
Hei päättöluokkalainen ja huoltaja 

Peruskoulusi on päättymässä ja siirryt uuteen vaiheeseen opinnoissasi. Oppivelvollisuus jatkuu. 

Tavoitteena on, että kaikki suorittavat joko ammatillisen tutkinnon tai lukion. 

Tähän viestiin on koottu muutamia tärkeitä päivämääriä kesää varten. 

  

1. Saat tietää yhteishaun tulokset aikaisintaan torstaina 16.6.  

• Saat tulokset sähköpostilla, jos annoit luvan siihen yhteishaun yhteydessä. Muussa tapauksessa 

saat sen kirjeenä.   

• Ota paikka vastaan sähköpostin linkin kautta heti!  

• Menetät paikan, jos et vahvista sitä viimeistään 30.6.2022. 

 

2. Seuraa lisäksi tulevasta oppilaitoksesta saamiasi ohjeita: 

- Mikäli pääsit ammatilliseen oppilaitokseen, toimi oppilaitoksen ohjeen (sähköposti tai kirje) 

mukaisesti!  

o Voit hakea mahdollisesti vapaaksi jääviä ammatillisten oppilaitosten opiskelupaikkoja 

kesällä. Haku joko opintopolun tai oppilaitoksen omilta sivuilta.   

 

- Mikäli pääsit lukioon, muistathan tehdä alustavat opiskeluvalintasi oppilaitoksen ohjeistuksen 

mukaan kesän aikana. Seuraa lukion kotisivuja ja sähköpostiasi ohjeita varten. 

o Valinnat ovat: A-kielet, joita opiskelet lukiossa; ruotsin kieli: B1- vai A-oppimäärä; 

matematiikka alustavasti lyhyt vai pitkä; katsomusaine  

o Mahdollisesti vapaaksi jääviä lukiopaikkoja voit hakea opintopolun kautta kesällä 

 

3. Krunan opot ovat kesällä töissä (ota yhteyttä esimerkiksi jos jäät ilman opiskelupaikkaa tai on 

kysyttävää):  

• torstaina 16.6. puhelimitse klo11-14 

o Erja: 0403349163 (a,d,f) ja  

o Satu: 0403349165 (b,c,e,g) 

• perjantaina 17.6. klo 10-14.30 koululla tai puhelimitse 

 

4. Varasijat. Varasijoilta opiskelupaikan saaneille ilmoitetaan puhelimella, eli voit myös kesän aikana 

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

soittoihin! 

- Jos siis saat 16.6. opiskelupaikan hakutoiveilta 2.-7., ota se ensin vastaan (mieluiten 16.6., 

viimeistään 30.6.) 

o Silloin sinulla on varmasti tämä opiskelupaikka 

- Varasijat selviävät vasta 1.7. alkaen (eli niitä et voi jäädä sen vuoksi odottamaan). 

 

5. Mikäli tarvitset heinäkuussa ohjausta, Ohjaamo Helsinki auttaa: 

- 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) 

- Asioitasi voivat olla opiskelupaikka, kesätyöt, harrastukset, terveys esimerkiksi 

Ohjaamo Helsingin yhteystiedot: 

Osoite: Fredrikinkatu 48 (katutaso) 

puh. 09 31025861 (ma-pe klo 9-15); sähköposti ohjaamo@hel.fi  



- Neuvontapiste on avoinna ilman ajanvarausta arkisin klo 12-16. 

- Löydät Ohjaamo Helsingin myös eri somekanavista 

- Lisätietoa Ohjaamosta löydät myös Ohjaamon nettisivuilta ohjaamo.hel.fi 

Tiedoksi myös, että ilmoitamme ilman opiskelupaikkaa jääneet 9.-luokkalaiset Ohjaamo Helsinkiin. 

 

6. 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.  

 


