
TERVETULOA MEILAHDEN
YLÄASTEEN KOULUN

9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN!
YHTEISHAKU 2021

- yhteishaun aikataulu
- hakuprosessi meidän koulussa
- nettihaku: www.opintopolku.fi
- opiskelupaikan varmistaminen
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KEVÄÄN 2021 YHTEISHAKU

• Toisen asteen koulutus eli lukiot ja ammatilliset oppilaitokset

• Kevään 2021 koulutustarjontaan voi tutustua
www.opintopolku.fi sivuilla

• Samat valintaperusteet koko maassa

• Yleinen pääsyvaatimus on perusopetuksen päättötodistus

• Hakuaika helmi-maaliskuussa 23.2.–23.3.2021 (huomaa
pidennetty hakuaika 1kk)

http://www.opintopolku.fi/
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2021
TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS

Ammatillisen koulutuksen ja
lukiokoulutuksen (1-5
hakutoivetta) yhteishaku
helmi-maaliskuussa 23.2-
23.3.2021
(www.opintopolku.fi)

Haku perusopetuksen valmistavaan
koulutukseen (10.luokka, Valma,
Luva)(1-3 hakutoivetta) 23.2-
23.3.2021 Samaan aikaan
samassa osoitteessa, kuin
yhteishaku, mutta haku erillisellä
hakemuksella

Mahdolliset pääsy-,
soveltuvuus- tai kielikokeet

huhti-toukokuussa 2021
(Covid19?)

Tulokset julkistetaan aikaisintaan
kesäkuussa 17.6.2021

Opiskelupaikan vastaanottaminen
viim. 1.7.2021

Oppilaitokset ilmoittavat
vapaaksi jääneistä
paikoista (jatkuvahaku)
www.opintopolku.fi –
sivustolla

Haku vaativana erityisenä tukena
järjestettävään ammatilliseen
koulutukseen (1-5 hakutoivetta)

Hakuaika 23.2-23.3.2021

http://www.opintopolku.fi/
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LUKIOT

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

• Alle 7,0 keskiarvolla ei Helsingissä pääse lukioon

• Viime kesänä 2020 alin keskiarvo oli (Helsingin Kielilukio 7.31)
ja ylin (Ressu 9,69)

• Keskiarvorajat:
https://www.hel.fi/static/liitteet2019/KasKo/Meilahden%20ya/Alimmat%20keskiarvot%20lukioihin%202020.pdf

https://www.hel.fi/static/liitteet2019/KasKo/Meilahden%20ya/Alimmat%20keskiarvot%20lukioihin%202020.pdf
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PISTEET AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN
PYRITTÄESSÄ

• Ei opiskelupaikkaa ammatillisessa opetuksessa tai lukiossa 6p
• Perusopetuksen suorittaminen hakuvuonna 6p.
• Yleinen koulumenestys 1-16 p. Painotettavat arvosanat 1-8 p.
• Ammatillinen hakutoive on 1. hakutoive 2p.
• Mahdolliset pääsy- ja soveltuvuuskokeet 0-10p.
• (Työkokemus 0-3p.)

Yhteishakulaskuri.fi -sivustolla, voi helposti laskea oman
ammattiopiston pistemäärän. www.yhteishakulaskuri.fi

http://www.yhteishakulaskuri.fi/
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Esimerkkejä ammattikoulun pisteistä 2020
yhteishaussa

• Liiketoiminnan perustutkinto 17p (Perho)
• Lähihoitaja (SDO) 13p
• Lääkealan perustutkinto. 23p
• Hius- ja kauneudenhoitoalan pt.  16p
• Datanomi (BCH) 21p
• Autoalan perustutkinto 5p (Stadin AO)

Kaikkien pääkaupunkiseudun ammattiopistoalojen pisterajat löydät
helposti koulumme Opo-sivuilta: https://www.hel.fi/static/liitteet-
2019/KasKo/Meilahden%20ya/Ammatillisen%20koulutuksen%20yhteishaun%20pisteet%202020.pdf

https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/Meilahden%20ya/Ammatillisen%20koulutuksen%20yhteishaun%20pisteet%202020.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/Meilahden%20ya/Ammatillisen%20koulutuksen%20yhteishaun%20pisteet%202020.pdf
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TOIMINTAVAIHTOEHDOT HAKUVAIHEESSA

A. Oppilas täyttää sähköisen hakulomakkeen
koulussa opon kanssa. Vanhempi saa ilmoituksen sähköpostitse, kun
oppilas on tehnyt haun.

B. (Oppilas täyttää sähköisen hakulomakkeen
yhdessä huoltajan kanssa kotona mielellään
ensimmäisellä yhteishakuviikolla (haku aukeaa
hiihtolomaviikon tiistaina)).
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5 HAKUTOIVETTA
• Hakutoiveiden järjestys on sitova! Sitä ei voi muuttaa hakuajan

päättymisen jälkeen.

• Oppilas valitaan ensimmäiseen hakutoiveeseen, johon hänen
pisteensä tai lukuaineiden keskiarvot riittävät.

• Kun hakemus on lähetetty, hakija saa välittömästi tiedon
sähköpostiinsa ja tekstiviestin hakemuksen saapumisesta
Opetushallitukseen. Huoltajat saavat tiedon sähköpostiinsa
(/teksiviestin). (TÄRKEÄÄ, että oppilas tietää huoltajansa
sähköpostiosoitteen)

• Hakija voi tehdä muutoksia / korjauksia hakemukseensa vain
sähköpostitse hakuaikana hakemuksessa olevasta sähköpostista
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VALTAKUNNALLINEN YHTEISHAUN
PALVELUPISTE

OPINTOPOLUN  HAKUNEUVONTA
OPETUSHALLITUS
PL  380
00531 HELSINKI
Neuvontapalvelu: 0295 331010
Sähköposti: neuvonta@opintopolku.fi
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ARVOSANAT JA VAPAAEHTOISET KIELET

• Keväällä päättötodistuksen arvosanat siirretään
Opetushallituksen yhteishakurekisteriin suoraan
koulusta.

• Mikäli oppilaan huoltaja pyytää, ettei oppilaan
yhteishakuun eikä päättötodistukseen merkitä
numeroarvosanaa valinnaisesta A2- tai B2-kielestä
(joka ei ole ruotsi), numeroarvosana jätetään pois ja
todistukseen merkitään arvosanan tilalle (S)
suoritettu.
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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!

• Hyväksytystä kokeesta voidaan antaa 0-10 pistettä.
• COVID19à viime vuonna pääsykokeita oli murto-osa
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YHTEISHAUN TULOKSET 2021

• Tulokset julkistetaan koulujen kotisivuilla kesäkuussa
17.6.2021 niiden hakijoiden kohdalla, jotka ovat antaneet
siihen luvan hakulomakkeessaan.

• Oppilaitokset postittavat myös kirjeet valituille. Tulevat
seuraavalla viikolla postista.

OPISKELUPAIKKA VASTAANOTETTAVA 1.7.2021
MENNESSÄ
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Ammatilliset oppilaitokset:
– Ohjeet tulevat kirjeessä kotiin
– Yleensä täytetään lomakkeita, jotka postitetaan

palautuskuoressa oppilaitokseen

Lukio:
– Varmistaminen tapahtuu toimittamalla

peruskoulun päättötodistus lukioon (Postitse vai
Livenä, riippuu varmasti kevään tautitilanteesta)

– Samalla vahvistetaan alustavat ainevalinnat
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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.

• Oppilaitokset hakevat vapaaksi jääneille
opiskelupaikoille jatkuvassa haussa.
www.opintopolku.fi

http://www.opintopolku.fi/
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Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin
koulutuksiin

1. VALMA ammatillisiin valmentava

2. KYMPPILUOKAT
3. LUVA maahanmuuttajien lukiokoulutukseen

valmistava koulutus

• Hakuaika samaanaikaan yhteishaun kanssa 23.2-
23.2.2021. Hakeminen osoitteessa www.opintopolku.fi.

• Oppilaan kannattaa hakea esim. kymppiluokalle
varotoimenpiteenä, jos on mahdollisuus, ettei hän saa
opiskelupaikkaa. (vrt. viime vuoden hakuaika)

http://www.opintopolku.fi/
http://www.opintopolku.fi/
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HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

• http://www.opintopolku.fi

• https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/meilahden-
ylaaste/opetus/tukea-oppilaalle/oposivut

• http://www.lukioon.fi

• http://www.ammattiosaaja.fi/

AVOIMET OVET LÖYTYVÄT LISTATTUINA OPO-SIVUILTA:
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/Meilahden%20ya/Lukioiden%20avoimet%20ovet%202020-2021%20(1).pdf

http://www.opintopolku.fi/
https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/meilahden-ylaaste/opetus/tukea-oppilaalle/oposivut
https://www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/meilahden-ylaaste/opetus/tukea-oppilaalle/oposivut
http://www.lukioon.fi/
http://www.ammattiosaaja.fi/
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/Meilahden%20ya/Lukioiden%20avoimet%20ovet%202020-2021%20(1).pdf
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