
 

Hei päättöluokkalainen!  

 

Peruskoulusi on päättymässä ja siirryt uuteen vaiheeseen opinnoissasi. Oppivelvollisuus 
jatkuu. Tavoitteena on, että kaikki suorittavat joko lukion tai ammatillisen tutkinnon. 

 

Tähän viestiin on koottu muutamia tärkeitä päivämääriä kesää varten. 

 

 Saat tietää yhteishaun tulokset aikaisintaan torstaina 16.6.  
 Jos tarvitset kesällä ohjausta, (esimerkiksi jos jäät ilman opiskelupaikkaa), niin opo on 

tavattavissa yhteishaun tulosten yhteydessä kesäkuussa.  
 Varasijoilta paikan saaneille ilmoitetaan puhelimella, eli voit myös kesän aikana saada 

opiskelupaikan. Pidä siis puhelin auki ja vastaa myös tuntemattomista numeroista tuleviin 
soittoihin! 

 Muista ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 30.6.2022, tai menetät sen pysyvästi! 
Paikka kannattaa ottaa vastaan heti kun saat tiedon yhteishaun tuloksista. Toimi 
oppilaitoksen hyväksymiskirjeen ohjeiden mukaisesti. 

 Mikäli pääsit lukioon, muistathan tehdä alustavat opiskeluvalintasi oppilaitoksen 
ohjeistuksen mukaan kesän aikana. Seuraa sähköpostiasi ohjeita varten. 

 Mikäli tarvitset heinäkuussa ohjausta, Ohjaamo Helsinki auttaa: lisätietoja Ohjaamosta 
alempana 

 Elokuu – opintojen alkaminen. Opintojen alkamispäivä selviää hyväksymiskirjeessä. On 
todella tärkeää, että olet ohjeiden mukaisesti oppilaitoksessa ensimmäisenä päivänä. Mikäli 
et pakottavasta syystä pääse oppilaitokseesi ensimmäisenä päivänä, ota heti yhteys 
oppilaitoksen rehtoriin ja kerro tilanteestasi. Jos et ilmoittaudu oppilaitokseen tai sieltä ei 
saada sinuun yhteyttä, voit menettää opiskelupaikkasi.  

 Elokuussa peruskoulun opinto-ohjaaja ottaa sinuun yhteyttä, jos et ole saanut 
koulutuspaikkaa. Hän ohjaa sinua vielä elokuussa joko valmistavaan koulutukseen tai toisen 
asteen koulutukseen. Oppivelvollisena sinun on opiskeltava jossain oppilaitoksessa myös 
peruskoulun jälkeen. 

 

 

OHJAAMO HELSINGISTÄ OHJAUSTA JA NEUVONTAA ELÄMÄN ERI TILANTEISSA 15-29-VUOTIAILLE 

  

Mistä löydän kesätöitä tai työpaikan? 

Miten voisin päästä opiskelemaan? 

Olen muuttamassa omaan kotiin – miten löydän itselleni asunnon? 

Kenen kanssa voisin jutella terveydestäni? 

Haluaisin löytää itselleni uuden harrastuksen 



Miten voisin päästä eroon jännityksestäni? 

Osaako hakea opintotukea/asumistukea/muuta tukea Kelalta? 

  

  

Oletko lähiaikoina mahdollisesti pohtinut yllä olevia kysymyksiä? Ohjaamo Helsinki on 15-29-vuotiaille 
suunnattu neuvontapiste aivan Helsingin keskustassa Kampissa. Ohjaamoon voit tulla juttelemaan 
mieltäsi askarruttavista asioista työntekijöidemme kanssa. Ohjaamossa työskentelee eri alojen osaajia 
saman katon alla, eikä sinun tarvitse etukäteen tietää, kenen ammattilaisen luokse sinun tulisi tulla. 
Me Ohjaamossa autamme sinua pohtimaan ja suunnittelemaan erilaisia ratkaisuja tilanteeseesi. Ei ole 
olemassa niin pientä tai niin suurta asiaa, etteikö sen kanssa voisi tulla Ohjaamoon kysymään neuvoa. 
Meillä Ohjaamossa on tapana sanoa: ”Jos et tiedä, mistä aloitat, aloita Ohjaamosta.”  

  

Helsingin Ohjaamo sijaitsee keskeisellä paikalla aivan kauppakeskus Kampin ja Tennispalatsin vieressä 
osoitteessa Fredrikinkatu 48 (katutaso). Ohjaamon neuvontapiste on auki joka arkipäivä ilman 
ajanvarausta klo 12-16. Sinun ei siis tarvitse varata aikaa etukäteen tullaksesi Ohjaamoon, vaan voit 
tulla kysymään neuvoa sinulle sopivana ajankohtana aukioloaikojen puitteissa. Mikäli et pääse 
Ohjaamoon aukioloaikana, voit tavata myös työntekijöitämme aukioloaikojen ulkopuolella erikseen 
sovittavana ajankohtana. Ohjaamon palvelut ovat luottamuksellisia, maksuttomia ja voit asioida 
halutessasi myös nimettömänä. 

  

Ohjaamon oppivelvollisuustiimin palvelut 15-17-vuotiaille nuorille 

  

Ohjaamo Helsingissä toimii myös oma tiimi oppivelvollisuusikäisille nuorille. Jos olet jäänyt ilman 
opiskelupaikkaa tai keskeyttänyt opintosi ja olet etsimässä itsellesi seuraavaa opiskelupaikkaa, 
oppivelvollisuustiimi voi auttaa sinua löytämään sopivia jatko-opintovaihtoehtoja. Opinto-ohjaajien 
lisäksi tiimissä sinua auttavat sosiaalityöntekijä sekä terveydenhoitaja. Lisäksi peruskouluilla, toisen 
asteen oppilaitoksilla (lukio & ammatillinen koulutus) sekä muilla oppilaitoksilla on velvollisuus 
ilmoittaa tietosi meille, jos opinnot ovat keskeytyneet, etkä ole päässyt aloittamaan opintoja 
uudelleen tai, jos olet peruskoulun päätyttyä vielä syksyllä ilman opiskelupaikkaa.  

  

Opinto-ohjaaja Sanna Myöhänen, p. 040 623 8230 sanna.myohanen@hel.fi  

Opinto-ohjaaja Patricia Cederlöf, p. 040 775 3816 patricia.cederlof@hel.fi (palvelu myös ruotsiksi) 

  

  

Ohjaamo Helsingin yhteystiedot: 

  



Ohjaamo Helsinki 

Fredrikinkatu 48 (katutaso) 

puh. 09 31025861 (ma-pe klo 9-15) 

ohjaamo@hel.fi  

Neuvontapiste avoinna ilman ajanvarausta arkisin klo 12-16 

Löydät Ohjaamo Helsingin myös eri somekanavista 

Lisätietoa Ohjaamosta löydät myös Ohjaamon nettisivuilta ohjaamo.hel.fi 

 

 


