Yhteishaku 23.2.-23.3.2021 klo 15
Oppilaat ovat tutustuneet peruskoulun jälkeisiin
koulutusvaihtoehtoihin oppilaanohjauksen oppitunneilla.
Henkilökohtaiset tapaamiset opon kanssa syyslukukaudella
Oppilaat ovat tutustuneet www.opintopolku.fi
-palveluun ja yhteishaun käytäntöihin alkuvuoden oppitunneilla.
Harjoitushaku opo-tunnilla

Yhteishaku 23.2.-23.3.2021 klo 15
Yhteishakuaika on kaikille sama
- ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku
- perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku (VALMA,
LUVA, kymppiluokka)
- haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen
koulutukseen
Haku tehdään osoitteessa www.opintopolku,fi

Yhteishaku 2021
1. Oppilas tekee yhteishaun oppilaanohjauksen oppitunnilla
viikolla 9. Tieto yhteishausta lähtee hakemuksen tekemisen
jälkeen oppilaalle ja huoltajalle.
• Huoltaja tarkastaa saamansa viestin, ja mikäli korjattavaa ei ole,
hyväksyy näin oppilaan tekemän haun.
• Oppilas voi tehdä hakuaikana muutoksia hakemukseensa omaan
sähköpostiosoitteeseensa saamansa linkin kautta.

Yhteishaku 2021

2. Oppilas ja huoltaja voivat myös halutessaan tehdä
haun yhdessä www.opintopolku.fi -sivustolla.
Haun tulisi olla tehty talvilomaviikon aikana (ma 23.2.2021 – pe
26.2.2021).
Hausta ilmoitetaan opolle Wilman kautta.

Tärkeää yhteishaussa
• Hakutoivejärjestys on sitova! Hakemukseen ei voi tehdä
muutoksia hakuajan päättymisen 23.3.2021 klo 15.00 jälkeen.
• Lomakkeeseen voi merkitä viisi hakutoivetta, joista jokainen on
toivottavaa täyttää.
• Valinta aina ylimpään hakutoiveeseen, johon hakijan pisteet
riittävät. Alemmat hakutoiveet peruuntuvat, eikä hakija voi tulla
valituksi niihin, vaikka pisteet olisivat riittäneet.
• Varasijalta voi nousta ylempänä listalla olevaan
koulutusvaihtoehtoon, jos paikkoja vapautuu. Varasijat ovat
voimassa 20.8.2021 asti.

Tärkeää yhteishaussa
• Jos oppilas hakee kouluun, jonne on pääsykoe, on oppilaan ja
huoltajan tehtävä selvittää milloin pääsykoe pidetään ja miten
siihen valmistaudutaan, sekä ilmoittaa pääsykokeeseen
osallistumisesta niille opettajille, joiden tunneilta oppilas on kokeen
takia pois. Koulut eivät välttämättä lähetä pääsykokeisiin erillistä
kutsua. Covid-19 voi myös vaikuttaa pääsykokeisiin keväällä.

• Oppilaan ja huoltajan tehtävä on myös pitää itse huolta
erityistehtävän saaneeseen lukioon hakiessa esim. valmentajan
lausunnoista, hakulomakkeista, aikatauluista, pääsykokeista ym.
Opo auttaa hakemusten tulostamisessa ja lähettämisessä, mutta
päävastuu on oppilaalla ja huoltajalla.

Tärkeää yhteishaussa
• Joihinkin lukioihin on omat ainevalintakortit, joissa valitaan
alustavasti 1.vuoden kurssit. Ainevalintakortteja voi tulostaa
lukioiden nettisivuilta, tai ne voi täyttää internetissä.
Ainevalintakortti (jos sellaista pyydetään) täytetään ja palautetaan
yhteishaun loppuun mennessä, ellei muuta mainita.
• Opolta voi pyytää apua ainevalintakortin täyttämiseen.

Tärkeää yhteishaussa
• Kaksoistutkinnon suorittamisesta kiinnostuneet oppilaat
merkitsevät ensin hakulomakkeeseen haluamansa ammatillisen
peruskoulutuksen. Tämän jälkeen he rastittavat lomakkeen tarjoaman
automaattisen vaihtoehdon "olen kiinnostunut kaksoistutkinnon
suorittamisesta".
• Kouluvalintaa pohtiessa on tärkeää selvittää, tarjoaako oppilaitos
kaksoistutkintomahdollisuuden. Tämä ei ole automaatio.
• Jotkin oppilaitokset ovat määrittäneet alimmaiskeskiarvon, jolla
kaksoistutkintoryhmään pääsee. Kaksoistutkintoryhmän koko voi myös olla
rajattu. Tuolloin opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen
lukuaineiden keskiarvon mukaisessa parhausjärjestyksessä.
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Valintaperusteet
Lukiokoulutus:
Opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden
keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Helsingissä lukioon
hyväksyttävä opiskelijan lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään
7.00.
Lukuaineiden keskiarvon lisäksi opiskelijavalinnassa voidaan käyttää
pääsykoetta, haastattelua, lausuntoa tai omaa hakemusta.
Harrastuneisuus voi myös vaikuttaa asiaan.

Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet järjestetään huhti-toukokuussa.

Valintaperusteet

• Ammatillinen koulutus:

• 6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä vuonna kuin
haet, TAI:
• 6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esimerkiksi
kymppiluokasta
•
• 1–16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä peruskoulun päättötodistuksessa
• 1–8 pistettä painotettavista arvosanoista peruskoulun päättötodistuksessa
• 1–3 pistettä työkokemuksesta
• 0–10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta
• 2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta.
• https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/ammatillisen-koulutuksenvalintaperusteet-yhteishaussa/valintaperusteet-peruskoulupohjaisiin-ammatillisiinperustutkintoihin-2/
• Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet järjestetään huhti-toukokuussa. Hakija saa
kutsun kokeisiin valintaryhmän ylimmältä hakutoiveelta.

Valintaperusteet
• Ammatinvalintaan vaikuttavat terveydelliset seikat on otettava huomioon hakutoiveita
pohdittaessa.
• Jos hakija saa 0 pistettä SORA-tutkinnon (esim. Sosiaali- ja terveysalan pt, lääkealan
pt, turvallisuusalan pt) kokeessa, hän ei voi tulla valituksi koulutukseen
• Harkintaan perustuva valinta
Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella (esim. oppimisvaikeus, sosiaaliset syyt,
riittämätön tutkintokielen kielitaito) valita enintään 30% kuhunkin ammatillisen
peruskoulutuksen valintayksikköön otettavista opiskelijoista valintapistemääristä riippumatta.
Harkintaan perustuvan valinnan perustelut (esim. lääkärintodistus) on toimitettava
hakuaikana suoraan oppilaitokseen.
Ulkomaisella todistuksella hakevat ovat mukana ainoastaan harkintaan perustuvassa
valinnassa (koskee myös lukiokoulutusta).
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Perusopetuksen jälkeisen valmistavan
koulutuksen haku
• Haussa ovat mukana: kymppiluokat, lukiokoulutukseen valmentava koulutus
(LUVA ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA).
• Hakija asettaa hakutoiveet (max. kolme hakutoivetta)
ensisijaisuusjärjestykseen
• Koulutuksen järjestäjät päättävät valintaperusteista ja valinnoista
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Opiskelijavalintojen tulokset
• Koulutuksen järjestäjät saavat julkaista valintojen tulokset hakijoille
aikaisintaan 17.6.2021.
• Hakijat saavat OPH:n sähköisen tuloskirjeen 17.6.2021.
• Jälkiohjauskirje ilman opiskelupaikkaa jääneille postitetaan myös aikaisintaan
17.6.2021.

28.1.2021
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Paikan vastaanottaminen
• Hyväksytyille hakijoille lähtee linkki paikan vastaanottamista varten
yhteishaussa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Paikka on otettava
vastaan viimeistään 1.7.2021
• Oppilaitokset voivat edelleen edellyttää, että hyväksytty hakija ilmoittaa paikan
vastaanottamisesta lisäksi oppilaitokseen (oppilaitoksen ohjeistamalla
tavalla).
• Sähköistä tuloskirjettä ei lähetetä huoltajan sähköpostiin.

28.1.2021
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Oppivelvollisuuden
laajentaminen
Yhteenveto vanhempainiltaa varten

Mikä on
oppivelvollisuuden
laajentamisen tavoite?
• Jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen.
Työllistyminen edellyttää nykyisin vähintään toisen asteen
tutkinnon suorittamista.
• Turvata jokaiselle nuorelle elämässä ja yhteiskunnassa
tarvittava osaaminen ja sivistys. Edistää nuorten
mahdollisuutta yhdenvertaisina kehittää itseään tarpeidensa
ja kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti.
• Kasvattaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
sekä lasten ja nuorten hyvinvointia.

Oppivelvollisuus laajenee – Nuoren on
jatkettava opiskelua peruskoulun jälkeen
• Uusi oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021.
• Lakiin kuuluu velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa. Tämä alkaa niistä
nuorista, jotka nyt opiskelevat 9. luokalla (pääosin 2005 syntyneet).
• Eli kaikkien yhdeksäsluokkalaisten (ja päättövaiheessa olevien oppivelvollisten VSOPoppilaiden) on hakeuduttava jo keväällä 2021 jatko-opintoihin ja aloitettava opinnot
syksyllä 2021.
• Huom! Nykyiset lisäopetuksen oppilaat (kymppiluokkalaiset) eivät ole oppivelvollisia,
joten oppivelvollisuuden laajeneminen ei koske heitä.
• Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen
asteen tutkinnon.
• Huom! Perusopetuksen suorittaminen päättyy edelleen viimeistään sen vuoden
kevätlukukauden päättyessä, kun oppilas täyttää 17 vuotta.

Oppivelvollisuus laajenee
– Nuorella on
hakeutumisvelvollisuus
1.1.2021 alkaen
• Keväällä 2021 on yhtä aikaa kolme erillistä hakua:
• Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteishaku
• Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen
haku
• Haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään
ammatilliseen koulutukseen
• Oppilaan täytyy hakea ainakin yhdessä haussa ainakin
yhteen kohteeseen.
• Peruskoulun velvollisuus on antaa oppilaalle ohjausta. 

Huoltajan
valvontavastuu
• Oppivelvollisen nuoren huoltajan tai muun
laillisen edustajan tulee huolehtia siitä, että
nuori suorittaa oppivelvollisuuden (OVL 22§).
• Huoltajan on huolehdittava myös siitä, että
oppivelvollinen hakeutuu perusopetuksen
jälkeisiin opintoihin (hakeutumisvelvoite).

• Valvontavastuu päättyy oppivelvollisuuden
päätyttyä.

Perusopetuksen järjestäjän eli
peruskoulun vastuulla on ohjata ja
valvoa hakeutumista
• Ohjaa ja valvoo, että nuori
• hakeutuu perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen ennen perusopetuksen viimeisen
vuosiluokan päättymistä.
• Tarkastaa,
• onko nuori saanut paikan yhteishaun tulosten julkaisemisen jälkeen.
• ottaako nuori opiskelupaikan vastaan (viimeistään 1.7. 2021)
• onko nuori aloittanut koulutuksessa elokuussa.
• Ottaa yhteyttä ja ohjaa nuorta, jos nuori ei saa opiskelupaikkaa tai ota opiskelupaikkaa vastaan.
• Ilmoittaa viime kädessä asuinkunnalle, mikäli nuori ei ole aloittanut koulutuksessa elokuussa.
• Perusopetuksen järjestäjän valvontavastuu päättyy, kun toisen asteen koulutuksen järjestäjän
valvontavastuu alkaa.

Oppivelvollisuuden
suorittaminen
• Oppivelvollisuutta voi suorittaa lukuvuonna
• Pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai
ammatillisessa koulutuksessa (myös
oppisopimuskoulutus)
• VALMA- ja LUVA-opetuksessa sekä peruskoulun
lisäopetuksessa lukuvuotena 2021-2022
• Kansanopistojen pitkillä linjoilla
• Työhön ja itsenäiseen elämään suuntaavassa
opetuksessa (TELMA)
• Mikäli ei ole saanut peruskoulun päättötodistusta, voi
jatkaa aikuisten perusopetuksessa.

Nuori saa ohjausta
peruskoulun jälkeen
• Jos nuori ei saa paikkaa yhteishaussa, peruskoulun opo
antaa hänelle ohjausta myös kesäaikana ja ohjaa jatkuvaan
hakuun.
• Elokuussa peruskoulu on edelleen vastuussa nuoren
ohjauksesta, kunnes nuori on aloittanut toisen asteen
oppilaitoksessa tai muussa oppivelvollisuuskoulutuksessa.
• Kun opiskelija aloittaa toisen asteen tai nivelvaiheen
koulutuksen, vastuu opiskelijan ohjauksesta, tuesta ja
valvonnasta siirtyy kyseiselle koulutuksen järjestäjälle.
• Jos nuori on vielä syksyllä ilman opiskelupaikkaa,
asuinkunta selvittää nuoren tilanteen peruskoulun
ilmoituksen perusteella.

Asuinkunnan ohjaus- ja
valvontavastuu
• Asuinkunnalla on velvollisuus viime kädessä ohjata ja valvoa oppivelvollisuuden
suorittamista syksystä alkaen.
• Peruskoulu ilmoittaa asuinkunnalle nuoren tiedot, joka on vielä syksyllä ilman
opiskelupaikkaa.
• Asuinkunta selvittää peruskoulun ilmoituksen perusteella nuoren tilanteen ja
antaa nuorelle ohjausta.

• Asuinkunnan velvollisuus on viime kädessä osoittaa oppivelvolliselle
opiskelupaikka soveltuvassa nivelvaiheen koulutuksessa:
• Syksyllä 2021 tämä tarkoittaa lisäopetusta, LUVA- tai VALMA-opetusta.
• Syksyllä 2022 alkaa uusi tutkintotavoitteiseen koulutukseen valmistava opetus
(TUVA), joka korvaa nykyiset nivelvaiheen koulutukset.

Maksuttomuus – mitä tarkoittaa?
Maksuttomuus on laajempi kuin oppivelvollisuus. Maksuttomuus jatkuu sen
kalenterivuoden loppuun, kun nuori täyttää 20 vuotta.
• Oppivelvollisuuden laajentaminen ja oikeus maksuttomaan koulutukseen koskee
niitä, joiden perusopetuslaissa tarkoitettu oppivelvollisuus päättyy 1.1.2021 tai sen
jälkeen.
• Maksuton koulutus päättyy, kun oppivelvollinen on suorittanut toisen asteen
koulutuksen tai täyttää 20 vuotta. Mutta, jos nuori suorittaa kaksoistutkintoa, oikeus
maksuttomaan koulutukseen päättyy, kun nuori on suorittanut ammatillisen tutkinnon
ja ylioppilastutkinnon, kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden lopussa, jolloin nuori
täyttää 20 vuotta.
• Maksuttoman koulutuksen eri vaihtoehdot on avattu seuraavassa diassa.

28.1.2021
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Maksuttomuuden lisäaika
keskeytymistä vastaavaksi
ajaksi

Maksuttomuus 20

Toinen aste
Oppivelvollisuus

Toinen aste

Toinen aste

18

Nivelvaihe

Toinen aste

Oppivelvollisuuden
suorittamisen
keskeytyminen

Nivelvaihe
16

Nivelvaihe
Peruskoulu

Peruskoulu

Yleisin tapaus:
Ysin jälkeen toiselle
asteelle

Peruskoulu

Ysin jälkeen
nivelvaiheen koulutus

Peruskoulu

Luokan kerrannut tai
VSOP-oppilas

Ysin jälkeen nivelvaiheen
koulutus, keskeytyminen ja
maksuttomuuden lisäaika

Maksuttomuus – mitä tarkoittaa?
Opiskelijalle maksuttomia ovat:
• opetus
• päivittäinen ruokailu
• osaamisen hankkimiseksi tarvittavat oppilaitoksen osoittamat oppikirjat ja muut
materiaalit
• osaamisen hankkimiseksi tarvittavat oppilaitoksen osoittamat työvälineet, -asut ja aineet
• tietokone
• lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi
edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
• vähintään 7 kilometrin pituiset koulumatkat (Kelan koulumatkatukijärjestelmän kautta)
• joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset.

Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset
välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, joita opiskelija käyttää myös muutoin kuin
opetuksen yhteydessä, eivät kuulu maksuttomuuteen.
28.1.2021

26

Oppivelvollisilta voidaan jatkossakin periä maksuja opintoja täydentävistä
vapaaehtoisista opintoretkistä ja muusta vastaavasta toiminnasta.

• Maksuja voidaan periä vain opiskelijalle vapaaehtoisesta toiminnasta,
joten maksullinen toiminta ei saa olla ainoa mahdollisuus kyseisen
kurssin, opintojakson tai tutkinnon osan suorittamiseen.
• Koulutuksen järjestäjän tulee aina tarjota myös maksuton vaihtoehto 
yhdenvertaisuuden turvaamiseksi maksuton vaihtoehto ei saa olla
työläämpi tai muutoin vaikeampi suorittaa kuin tarjolla oleva maksullinen
vaihtoehto.
• Koulutuksen järjestäjä voi tarjota esimerkiksi soveltavia erikoiskurssejatai opintojaksoja, joihin sisältyvistä muista kuin opetukseen liittyvistä
kustannuksista voitaisiin periä maksuja
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Yhteishaku
Hakuaika 23.2.–23.3.
Lisätietoa yhteishausta:
nextlevel.hel.fi

Helsingin kaupunki tarjoaa
monipuolisia mahdollisuuksia
peruskoulun jälkeen
Stadin AO
Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, jossa voi opiskella lähes 30 eri
tutkintoon ja hankkia osaamista yli 50 ammattiin
• 14 toimipaikkaa eri puolilla Helsinkiä
• Mahdollisuus opiskella lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla
(ammattilukio)
• Urheilu-uran voi yhdistää opiskeluun (urheilijan ammattiopinnot)
• Tarjonnassa muun muassa kansainvälisyyspolku, yrittäjyysopintoja
sekä kilpailutoimintaa

Helsingin kaupungin lukiot
• 14 lukiota ja yksi aikuislukio, kolme lukioista on ruotsinkielistä

• Suomenkieliset lukiot muodostavat kolme kampusta
• Kaikilla lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai
lukiokohtainen painotus

• Opiskelijalla on mahdollisuus valita kursseja omasta
lukiostaan, lukiokampuksen eri lukioista ja kaikista kaupungin
lukioista
• Lisäksi Helsingissä toimii useita yksityisiä tai säätiön
ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita sekä valtion ja
erikoiskoulujen lukioita. Lisätietoja toisen asteen tarjonnasta
löytyy netistä:

• Stadin AO
• Lukiot Helsingissä

Kiitos!
Kysy lisää opinto-ohjaajalta!

