
Hyvä 9-luokkalainen, 

Yhteishaun tulokset ilmoitetaan aikaisintaan torstaina 13.6.2019. Saat tietää tuloksen 

jollakin seuraavista tavoista: 

• katso sähköpostisi  

• katso oppilaitosten verkkosivut, jos annoit yhteishakua tehdessäsi luvan julkaista 

nimesi verkossa 

• käy koululla: ovessa/ kansliassa on lista hyväksytyistä 

• odota kirjettä, joka lähetetään 13.6. 

 

Opiskelupaikan vastaanottaminen pitää tehdä 27.6.2019 mennessä, muuten paikan 

menettää! 

• myös siitä, että ei ota opiskelupaikkaa vastaan, tulee ilmoittaa oppilaitokseen 

 

a) Lukio: Opiskelupaikan voi ottaa vastaan ja päättötodistuksen voi lähettää 

sähköisesti. Kaikilla lukioilla järjestetään myös lukiopaikan ja päättötodistusten 

vastaanottamistilaisuudet, mutta niihin ei ole pakko osallistua. Lukioiden kotisivuilla on 

ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta lukioon valituille. 

 

b) Ammatillinen koulutus/ kaksoistutkinto: 

Ammatilliseen koulutukseen hyväksytyt varmistavat opiskelupaikkansa vahvistus-

lomakkeella, joka lähetetään hyväksymiskirjeen mukana. Opiskelupaikan 

vastaanottolomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna. Lisäksi palautetaan 

päättötodistuksen kopio. 

Oppilaiden tulisi muistaa toimittaa uuteen kouluun opotunnilla täytetty 

opiskelutietolomake tulevaan kouluunsa. Opiskelutietolomake jaetaan 

päättötodistuksen mukana. 

 

Jos jäät ilman opiskelupaikkaa, toimi heti 13.6.: 

• hae kymppiluokka-, VALMA- tai LUVA-opiskelupaikkaa: opintopolku.fi ja kohta 

“Haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen” 

• hakuaika 21.5.-23.7.2019, päättyy klo 15.00 

• VALMA = ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus 

• “kymppiluokka” eli perusopetuksen lisäopetus: lisätietoja opintopolku.fi 

• kun haluat lukioon: katso opintopolku.fi- 14.6. alkaen vapaaksi jääneitä 

lukiopaikkoja/ lisähaku (näitä on yleensä vähän)  

• kun haluat ammattikouluun/ kaksoistutkintoon: hae opintopolku.fi 14.6. alkaen 

vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja/ jatkuva haku 

• muitakin vaihtoehtoja on ja kaikille löytyy mielekäs opiskelupaikka syksyksi! 

• ota yhteyttä omaan opoosi, tiedot alla  

 

 



 

 

Kesällä saat ohjausta: 

Ohjaamo on auki maanantaista perjantaihin klo 12-16, puh. 040 704 6818. Ohjaamo 

sijaitsee osoitteessa Fredrikinkatu 48 (katutaso).  

Stadin ammattiopiston hakutoimisto on auki ma-pe klo 10-14. Hakutoimisto löytyy 

osoitteesta Hattulantie 2, 1. kerros. Puh. 09 310 89318, hakutoimisto@edu.hel.fi. 

 

Opo on tavattavissa koulun väistötiloissa 13.6. ja 14.6. klo 10-14 

• jos oppilas on jäänyt ilman toisen asteen opiskelupaikkaa, voitte huoltajan kanssa 

olla yhteydessä omaan opoosi 

• voimme pohtia vaihtoehtoja yhdessä 

• kuten meitä opoja on ohjeistettu, ilmoitamme yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa 

jääneet oppilaat etsivään nuorisotyöhön, josta otetaan yhteyttä: on hyvä vastata 

puheluun tuntemattomasta numerosta 

 

 

Hyvää kesälomaa ja menestystä jatko-opintoihin! 

 

 

t. Opot Erja ja Minna 

 

Erja (p. 040 334 9163; erja.silvan@edu.hel.fi)  

Minna (p. 040 334 9165; minna.c.ahola@edu.hel.fi)  

Jos tulet käymään, muistathan tulla Kallioon: osoite Agricolankatu 1-3 
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