoja lähes kaikilla aloilla (pois lukien aivan pienet
hakukohteet), ja joillain aloilla koko todistusvalinta on vain ensikertalaisille

Jos olen saanu paikan ylimmästä toiveesta voinko jonottaa alempia
jos maaliskuun haussa saan ylimmän paikan, voinko jonottaa alempia?

· Et voi, vain ylempää hakutoivetta voi jäädä jonottamaan

 Mihin korkeakouluihin pystyy hakea urheilumeriitein?

· Tähän en valitettavasti osaa vastata muuta kuin että Turun yliopistoon ei voi.

 Eli oliko se niin, että nykyään voi tulla valituksi vain todistuksen tai valintakokeen perusteella? Eli ei
yhdistelmää ollenkaan?

· Olet oikeassa, on joko todistusvalinta tai valintakoevalinta, ei enää yhdistelmää.

 Tuleeko 1. yhteishaun ja 2. yhteishaun tulokset yhtä aikaa?

· Eivät. 1. yhteishaun tulokset ovat valmiina viimeistään 4.6. ja toisen viimeistään 9.7. Paikan
vastaanoton takaraja on molemmissa 16.7.

Miten ensikertalaisena hakeminen eroaa ei-ensikertalaisista?

· Hakuprosessi on ihan samanlainen. Ensikertalaiset huomioidaan kuitenkin molemmissa
kiintiöissä.

 Millaiset ovat kielitaitokynnykset

· Kielitaitovaatimukset löytyvät täältä, kohdasta ”suomen kielen taidon osoittaminen”:
https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/yhteishaku

 Onko 2020 todistusvalinnalle jossain yhteenveto pisterajoista eri aloille

· Todistusvalinnan pisterajoista tiedot löytyvät täältä, ks. ”hyväksymispisteet 2020”:
https://www.utu.fi/fi/opiskelutilastot/yhteishaun-hakijamaarat

Tuleeko valintakokeeseen kutsua?

· Tavallisesti ei. Poikkeuksena voi olla esimerkiksi valintakokeen toisen vaiheen
soveltuvuuskoe.



Onko kevään pääsykoe erilainen koronarajotusten takia?

· Tavoitteena on pitää kokeet normaalisti kampuksella, mutta sitä ei voida varmasti vielä
sanoa. Valintakokeiden tarkemmasta toteutustavasta ilmoitetaan myöhemmin, viimeistään
16.3.2021.

 Miten ensikertalaisuus vaikuttaa lääkiksessä?

· Lääketieteessä koko todistusvalinta on varattu ensikertalaisille ja lisäksi valintakokeen kautta
osa paikoista on varattu ensikertalaisille. Ks. tarkemmin www.laaketieteelliset.fi

Menettääkö ensikertalaisuuden, jos ei hae suoraan toisen asteen opintojen jälkeen vaan pitää
välivuoden?

· Ei menetä. Ensikertalaisuuden menettää vain, jos hakee ja vastaanottaa saadun
opiskelupaikan.

Mitä tapahtuu jos valintakoe jää väliin?

· Et voi tulla valituksi valintakokeen perusteella. Todistuksen perusteella voit toki tulla
valituksi ja tulevina vuosina voit ihan normaalisti hakea jälleen, et joudu ”mustalle listalle”

 Voiko hyväksytyn opiskelupaikan vastaanottaa vaikka vasta vuoden päästä?

· Ei, se pitää ottaa vastaan viimeiseen kerrottuun päivämäärään mennessä. Muuten opiskelu-
oikeus raukeaa ja paikka annetaan jonossa seuraavalle.

 Miten todistusvalinnan haussa menetellään, jos alin pistemäärä (jolla pääsee sisään) on sama
useamman hakijan kesken?

· Vaihtelee hakukohteittain. Useimmiten tasapistetilanteisiin on määritelty tarkempia
valintakriteereitä

 Kuinka kauan valintakokeeseen on yleensä aikaa lukea, vai vaihteleeko se jatkokoulutusaloittain

· Vaihtelee aloittain. Joissain hakukohteissa ei ole ennakkomateriaalia lainkaan ja joissain se
ilmoitetaan esimerkiksi kuukausi aiemmin.

  Paljonko ensikertalaisuus hyödyttää hakiessa?

· Tämä riippuu alasta ja ensikertalaisille kiintiöidyistä paikoista.

 Korotettiinko todistusvalinnalla valittujen osuutta viime keväänä?

· Joillain aloilla kyllä.

 Jääkö ilman tukia esim. kelalta jos ei hae mihinkään

· Tätä kannattaa tiedustella Kelasta, on heidän erityisalaansa

 Missä tilastoista löytyy alimmat hyväksytyt pisteet?

· Pisterajoista tiedot löytyvät täältä, ks. ”hyväksymispisteet 2020”:
https://www.utu.fi/fi/opiskelutilastot/yhteishaun-hakijamaarat


