
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA
KRUUNUNHAAN YLÄASTEEN 
YHTEISHAKUILTAAN 



Illan ohjelma

❖ Tervetuloa – Krunan opot Erja ja Satu

❖ Ammatillisen koulutuksen esittelyä

❖ Lukiokoulutuksen esittelyä

❖ Tärkeitä huomioitavia asioita yhteishausta ja 

valinnan tekemisestä

– Tämä pp-esitys löytyy myöhemmin koulumme 

kotisivuilta

– Samoin Opetushallituksen 

huoltajatiedote: Yhteishakutiedote 2021 

huoltajalle

– Ysiluokkalaisen huoltajille Opintopolun 

tietopaketti

https://opintopolku.fi/wp/wp-content/uploads/2020/10/Huoltajatiedote_2021.pdf
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/mita-peruskoulun-jalkeen-2/ysiluokkalaisen-huoltajalle/


Vaihtoehtoja (yleisimmät) 9.luokan jälkeen: 

▪ Ammatillinen koulutus

▪ Lukio

▪ Kaksoistutkinto: ammatti +

ylioppilastutkinto (= ammattilukio)

– Kolme tutkintoa: esim. ammatti + lukion 
päättötodistus + ylioppilastutkinto



Krunan arviointi

▪ Kevätväliarviointi 22.1.2021

-Apuna yhteishaun suunnittelussa

▪ Päättöarviointi 05.6.2021

-Ratkaisee pääsyn lukuunottamatta ammatillisia 

tutkintoja, joihin pyritään vain pääsykokeella



Päättöarviointi

tehtävänä on määritellä, miten oppilas on opiskelun 

päättyessä saavuttanut oppiaineen oppimäärän 

tavoitteet

Osassa aineita päättönumero saadaan ennen 

yhdeksättä luokkaa!



Yhteishaku

Keskitetty sähköinen haku ammatilliseen 

koulutukseen ja lukioihin

Osoitteessa opintopolku.fi

Yhteishaun demo on auki 19.2.21 asti

• harjoittelemme tammi-helmikuussa opotunneilla

https://opintopolku.fi/wp/fi/


Hakutoiveita on viisi (5)

▪ Mieti tarkkaan ja laita omassa 
mieluisuus/tärkeysjärjestyksessä

– valinta aina ylimpään hakutoiveeseen, johon hakijan 
pisteet riittävät = saat vain yhden paikan

→ alemmat hakutoiveet peruuntuvat eikä hakija voi tulla 
valituksi niihin, vaikka pisteet olisivat riittäneet

- varasijat- ylemmät hakutoiveet



Yhteishaku

1. Hakutoive

2. Hakutoive

3. Hakutoive

4. Hakutoive

5. Hakutoive

- Laita tärkein hakutoive ensin, sitten 

toiseksi tärkein jne.

- saat yhteishaun kautta vain yhden 

opiskelupaikan = ensimmäinen johon 

keskiarvo tai pisteet riittävät

→ Saat opiskelupaikan 1. hakutoiveesta

- muut hakutoiveet jäävät huomiotta

→ Saat opiskelupaikan 3. hakutoiveesta

- ota paikka vastaan 1.7. mennessä ja odota 

tietoa varasijoista – vasta alkaen 2.7.

- Olet varalla hakutoiveisiin 1. ja 2.

→ Ei opiskelupaikkaa: ota yhteyttä opoosi, 

vapaiksi jääville paikoille/ lisäopetukseen voi 

hakea = jatkuva haku



Hakutoiveet

■ voivat olla sekä ammatillisia perustutkintoja että 
lukioita
– haku kaksoistutkintoon (ammatti + ylioppilas) 

tapahtuu hakemalla ammatilliseen perustutkintoon
– Ammatillinen perustutkinto 1. hakutoiveena = 2 pistettä

■ laittakaa vähintään yksi ”varma vaihtoehto” – apuna 
22.1. kevätväliarviointi
– emme vielä tiedä 2021 keskiarvo-/pisterajoja, ne voivat 

nousta tai laskea!!



■ 2020 alimmat keskiarvo- ja pisterajat löytyvät kootusti: 

– www.yhteishakulaskuri.fi

■ helppo laskea oma keskiarvo & tavoitekeskiarvo

http://www.yhteishakulaskuri.fi/


Oppilaan lukuaineiden keskiarvo: 8.05

1. Sibelius-lukio/musiikki 15,75 (2020) ja 16.08 (2019) /max.20p.

2. Sibelius-lukio, yleislinja 9,17 (2020) ja 9,08 (2019)

3. Alppilan lukio 8,67 (2020) ja 8,33 (2019)

4. Kulosaaren yhteiskoulun lukio 9,27 (2020) ja 9,08 (2019)

5. Herttoniemen lukio 8,92 (2020) ja 8,92 (2019)

→ Käytännössä ei yhtään varmaa vaihtoehtoa, koska vaihtoehdon 1. pisteitä 

vaikea arvioida

→ Olisi hyvä laittaa jokin lukio, johon edellinen keskiarvo-raja ollut noin 7,50



Yhteishakuaika 2021

▪ 23.2.-23.3.2021, päättyy klo 15.00

▪ Kolme erillistä hakua (= hakulomaketta)

1. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

2. Haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan
koulutukseen

■ Lisäopetus eli "10.-luokka"

■ VALMA ja LUVA

3. Haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään
ammatilliseen koulutukseen



Yhteishaun tekeminen Krunassa: 

Valitse seuraavista vaihtoehdoista sinulle parhaiten sopiva

1. Kotona

2. Koulussa oppilaanohjauksen tunnilla viikolla 10 

(8.-12.3.)

– mukana huoltajan allekirjoittama hakusuunnitelma 

3. koulussa yhteishakutilaisuudessa ma 15.3. klo 14.30-16 
välillä (paikalla sekä nuori että huoltaja)

Tarkemmat ohjeet lähempänä wilmassa!



■ Vastuu oikea-aikaisesta hakemisesta yhteishaussa on hakijalla ja 

hänen huoltajallaan →

– Hakulomakkeeseen on kaikkien laitettava huoltajan 

sähköpostiosoite. Tällöin myös huoltaja saa kuittauksen, että 

hakulomake on mennyt perille, sekä tiedon jos oppilas tekee 

muutoksia hakutoiveisiin.

■ Saat tiedon yhteishaun tuloksista aikaisintaan 17.6.2021

– Muista laittaa sähköpostiosoitteesi(oppilas) hakemukseen: saat 

tulokset sähköpostiisi

– Ja linkin, jonka kautta otat opiskelupaikan vastaan

■ Ota vastaan opiskelupaikkasi viimeistään 1.7.2021

– Tärkeä: muuten menetät opiskelupaikan



Hakutoivemuutos 

Huom! Hakutoivejärjestys on sitova – hakuajan 
päätyttyä toiveita ei voi muuttaa

Aina kirjallisena, sähköpostiosoitteesta, joka on 

merkittynä hakulomakkeeseen → hakijan oma aina!

Huoltajan sähköpostiosoite on merkittävä

hakulomakkeeseen

Huoltaja saa tiedon hakutoiveista, sekä mahdollisista

muutoksista- seuratkaa!



Osalla yhteishaku on ”kaksivaiheinen”

1. Yhteishakulomakkeen täyttäminen

opintopolku.fi-osoitteessa

– koskee kaikkia

2. Koulujen pyytämät hakuliitteet 

– osassa lukioista ja muutamissa ammatillisissa 
perustutkinnoissa/ ei kaikilla hakijoilla

– toimitatte itse perille 
– opolta voi pyytää tähän apua



Ammatillinen koulutus



Ammatilliset oppilaitokset 

▪ Helsingin kaupungin oppilaitos Stadin ammatti- ja aikuisopisto

▪ ja yksityiset oppilaitokset:

Ammattiopisto Luovi

Suomen Diakoniaopisto

Helsingin konservatorio

Helsingin maalariammattikoulu

Ammattiopisto Live

Pop & Jazz Konservatorio

Perho Liiketalousopisto

Suomen Kansallisoopperan Balettioppilaitos

Business College Helsinki

Yrkesinstitutet Prakticum

▪ Täältä (next level) paljon tietoa ammatillisesta 

koulutuksesta: Ammatillinen koulutus Helsingissä

http://www.stadinammattiopisto.fi/
http://www.luovi.fi/
http://www.sdo.fi/
http://www.konservatorio.fi/
http://www.hmak.com/
https://www.liveopisto.fi/
http://www.popjazz.fi/
http://www.perho.fi/
http://www.ooppera.fi/balettioppilaitos
https://www.bc.fi/
http://www.prakticum.fi/
https://nextlevel.hel.fi/ammatillinen-koulutus


Valinta ammatilliseen koulutukseen 1.

Yhteispistemäärän perusteella, ilman valintakoetta 

tai valintakokeen kanssa

Pisteitä saat seuraavasti:

■ 6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana 

tai edellisenä vuonna kuin haet

■ 1 – 16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä

■ 1 – 8 pistettä painotettavista arvosanoista

■ 0-10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta – jos on koe

■ 2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta 

ensimmäisestä hakutoiveesta



Valinta ammatilliseen koulutukseen, 2.

Pelkän pääsy- ja soveltuvuuskokeen pistemäärän 

perusteella

- esimerkiksi tanssi, musiikki ja lentokoneasennus

- katso seuraava dia linkin kautta kaikki 

perustutkinnot



Yhteishaku ammatillinen perustutkinto/ 
kaksoistutkinnot

1. Hakutoive, hakijalla 19 pistettä

2. Hakutoive, 17 p

3. Hakutoive, 17 p

4. Hakutoive, 17p

5. Hakutoive, 17p 

+ 2pistettä/ ammatillinen koulutus

- Paitsi tutkinnoissa, joihin valitan 

opiskelijat pääsykoemenestyksen 

perusteella

Klikkaa linkkiä

- katso kohta Valinta pelkän pääsy- ja 

soveltuvuuskokeen perusteella

https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/ammatillisen-koulutuksen-valintaperusteet-yhteishaussa/valintaperusteet-peruskoulupohjaisiin-ammatillisiin-perustutkintoihin-2/


■ Kaksoistutkinto: sama kuin edellä ja monissa 
oppilaitoksissa vaatimus, että lukuaineiden 
keskiarvo 7,00 vähintään ja monissa tutkinnoissa 
se voi nousta korkeammaksi (paljon 
hakijoita/rajattu määrä aloituspaikkoja)



Harkintaan perustuva valinta

max 30 % opiskelijoista valintapistemääristä
riippumatta

– oppimisvaikeudet

– sosiaaliset syyt

– koulutodistusten puuttuminen tai todistusten 
vertailuvaikeudet

– tutkinnon suorittamiseen riittämätön 
tutkintokielen kielitaito

Hakija on mukana myös normaalihaussa

Tarkemmat ohjeet oppilaanohjaajalta!



Terveydentilavaatimukset

■ On hyvä huomioida jo hakuvaiheessa, että joissakin 

ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai 

toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

■ Opintopolusta löydät linkit tarkempiin ala- ja 

tutkintokohtaisiin tietoihin: terveydentilavaatimukset

■ Lisäksi voi olla suosituksia terveydentilasta. Lisätietoja 

terveydentilasuosituksista voit saada koulutusten 

kuvauksista tai oppilaitoksilta.

https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/


Hakupaperit/ammatillinen koulutus: 

■ esim. tanssi-, liikunta- ja musiikkialan koulutukseen 
oppilaitosten omat hakupaperit

– Tarkista ajoissa mitä liitteitä tarvitset? 

– Palauta aikataulun mukaisesti oppilaitoksiin

■ harkintaan perustuvan haun lomake liitteineen



Kaksoistutkinto (ammattilukio) tiivistetysti

■ Haku ammatilliseen tutkintoon, ei kaksoistutkintolinjoja → kannattaa selvittää 

tarkasti; miten kaksoistutkinto on järjestetty ja onko sitä varmasti tarjolla!

■ suoritat ylioppilastutkintoon pakollisiksi valittujen aineiden lukiokursseja

■ osallistut ylioppilaskokeisiin

■ saat ylioppilastutkintotodistuksen ammatillisen perustutkinnon ohella.

■ Lukioaineet, joita opiskellaan: AI, MA, EN, RU ja reaaliaineita, esim. 

psykologia/yhteiskuntaoppi. Keväästä 2022 alkaen ylioppilastutkintoon 

kuuluu vähintään viisi koetta.

– lukio-opiskelua on tiettyinä päivinä, esim. 2 iltapäivää/vko

■ Kestosta: esim. Stadin ammattiopistossa ylioppilaskokeet tehdään 

hajautetusti kolmannen vuosiluokan syksyllä ja keväällä sekä mahdollisesti 

vielä neljännen vuoden syksyllä.



Kampuslukiot

■ Helsingin kaupungilla on 14 lukiota ja yksi 

aikuislukio. 

■ Suomenkieliset lukiot muodostavat kolme 

kampusta:

▪ Alppilan lukio, Helsingin kuvataidelukio, Helsingin 

kielilukio ja Kallion lukio

▪ Helsingin luonnontiedelukio, Helsingin 

medialukio ja Mäkelänrinteen lukio

▪ Etu-Töölön lukio, Ressun lukio, Sibelius-

lukio ja Vuosaaren lukio

https://www.hel.fi/alppl/fi
https://www.hel.fi/kuvatl/fi
https://www.hel.fi/kielilu/fi
https://www.hel.fi/kallil/fi
https://www.hel.fi/heltiedelu/fi
https://www.hel.fi/melu/fi
https://www.hel.fi/mrl/fi
https://www.hel.fi/tyly/fi
https://www.hel.fi/ressul/fi
https://www.hel.fi/sibel/fi
https://www.hel.fi/vuolu/fi


Yksityiset ja valtion lukiot

■ Apollon yhteiskoulun lukio

■ Eiran aikuislukio

■ Elias-koulun lukio

■ Englantilaisen koulun lukio

■ Helsingin eurooppalainen koulu

■ Helsingin kansainvälisen koulun lukio

■ Helsingin normaalilyseon lukio

■ Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun lukio

■ Helsingin Rudolf Steiner -koulun lukio

■ Helsingin Saksalaisen koulun lukio

https://apollonyhteiskoulu.fi/lukio/
http://www.eira.fi/fi/
https://eliaskoulu.fi/
https://www.engs.fi/high-school
https://www.eshelsinki.com/
https://www.ishelsinki.fi/
https://www.helsinki.fi/fi/harjoittelukoulut/helsingin-normaalilyseo
https://hrsk.fi/
https://rudolfsteinerkoulu.fi/
https://www.dsh.fi/fi/lukio


■ Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

■ Helsingin Uuden Yhteiskoulun lukio

■ Helsingin yhteislyseon lukio

■ Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun lukio

■ Herttoniemen yhteiskoulun lukio

■ Kulosaaren yhteiskoulun lukio

■ Lauttasaaren yhteiskoulun lukio

■ Maunulan yhteiskoulun lukio ja Helsingin matematiikkalukio

■ Munkkiniemen yhteiskoulun lukio

■ Oulunkylän yhteiskoulun lukio

■ Pohjois-Haagan yhteiskoulun lukio

■ Suomalais-venäläisen koulun lukio

■ Töölön yhteiskoulun lukio

https://www.syk.fi/lukio
http://www.uyk.fi/
https://hyl.fi/lukio_uusi/
http://www.vink.helsinki.fi/
http://www.heryk.fi/
http://www.ksyk.fi/
https://lauttasaarenyhteiskoulu.fi/lukio/
https://www.mayk.fi/
http://www.munkka.fi/index.php
http://www.oulunkylanyhteiskoulu.fi/
http://www.phyk.fi/
https://www.svk-edu.fi/lukio/
http://www.tyk.fi/


Valintaperusteet lukiossa

▪ Lukuaineiden keskiarvo aina, mahdollisesti muuta

– esimerkiksi painotettu keskiarvo, pääsykoe, 

harrastuneisuus, opettajien lausunnot yms.

▪ Lukiokoulutuksen järjestäjä voi asettaa keskiarvorajan 

lukioon valittaville (esim. Steinerlukio)



Mahdollisia hakupapereita/lukiot

▪ ainevalintakortti jos pyydetään

▪ erityistehtävän saaneet lukiot ja painotuslinjat:

– printattavia tai sähköisiä hakulomakkeita 
liitteineen

– lausuntoja (esim. valmentaja, opettaja)

▪ katsokaa ohjeet koulujen nettisivuilta ajoissa

▪ liitteet on toimitettava kouluihin hakuajan aikana

Oman hakemuksen tai esim. motivaatiokirjeen tekeminen vie aikaa 
= prosessikirjoittamista! Aloita ajoissa. Suositusten ja lausuntojen 
saaminen voi myös viedä aikaa. 



Valinnan tulokset aikaisintaan 17.6.2021

Hyväksytty hakija saa sähköpostiin linkin paikan vastaanottamista varten

■ Ota heti saamasi opiskelupaikka vastaan- sen menettää, jos sitä ei

vahvista

Varasijat täytetään vasta 1.7.21 jälkeen

– Eli jos saat opiskelupaikan hakutoiveiltasi 2.-5., voit olla varasijalla

ylemmille hakutoiveille

– Varasijoilta voi saada paikan, jos joku ei ota opiskelupaikkaa vastaan-

se ei ole varmaa

Lukiot: katso lukion kotisivulta ohje- osa pyytää käymään koululla kesäkuussa

mm. tekemässä valinnat lukion alkua varten



Hyödyllisiä tiedonlähteitä
▪ www.opintopolku.fi (yhteishaun tekeminen/ohjeita/koulutustietoa/ 

videoita)

▪ Ysiluokkalaisen huoltajalle https://opintopolku.fi/wp/valintojen-
tuki/mita-peruskoulun-jalkeen-2/ysiluokkalaisen-huoltajalle/

▪ www.nextlevel.fi (mm. linkit Helsingin oppilaitoksiin)

▪ www.omnia.fi (Espoo) ja www.varia.fi (Vantaa)

▪ Ammateista ja opiskelusta toisella asteella:

www.ammattinetti.fi ja www.kunkoululoppuu.fi

▪ Ammatinvalintatestejä oman pohdinnan tueksi: www.mol.fi/avo ja 
www.kunkoululoppu.fi

http://www.opintopolku.fi/
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/mita-peruskoulun-jalkeen-2/ysiluokkalaisen-huoltajalle/
http://www.nextlevel.fi/
http://www.omnia.fi/
http://www.varia.fi
http://www.ammattinetti.fi/
http://www.kunkoululoppuu.fi/
http://www.mol.fi/avo
http://www.kunkoululoppu.fi/


Tärkeää NYT 

▪ Tehdä suunnitelma avoimien ovien ja tutustumispäivien 
käynneistä

– Saat käydä viidessä koulupäivän aikana

– Huomioikaa ilta- ja viikonlopputilaisuudet

▪ Varaa kalenterista aikaa yhteishaun pohdinnalle.

▪ Voit luottaa siihen, että tutustuen ja selvitellen vaihtoehtoja 
alkaa löytämään.

▪ Oma opo auttaa ja on tukenasi – voit varata 
ajan ohjauskeskusteluuun!



Kannattaa seurata wilmaa

– tiedotamme siellä!

Satu Hietala: 9B, D, F/H

p.040 3349165

Erja Silván: 9A,9C, 9E/H ja 9G

p.040 3349163



Kiitos ajastasi!

Nuori: Jatka rauhallisin mielin

kohti yhteishakua!


