
OPON KESÄOHJAUSKIRJE 

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN HAKENEILLE 
Ammatilliseen koulutukseen hakeneita koskevat valintatulokset julkaistaan 
aikaisintaan 11.6.2020. 
Opiskelupaikka pitää vastaanottaa hyväksymiskirjeessä (tulee sähköpostiin, 
jos olet sen antanut) annettujen ohjeiden mukaan. 
Myös valitsematta jääneet saavat kirjeen. Siinä ilmoitetaan saamasi pistemäärä ja 
se, millä varasijoilla olet hakemiisi tutkintoihin. Oppilaitokset alkavat sijoittaa 
varasijoilla olevia oppilaita vapaaksi jääneille paikoille pistejärjestyksessä 
ilmoittautumisajan päätyttyä. 
Jatkuva haku kesällä Stadin ammattiopistossa. Hakulomakkeen voi täyttää 
9.6.-16.6.2020 välillä. Hakulomakkeen täyttäminen tarkoittaa hakijaksi 
ilmoittautumista, mutta haku tehdään loppuun vasta, kun hakupalveluista on 
soitettu hakijalle. Tieto valinnoista tulee 10.7. mennessä. Seuraava jatkuva haku on 
tulossa Stadin ammattiopistossa elokuussa. Tästä linkistä löytyy 
ilmoittautumislomake, jok aukeaa 9.6.2020. 
Lisätietoja opiskelupaikan vastaanottamisesta ja jatkuvasta hausta saa 
hakutoimistosta p. 09 310 89318 (ma-pe klo 10-14), hakutoimisto(at)edu.hel.fi. 

 

LUKIOON HAKENEILLE 
Lukioon hakeneiden nimilistat ovat näkyvillä aikaisintaan 11.6.2020 sen lukion 
kotisivuilla, johon sinut on valittu, jos olet antanut tähän luvan. Jos olet antanut 
sähköpostiosoitteesi hakemuksella, saat tulokset sähköpostiisi. Lukiot postittavat 
myös kirjeen valituiksi tulleille. 

Opiskelupaikka pitää vastaanottaa opintopolku.fi-palvelussa 25.6.2020 
mennessä. Lukiot ohjeistavat kesäohjauksesta. Jos et ota opiskelupaikkaa 
vastaan, ilmoita tästäkin sinut valinneeseen kouluun. Näin oppilaspaikka 
vapautuu varasijalla olevalla opiskelijalle. Lukiopaikan voi saada myös 
täydennyshaussa yhteishaun jälkeen. Täydennyshakulomake löytyy osoitteesta 
http://www.opintopolku.fi Voit myös tiedustella paikkoja suoraan lukioista ennen 
koulun alkua elokuussa tai vielä syksylläkin.   

 

Hakuaikana 19.5.–21.7.2020 voit hakea perusopetuksen lisäopetukseen, 
VALMAan ja LUVAan. Haku päättyy 21.7. klo 15.00 

Perusopetuksen lisäopetus eli kymppiluokka 
Lisäluokalla eli kymppiluokalla voit kerrata peruskoulun oppimääriä sekä korottaa 
peruskoulun päättöarvosanojasi ja näin parantaa mahdollisuuksia seuraavan 
vuoden yhteishaussa. Haku lisäluokalle tehdään opintopolku.fi (->Perusopetuksen 

https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/haussa-nyt/jatkuva-haku/
http://www.opintopolku.fi/
https://opintopolku.fi/wp/fi/


jälkeisen valmistavan koulutuksen kevään 2020 haku). Lisätietoa lisäluokkahausta 
Helsingissä tästä linkistä. 

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) on 
tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille 15–18-vuotiaille nuorille. Koulutus tukee 
ammatilliseen koulutukseen hakeutumista. Koulutuksessa tutustutaan 
ammatillisen koulutuksen vaihtoehtoihin, työelämään ja eri ammatteihin, voit 
myös kohottaa peruskoulun arvosanojasi. VALMA-koulutusta järjestetään Stadin 
ammattiopistossa sekä Helsingin Diakoniaopistossa. Haku VALMAan tehdään 
osoitteessa opintopolku.fi (->Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen 
kevään 2020 haku). Lisätietoa VALMA-hausta Helsingissä tästä linkistä. 

Lukioon valmistava koulutus (LUVA) on tarkoitettu maahanmuuttajille ja 
vieraskielisille opiskelijoille, joiden tavoitteena on jatkossa lukion suorittaminen ja 
ylioppilastutkinto. Koulutus järjestetään nuorille Vuosaaren ja Alppilan lukiossa. 
Lisätietoa LUVA-koulutukseen hakemisesta tästä linkistä.. Valintakoe LUVA-
koulutukseen on ma 27.7.2020 klo 10-15 Alppilan lukiossa (Viipurinkatu 21, 00320 
Helsinki).  

 

Näihin koulutuksiin voit hakea jatkuvasti: 
AIKUISLUKIOSSA voi suorittaa lukion oppimäärän ja osallistua 
ylioppilaskirjoituksiin. Aikuislukio on tarkoitettu pääsääntöisesti aikuisille 
opiskelijoille ja sen suorittaminen vaatii paljon itsenäistä kykyä huolehtia omista 
opinnoista ja niiden etenemisestä. Aikuislukiossa voi opiskella myös yksittäisiä 
peruskoulun aineita ja korottaa suoritettuja arvosanoja. 
OPPISOPIMUSKOULUTUS tarjoaa nuorille kouluttautumismahdollisuuden 
käytäntöpainotteisen opiskelun kautta työelämään. Lisätietoja 
oppisopimuskoulutuksesta Helsingissä tätä linkistä. 

KESÄLLÄ MYÖS OHJAUSTA SAATAVILLA: 

OHJAAMON  moniammatillinen henkilökunta auttaa mm. opiskelupaikan ja 
työpaikan etsimisessä, asumiseen, toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä sekä 
mieluisan harrastuksen löytymisessä, osoitteessa Fredrikinkatu 48, p. 040 704 
6818. Lisätietoa Ohjaamosta tästä linkistä. 
STADIN AIKUIS- JA AMMATTIOPISTON HAKUTOIMISTO: lisätietoa tästä linkistä 
tai p. 09 310 89318 

 

Kesäterveisin, 
Opinto-ohjaaja Sanna Rauhala p. 09 310 80069 sanna.rauhala(at)edu.hel.fi 
Opo tavattavissa Torpparinmäen peruskoululla to 11.6 ja pe 12.6. klo 10-13. 15.6. 
opo on tavoitettavissa puhelimitse. Tämän jälkeen yhteydenotot Ohjaamoon puh. 
040 704 6818, ohjaamo(at)hel.fi 
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