
Yhteishakuilta

Hiidenkiven 9. luokan oppilaiden, huoltajien

ja opettajien yhteinen ilta ke 27.11.2019



KEVÄÄN 2020 YHTEISHAKU

• Toisen asteen koulutus eli lukiot ja ammatilliset 

oppilaitokset

• Kevään 2020 koulutustarjonta www.opintopolku.fi sivuilla

• Samat valintaperusteet koko maassa

• Yleinen pääsyvaatimus on perusopetuksen 

päättötodistus

• Hakuaika helmi-maaliskuussa 18.2-10.3.2020
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http://www.opintopolku.fi


LUKIOT

• Yleislukioon otetaan opiskelijat lukuaineiden keskiarvon 
mukaisessa järjestyksessä (12 lukuainetta)

• Alle 7.0 keskiarvolla ei Helsingissä pääse lukioon

• Viime kesänä 2019 alin keskiarvoraja oli 7.42 (Vuosaaren 
lukio), ylin 9.33 (Ressu, Norssi)

• Helsingin lukioiden keskiarvorajat 2019
• Espoon ja Vantaan lukioiden keskiarvorajat 2019

https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/koulut/meikku/alimmat+keskiarvot+lukioihin+2019.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/koulut/meikku/Espoon lukioiden keskiarvorajat 2019.pdf


PISTEET AMMATILLISEEN 
KOULUTUKSEEN PYRITTÄESSÄ

• 6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä 

vuonna kuin haet, TAI

• 6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esimerkiksi 

kymppiluokasta tai VALMASTA

LISÄKSI:

• 1 – 16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä

• 1 – 8 pistettä painotettavista arvosanoista

• (1 – 3 pistettä työkokemuksesta)

• 2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta



Esimerkkejä ammattikoulun 
pisteistä 2019

• Lähihoitaja: 4-14p
• Lääkealan perustutkinto (Stadin AO) 23p
• Datanomi (BCH) 19p
• Hius- ja kauneudenhoitoalan pt. 2-24p
• Turvallisuusalan pt.: 12-17p
• Liiketoiminnan perustutkinto: 10-20 p

• Pääkaupunkiseudun ammatillisten oppilaitosten pisterajat 
2019

https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/koulut/meikku/Ammatillisen koulutuksen yhteishaun pisteet 2019.pdf


Kaksoistutkinto

• Ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto

• Opiskelija opiskelee lukiossa äidinkieltä sekä vähintään kolmea 

seuraavista:

• toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka, reaali

• Kiinnostus ilmaistaan yhteishaun lomakkeella haettaessa 

ammatilliseen koulutukseen

• Vaatii motivaatiota ja sitoutumista!
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TOIMINTAVAIHTOEHDOT 
HAKUVAIHEESSA

A. Oppilas täyttää sähköisen hakulomakkeen koulussa

opon kanssa.

B. Oppilas täyttää sähköisen hakulomakkeen yhdessä 

huoltajan kanssa kotona mielellään ensimmäisellä 

yhteishakuviikolla.



5 HAKUTOIVETTA

• Hakutoiveiden järjestys on sitova! = ei voi muuttaa hakuajan 

päättymisen jälkeen!

• Oppilas valitaan 1. hakutoiveeseen, johon hänen pisteensä tai 

lukuaineiden keskiarvot riittävät.

• Kun hakemus on lähetetty, hakija saa välittömästi tiedon 

sähköpostiinsa hakemuksen saapumisesta Opetushallitukseen.

• Hakija voi tehdä muutoksia / korjauksia hakemukseensa vain 

sähköpostitse hakuaikana hakemuksessa olevasta sähköpostista



VALTAKUNNALLINEN YHTEISHAUN 
PALVELUPISTE

OPINTOPOLUN HAKUNEUVONTA

OPETUSHALLITUS

PL 380

00531 HELSINKI

Neuvontapalvelu: 0295 331010

Sähköposti: neuvonta@opintopolku.fi



ARVOSANAT JA VAPAAEHTOISET 
KIELET

• Keväällä päättötodistuksen arvosanat siirretään Opetushallituksen 

yhteishakurekisteriin suoraan koulusta.

• 9. luokan joulutodistus on ennuste päättöarvioinnista, mutta sen 

numeroita ei käytetä yhteishaussa.

• Mikäli oppilaan huoltaja pyytää, ettei oppilaan päättötodistukseen 

merkitä numeroarvosanaa valinnaisesta A2- tai B2-kielestä 

(joka ei ole ruotsi), numeroarvosana jätetään pois ja 

todistukseen merkitään arvosanan tilalle (S) suoritettu.



PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEET

• Ei kaikilla aloilla

• Jos koulutuksen järjestäjä järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeen, 

kokeisiin on kutsuttava kaikki hakukelpoiset hakijat.

• Pääsykokeet huhti-toukokuussa

• Koekutsu kirjeitse kotiin ammatillisista oppilaitoksista 

HUOM! Ei lukioista!



Ammatillisia koulutusaloja, joihin 
on pääsykoe

• Nuoriso-ohjaaja/lastenohjaaja

• Lentokoneasentaja

• Tarkista sisällöt aina oppilaitoksen kotisivuilta tai 

Opintopolusta!



YHTEISHAUN TULOKSET 2020

• Tulokset julkistetaan koulujen kotisivuilla 11.6.2020

niiden hakijoiden kohdalla, jotka ovat antaneet siihen 

luvan hakulomakkeessaan.

• Tieto tuloksista tulee oppilaan antamaan 

sähköpostiosoitteeseen  toimiva sähköposti tärkeä!

• Oppilaitos ilmoittaa valituksi tulemisesta sähköisesti 

ja/tai kirjeitse



OPISKELUPAIKAN VARMISTAMINEN 
to 25.6. MENNESSÄ

• Ammatilliset oppilaitokset:

• Ohjeet tulevat joko sähköpostitse ja/tai kirjeessä kotiin

• Lue huolella ohjeet, miten ilmoittautua läsnäolevaksi

opintoihin

• Lukio:

• Varmistaminen tapahtuu toimittamalla peruskoulun 

päättötodistus lukioon

• Samalla vahvistetaan alustavat ainevalinnat



JOS ET SAANUT OPISKELUPAIKKAA

• Jos et tullut valituksi koulutukseen, saat 
jälkiohjauskirjeen, jossa kerrotaan pistemääräsi ja 
sijoittumisesi varasijoille niihin koulutuksiin, joihin olet 
hakenut.

• Varasijalta voi saada peruutuspaikan.

• Lisähaku mahdollisille vapaille 
paikoille: opintopolku.fi (lukiot,10-luokka, VALMA,  
LUVA)

• Ammatillisilla oppilaitoksilla jatkuva haku: ota yhteys 
suoraan oppilaitokseen

http://opintopolku.fi/


Haku perusopetuksen jälkeisiin 
valmistaviin koulutuksiin

1. VALMA = ammatillisiin valmentava

2. KYMPPILUOKAT

3. LUVA = maahanmuuttajien lukiokoulutukseen 

valmistava koulutus

• Hakuaika touko-heinäkuussa 19.5.-21.7.2020.

Hakeminen on netissä www.opintopolku.fi

http://www.opintopolku.fi/


HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

• http://www.opintopolku.fi/

• http://www.yhteishakulaskuri.fi/

http://www.opintopolku.fi/
http://www.yhteishakulaskuri.fi/


Ajankohtaista

• AVOIMET OVET OPPILAITOKSISSA
• Ammatilliset 

oppilaitokset: https://sites.google.com/site/itiksenopo/avoimet
-ovet/ammatillinen-koulutus

• Lukiot: https://sites.google.com/site/itiksenopo/avoimet-
ovet/lukio

• Seuraa oppilaitoksen sivuja!

• Oppilas ilmoittaa etukäteen Wilman kautta
• omalle opolle, mihin avoimiin oviin on menossa ja milloin.
• tunnin opettajalle poissaolostaan.
• Kokeista ei voi olla poissa!

https://sites.google.com/site/itiksenopo/avoimet-ovet/ammatillinen-koulutus
https://sites.google.com/site/itiksenopo/avoimet-ovet/lukio


VÄITTÄMÄPELI: OHJEET
• Noin 6 hengen ryhmät (oppilaita ja aikuisia sekaisin)

• Keskustellaan viidestä väitteestä

• Kun yksi väittämä on luettu, kukin pelaaja pohtii mielessään omaa suhdettaan 

väitteeseen

• Jos olet täysin samaa mieltä väitteen kanssa (kyllä), aseta pelimerkki keskelle

• Jos olet tyystin eri mieltä (ei), laita pelimerkki mahdollisimman kauas keskustasta. 

Voit asettaa pelimerkin myös ääripäiden väliin siihen kohtaan, kun ”tuntuu oikealta”.

• Pelimerkit asetetaan laudalle yhtä aikaa väitteen lukijan kehotuksesta

• Jokainen osallistuja perustelee aluksi lyhyesti, miksi laittoi merkkinsä juuri 

valitsemaansa kohtaan. Tämän jälkeen keskustellaan ryhmässä vapaasti. 

• Kun teemasta on keskusteltu tarpeeksi, seuraava pelaaja lukee seuraavan 

väittämän.
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