Sopivatko korkeakouluopinnot minulle?
Opiskeluvalmiuksien pohtiminen
Sinulla erilaisia mahdollisuuksia kokeilla korkeakouluopintoja jo toisen asteen aikana, kun
opiskelet Omniassa ammatillista tutkintoa tai aikuislukion tutkinto-opiskelijana.
Korkeakouluopinnoissa tarvitaan hyviä opiskelutaitoja ja pohjatietoja. Lue seuraavat tiedot, kun
mietit, onko sinulla riittävät valmiudet opiskella korkeakoulussa.
Nämä asiat kertovat siitä, että sinulla on hyvät pohjatiedot:
• valmis ylioppilastutkinto / lukio
• YTOissa erityisesti matematiikka, fysiikka, kielet, äidinkieli/S2 mieluiten vähintään
arvosana 4
• Peruskoulun päättötodistuksessa erityisesti matematiikka, fysiikka, kielet, äidinkieli/S2
mieluiten vähintään arvosana 8
• vahvat näytöt työelämästä
Pohjatietoja ja omia arvosanoja tarkastellessa on hyvä muistaa alakohtaiset erot. Esimerkiksi
insinööriopinnoissa korostuvat matemaattiset taidot, kun taas matkailualalla voit hyötyä enemmän
kielellisistä taidoista.
Korkeakouluopintojen suorittamiseen tarvitaan kova motivaatio ja paljon sinnikkyyttä. Jos
pohjatietosi näyttävät olevan kunnossa, tee seuraavaksi testi (seuraava sivu), jonka avulla voit
pohtia opiskeluvalmiuksiasi laajemmin.

Testi: Sopivatko korkeakouluopinnot minulle?
Vastaa alla oleviin väittämiin. Niiden ja testin tuloksen avulla voit pohtia, riittävätkö sinun
opiskeluvalmiutesi korkeakouluopintoihin.
Väittämä
1. Otan vastuun omista opinnoista. Opettajan ei tarvitse kysellä perääni
usein.
2. Sitoudun opiskeluun: opiskelulla on tärkeä osa elämässäni nyt ja olen
valmis panostamaan siihen sinnikkäästi.
3. Minulla on paljon motivaatiota ja haluan kovasti oppia uutta.
4. Olen oma-aloitteinen opiskelija. Suunnittelen ja aikataulutan itsenäisesti
opintojani ja teen tehtäviä.
5. Minulla on aikaa panostaa opiskeluun ja elämäntilanteeni tukee
opiskelua.
6. Löydän helposti tietoa netistä ja kirjoista ja ymmärrän, mikä on luotettava
tietolähde.
7. Osaa käyttää hyvin tietokonetta, esimerkiksi erilaisia toimisto-ohjelmia
(Word, PowerPoint, Excel) ja oppimisympäristöjä netissä.
8. Osaan arvioida itse, mikä opinoissa menee hyvin ja mikä huonosti, mikä
on vahvuuteni ja mitä minun pitää vielä kehittää.
9. Osaan suomen kieltä erittäin hyvin (noin B2-taso).
10. Voin opiskella myös englanniksi.
11. Olen hyvä matematiikassa.
12. Kaipaan enemmän haastetta ja teoreettisempaa opiskelua kuin
ammattikoulussa.
Laske vastaukset yhteen:
•
•

•

Kyllä

Ei

Jos vastasit kyllä 10-12 kysymykseen: Hienoa! Vaikuttaa siltä, että sinulla on hyvät
valmiudet selviytyä korkeakouluopinnoista ja taitoja, joita korkeakoulussa tarvitaan.
Jos vastasit kyllä 6-9 kysymykseen: Sinulla näyttää olevan taitoja, jotka ovat tärkeitä
korkeakoulussa, mutta kannattaa vielä pohtia asiaa. Katso ne kohdat testistä, joihin
vastaisit ”Ei”. Jos uskot, että pystyt tsemppaamaan niillä alueilla, niin voisit kokeilla
korkeakouluopintoja.
Jos vastasit kyllä 0-5 kysymykseen: Sinun pitää kartuttaa vielä lisää
opiskeluvalmiuksia, ennen kuin voit aloittaa korkeakoulussa. Jos haluat korkeakouluun,
katso testin väittämät uudestaan. Mieti, miten saisit testin aiheita edistettyä ja palaa asiaan
hieman myöhemmin.

