
Yhteishakuinfo

päättöluokkalaisten 

huoltajille 8.12.2022



Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku

Kevään 2023 perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku järjestetään osoitteessa 

opintopolku.fi.

• Hakuaika on 21.2. klo 8:00 – 21.3.2023 klo 15:00 

• Yhteishakuun kuuluvat seuraavat koulutukset: 

• ammatillinen koulutus 

• lukiokoulutus 

• TUVA-koulutus (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus) 

• vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävä ammatillinen koulutus ja TUVA-

koulutus 

• TELMA-koulutus (työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus) 

• kansanopistojen oppivelvollisille suunnatut vapaan sivistystyön linjat.



Suomen 
koulutusjärjestelmä



Ylioppilastutkinnot (LUKIO)
Ammatilliset perustutkinnot 
(AMMATILLINEN KOULUTUS)

Alemmat korkeakoulututkinnot 
(Kandidaatti)

Ylemmät korkeakoulututkinnot 
(Maisteri)

Ammattikorkeakoulututkinnot

TUTKINTOON VALMISTAVA (TUVA) → nivelvaiheen koulutus 1v

PERUSKOULU

YLI-

OPISTO

AMMATTI-

KORKEA-

KOULU



Ylioppilastutkinnot (LUKIO)
Ammatilliset perustutkinnot 
(AMMATILLINEN KOULUTUS)

Alemmat korkeakoulututkinnot 
(Kandidaatti)

Ylemmät korkeakoulututkinnot 
(Maisteri)

Ammattikorkeakoulututkinnot

Ylemmät 
ammattikorkeakoulututkinnot 

(TYÖKOKEMUS 3 VUOTTA)

Tohtorin tutkinnot
Lisensiaatin tutkinnot

TUTKINTOON VALMISTAVA (TUVA) → nivelvaiheen koulutus 1v

Ammattitutkinnot 
(TYÖKOKEMUS)

Erikoisammattitutkinnot 
(TYÖKOKEMUS)

PERUSKOULU

YLI-

OPISTO

AMMATTI-

KORKEA-

KOULU



Hakeminen

● Opo jutellut jokaisen oppilaansa kanssa henkilökohtaisesti yhden 
kerran nyt syyslukukauden aikana

● Yhteishaussa voi hakea enintään seitsemään (7) 
hakukohteeseen

● Hakijan tulee täyttää sähköpostiosoite hakemukseen, koska hän: 
○ saa kuittauksen sähköpostiin hakemuksen perillemenosta 
○ voi muokata hakemustaan hakuaikana sähköpostivahvistuksen mukana 

tulevan linkin  kautta 
○ saa ennakkokirjeen valintojen aikataulusta ja menettelytavoista 
○ saa tuloskirjeen sähköpostiin 
○ ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti ja ilmoittautua läsnäolevaksi 

erillisen  sähköpostiviestin mukana tulevan linkin kautta. 



Hakeminen

● Hakijan sähköpostiosoitteen tulee olla sellainen, joka on 
voimassa elokuun  loppuun asti (huom! koulun sähköposti lakkaa 
toimimasta!)

● Varmista, että sähköposti on kirjoitettu oikein!

● Hakija voi ilmoittaa hakemuksella kahden huoltajan yhteystiedot 

● Opiskelijaksi ottamisessa käytetään perusopetuksen 
päättötodistusta 



Huoltajan kuuleminen

● Hallintolaki edellyttää huoltajan kuulemista

→ kysely Wilman kautta tammikuussa 2023

→ tekeekö nuori yhteishaun

a) kotona

b) koulussa



Hakeminen

● Lukioon haetaan lukuaineiden keskiarvolla

● Lukioiden erityislinjoille haetaan pisteillä 
○ 4-10 pistettä lukuaineiden keskiarvosta
○ 0–10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta

● Ammatilliseen perustutkintoon haetaan pisteillä 
○ 6 pisteitä hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna suoritetusta 

perusopetuksesta
○ 2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta
○ 1–16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä
○ 1–8 pistettä painotettavista arvosanoista
○ 0–10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta



Toisen asteen oppilaitosten AVOIMET OVET

● Toisen asteen oppilaitosten avoimet ovet ovat loistava mahdollisuus 
käydä tutustumassa mahdolliseen tulevaan kouluun

● Oppilas saa käydä kouluajalla 3 avoimissa ovissa huoltajan luvalla

● Huoltaja merkkaa Wilmaan, että nuori on avoimissa ovissa 
tutustumassa

● Eri oppilaitoksissa on eri ajankohtina avoimia ovia → oppilaat ovat 
selvittäneet näitä opon tunneilla

● Huoltajat voivat mennä mukaan tiettyihin avoimiin oviin 
(monesti iltaisin ja viikonloppuisin)



Hakutoiveiden muuttaminen

● Hakutoiveita voi muuttaa vain hakuaikana 

● Muutoksen voi tehdä ainoastaan hakija (ei siis opo eikä hakijan 

huoltaja)

● Hakija voi tehdä hakutoivemuutokset sähköpostivahvistuksen 

mukana tulevan linkin kautta

● Tehdyistä muutoksista tulee vahvistusviesti sekä hakijan että 

huoltajan sähköpostiin



Muiden tietojen muuttaminen

● Opo voi muokata oman oppilaansa hakulomaketta hakutoiveita 
lukuun  ottamatta. 

● Arvosanat tulee olla KOSKI-palvelussa 31.5. mennessä, jotta ne 

huomioidaan  lopullisessa valinnassa. 



Hakutoivejärjestys

● Hakutoivejärjestys on sitova → hakuajan päätyttyä toiveita ei voi 

muuttaa

● Valinta on aina ylimpään hakutoiveeseen, johon hakijan 

valintamenestys riittää → alemmat hakutoiveet peruuntuvat, 

eikä hakija voi tulla valituksi niihin



Hakija saama vahvistusviesti

● Lähetettyään hakemuksen, hakija saa osoitteesta 

noreply@opintopolku.fi -viestin otsikolla “Opintopolku: 

hakemuksesi on vastaanotettu”

○ Hakijan viestissä on muokkauslinkki, josta hän 

tarvittaessa pääsee muokkaamaan hakemustaan

○ Huoltajan vahvistusviestissä ei ole muokkauslinkkiä

mailto:noreply@opintopolku.fi


Ennakkokirje

● OPH lähettää noin kaksi viikkoa ennen valintoja 

hakijalle ja huoltajille ennakkokirjeen

○ muistutus vielä tulevista tärkeistä päivämääristä mm. 

valintojen saapumispäivä, koulupaikan vastaanottaminen 

ym.



Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

● Oppilaitoskohtaisia → tulee tarkastaa aina koulun nettisivuilta

● Toteutetaan yleensä huhti- ja toukokuussa

● Osaan etukäteisilmoittautuminen

● Etänä? / Paikanpäällä?

● Henkilökortti mukaan!



Hakijan kielitaito

● Hakijaa ei voi hylätä, vaikka koulutuksen 

järjestäjä arvioisi kielitaidon riittämättömäksi.

● Lähtökohtana on, että hakijan kielitaito on perusopetuksen 

päättötodistuksen perusteella riittävä ja se kehittyy opintojen 

aikana.



Opiskelijavalintojen tulokset

● OPH lähettää sähköisen tuloskirjeen sekä hyväksytyille hakijoille 

että valitsematta jääneille hakijoille 15.6.2023

● Hyväksytyille hakijoille tulee linkki koulupaikan 

vastaanottamiseen 15.6.2023 → linkki lähtee myös varasijalta 

hyväksytyille hakijoille

● Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 29.6.2023

● Varasijat ovat voimassa 18.8.2023 asti



Hakija hyväksytään varasijalta

● Tullessaan hyväksytyksi varasijalta ylempään hakutoiveeseen, 

hakija voi samasta linkistä perua aiemmin vastaanottamansa 

paikan



Kootusti tärkeät päivämäärät

● Hakuaika on 21.2. klo 8:00 – 21.3.2023 klo 15:00 

● Tieto opiskelupaikasta 15.6.2023

● Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 29.6.2023

● Varasijat ovat voimassa 18.8.2023 asti



KIITOS MIELENKIINNOSTANNE!

KYSYMYKSIÄ?


