
Kiitos osallistumisesta Yhteishakuiltaan. Tässä laajennettu 

materiaalipaketti.

Olisi hienoa, jos kävisitte materiaalia läpi yhdessä 

nuorenne kanssa!

Oppivelvollisuuden laajennuttua, 9.-luokkalaisella on 

velvollisuus hakea toiselle asteelle ja opiskella jokin 

toisen asteen tutkinto.



YHTEISHAKU 
Hakuaika on 21.2. klo 8.00 – 21.3.2023 klo 15.00

Yhteishakuun kuuluvat seuraavat koulutukset:

• ammatillinen koulutus (perustutkinnot)

• 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. 
Lue lisää täältä.

- hakutoivejärjestys on sitova → hakuajan päätyttyä toiveita ei voi muuttaa

- sähköinen hakulomake löytyy hakuaikana osoitteessa opintopolku.fi

- harjoittelemme koulussa lomakkeen täyttämistä tammikuun tunneilla = demohaku

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/valmentavat-koulutukset


TUVA LYHYESTI

= tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

- yhdistetty aiemmat

– perusopetuksen lisäopetus eli "kymppiluokka",

– lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja

– ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) 

uudeksi, yhtenäiseksi nivelvaiheen koulutuskokonaisuudeksi

– nivelvaihe = perusopetuksen ja toisen asteen välinen koulutus

Lue lisää tuvasta täältä

v

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/valmentavat-koulutukset


HAKUTOIVEITA ON 7
1. Hakutoive

2. Hakutoive

3. Hakutoive

4. Hakutoive

5. Hakutoive

6. Hakutoive

7. Hakutoive

- nämä voivat olla ammatillisia perustutkintoja, 

lukiolinjoja, kansanopistojen linjoja jne. hakijan 

omassa tärkeysjärjestyksessä

• tärkein hakutoive ensin, sitten toiseksi 

tärkein

• vähintään yksi "varma vaihtoehto"

• hakija saa yhteishaun kautta vain 

yhden opiskelupaikan: ensimmäisen, 

johon keskiarvo tai pisteet riittävät

• haku kaksoistutkintoon = haku 

ammatilliseen perustutkintoon

• ammatillinen perustutkinto 

1. hakutoiveena tuo 2 lisäpistettä; 

lukioissa ei ole vastaavaa



YHTEISHAKU AMMATILLINEN 
PERUSTUTKINTO/ KAKSOISTUTKINNOT

1. Hakutoive, hakijalla 19 pistettä

2. Hakutoive, 17 p

3. Hakutoive, 17 p

4. Hakutoive, 17p

5. Hakutoive, 17p

6. Hakutoive, 17p

7. Hakutoive, 17p

+ 2 pistettä/ ammatillinen perustutkinto 

ensimmäisenä hakutoiveena

- Paitsi tutkinnoissa, joihin valitan 

opiskelijat pääsykoemenestyksen perusteella 

(musiikki, tanssi, lentokoneasennus esimerkiksi).

________________________________

Valintaperusteet toisen asteen koulutukseen, 

klikkaa tästä.

- sekä ammatillinen, että lukio

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/perusopetuksen-jalkeisen-koulutuksen-yhteishaun-valintaperusteet


JATKUU

1. Hakutoive

2. Hakutoive

3. Hakutoive

4. Hakutoive

5. Hakutoive

6. Hakutoive

7. Hakutoive

Muutama esimerkki hakijan tilanteesta kesäkuussa:

A. Saat 15.6. opiskelupaikan 1. hakutoiveesta

- muut hakutoiveet jäävät huomiotta

B. Saat opiskelupaikan esim. 3. hakutoiveesta 15.6.

- ota paikka vastaan, se on silloin varmasti syksyllä sinun

- 29.6. viimeistään vahvistettava opiskelupaikka

- olet myös varalla hakutoiveisiin 1. ja 2.: odota tietoa 

varasijoista

– varasijat selviävät 30.6. alkaen eli ensin on otettava jo 

saatu paikka vastaan

C. Jäät ilman opiskelupaikkaa: ota yhteyttä opoosi; vapaiksi 

jääville paikoille voi hakea = jatkuva haku ja TUVA-haku.



"VARMA VAIHTOEHTO"

• laittakaa 1-2 hakutoivetta, joihin on hyvin todennäköistä saada 

opiskelupaikka sen mukaan mitä voidaan ennakoida

• tuva-koulutus vaihtoehtona

• apuna 20.1. kevätväliarviointi

– emme vielä tiedä 2023 keskiarvo-/pisterajoja, ne voivat nousta tai 

laskea!

- linkin kautta näette lähivuosien tilaston: tästä ammatillinen ja tästä 

lukio

Lähde: yhteishakulaskuri.fi / laskurin alla olevat linkit

file:///C:/Users/silverj/Downloads/Ammatillinenpkseutu%20(2).pdf
file:///C:/Users/silverj/Downloads/Lukiopkseutu%20(1).pdf


YHTEISHAKUESIMERKKI: OPPILAAN LUKUAINEIDEN 
KESKIARVO: 8.05

1. Sibelius-lukio/musiikki 16,19 (2021) ja 15,75 (2020) /max.20p.

2. Sibelius-lukio, yleislinja 9,21 (2021) ja 9,17(2020)

3. Alppilan lukio 8,54 (2021) ja 8,67 (2020)

4. Kulosaaren yhteiskoulun lukio 9,42 (2021) ja 9,27 (2020)

5. Herttoniemen lukio 8,92 (2021) ja 8,92 (2020)

6. Etu-Töölön lukio 8,42 (2021) ja 8,33 (2020)

7. Helsingin Uuden yhteiskoulun lukio 8,08 (2021) ja 8,08 (2020)

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

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



HUOLTA JAN KYSYMYS: OVATKO ARVOSANAT JO TIEDOSSA KUN 
YHTEISHAKU TEHDÄ ÄN? EIVÄT, ARVOSANAT TIEDETÄ ÄN 3.6.23. 

• Millä tavalla voi varmistua siitä, että laittaa ensisijaiseksi hakuvaihtoehdoksi sellaisen, johon on hyvä 

mahdollisuus päästä (edellisten vuosien tuloksiin verraten)?

7 hakutoiveen joukossa kannattaa olla 1-2 ns. "varmaa vaihtoehtoa". Tuva-koulutukseen voi myös hakea 

varmuuden vuoksi jo yhteishaussa.

• Saako yhteishaussa jotain ensisijaisuuspisteitä hakujärjestyksestä vai käsitelläänkö nuoren hakemus 

samalla kriteeristöllä oli hakupaikka sitten ensimmäisellä tai kolmannella sijalla

Ammatilliseen koulutukseen saa 2 pistettä ensimmäisestä hakutoiveesta. Lukioihin valitaan opiskelijat 

lukion etukäteen ilmoittamien valintaperusteiden mukaan- hakutoivesija ei vaikuta.

v Kevätväliarviointi 20.1.2023

-käyttäkää apuna, kun suunnittelette yhteishaun hakutoiveita --> etsikää ns. "varma vaihtoehto"

v Päättöarviointi 03.6.2022

-ratkaisee yhteishaun; lukuun ottamatta ammatillisia tutkintoja, joihin pyritään vain 

pääsykokeella (tanssin, musiikin, lentokoneasennuksen koulutuksen esimerkiksi)



TULOKSET AIKAISINTAAN 15.6.2023

• Opetushallitus lähettää sähköisen tuloskirjeen hyväksytyille hakijoille sekä valitsematta jääneille 

hakijoille 15.6.2023.

– hyväksytyille hakijoille lähtee linkki paikan vastaanottamiseen

– päivystettävä sähköpostia 15.6.: voi tulla vasta iltapäivällä tai seuraavana päivänä

– linkki lähtee myös aikanaan varasijalta hyväksytyille hakijoille.

• Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 29.6.2023.

– Jos opiskelupaikkaa ei ota vastaan, sen menettää

– varasijat ovat voimassa 18.8.2023 asti.

• Opo on yhteydessä kesällä ja syksyllä, jos nuori ei ole saanut opiskelupaikkaa

Velvoite hakea esimerkiksi

– vapaaksi jääneitä paikkoja jatkuvassa haussa tai

– esimerkiksi tuva-koulutukseen



HAKUTOIVEMUUTOS HAKUAIKANA 21.3. 
KLO 15.00 ASTI

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!



• 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 15.6.2023

• Muista laittaa sähköpostiosoitteesi(oppilas) hakemukseen: saat 

tulokset sähköpostiisi (jokin muu kuin edu.hel.fi-sähköposti!)

• Ja linkin, jonka kautta otat opiskelupaikan vastaan



YHTEISHAUN TEKEMINEN KRUNASSA: 

Valitse seuraavista sinulle parhaiten sopiva:

1. Kotona

- palauta huoltajan allekirjoittama hakusuunnitelma silti

2. Koulussa oppilaanohjauksen tunnilla helmikuussa viikolla 10 

– mukana huoltajan allekirjoittama hakusuunnitelma 
(palautus ke 1.3.23)

Tarkemmat ohjeet lähempänä wilmassa!



OSALLA YHTEISHAKU ON 
”KAKSIVAIHEINEN”

1. Yhteishakulomakkeen täyttäminen opintopolku.fi-osoitteessa

–koskee kaikkia

2. Koulujen pyytämät hakuliitteet

osassa lukioista ja muutamissa ammatillisissa perustutkinnoissa 

ja harkintaan perustuvassa valinnassa/ ei kaikilla hakijoilla

–toimitatte itse perille

– opolta voi pyytää tähän apua



KOONTI AIKATAULUISTA

• Hakuaika: 21.2. klo 8.00 -21.3.23 klo 15.00

–Pääsykokeet huhti-toukokuun puolivälissä noin

• Tulokset aikaisintaan 15.6.2023

– Paikka otettava vastaan viimeistään 29.6.2023

• Varasijat voimassa 18.8.2023 asti

– Tähän asti opiskelupaikat jaetaan varasijajärjestyksessä



AVOIMET OVET

• Ohje lähetetty wilmassa (+ koontitaulukko tilaisuuksista)

• mahdollisuus tutustua koulun tiloihin, opetukseen, tunnelmaan

• kannattaa käydä katsomassa tilat, tunnustelemassa fiilistä ja 

kyselemässä koulun opiskelijoilta kokemuksia

Nyt on aika tehdä oma "avoimet ovet"suunnitelma kalenteriin!



VALINTAPERUSTEET LYHYESTI
• Lukio: päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo

• Erityislukiot ja painotetut lukiolinjat: omat kriteerit ja päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo tai painotettu 
keskiarvo

• Ammatilliset perustutkinnot/ pisteytys:

- osaan tutkinnoista vain pääsykoe (musiikki, tanssi, lentokoneasennus esimerkiksi)

- osaan tutkinnoista yleispisteytys:

• 6 pistettä kun haet 9.-luokan keväällä ja olet suorittanut perusopetuksen/ päättötodistus (TUVAn ja 
kansanopistojen opistovuoden jälkeen sama 6 p)

• 1 – 16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä= keskiarvo/ kaikki aineet

• 1 – 8 pistettä painotettavista arvosanoista (taito- ja taideaineet)

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

• 2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta

Katso tarkemmin tästä

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/perusopetuksen-jalkeisen-koulutuksen-yhteishaun-valintaperusteet#valintaperusteet-ammatilliseen-perustutkintoon


Ammatillisesta koulutuksesta



AMMATILLISET OPPILAITOKSET 
▪ Helsingin kaupungin 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 paljon tietoa ammatillisesta koulutuksesta: https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-

koulutus/ammatillinen-koulutus

https://stadinao.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://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/ammatillinen-koulutus


VALINTA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 1.
Yhteispistemäärän perusteella, ilman valintakoetta tai valintakokeen kanssa

Pisteitä saat seuraavasti:

• 6 pistettä kun haet 9.-luokan keväällä ja olet suorittanut perusopetuksen/ 

päättötodistus (TUVAn ja kansanopistojen opistovuoden jälkeen sama 6 p)

• 1 – 16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä= keskiarvo/ kaikki aineet

• 1 – 8 pistettä painotettavista arvosanoista (taito- ja taideaineet)

• 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

- tästä linkistä tarkemmin pisteytys

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/perusopetuksen-jalkeisen-koulutuksen-yhteishaun-valintaperusteet#valintaperusteet-ammatilliseen-perustutkintoon


• 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)



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/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky


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



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!

 uutta AI ja MA yksilöllistetty --> vain harkintaan perustuva valinta

automaattisesti

 harkinnanvaraisesta hausta

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakeminen-harkinnanvaraisen-valinnan-kautta#lisatietoa-harkinnanvaraisesta-valinnasta


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 opintojaksoja

• 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. https://stadinao.fi/hae-

opiskelijaksi/ammattilukio/

https://stadinao.fi/hae-opiskelijaksi/ammattilukio/


Seuraavaksi lukiokoulutuksesta 



LUKION OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUS

• Lukioissa otetaan käyttöön uudet opetussuunnitelmat elokuussa 2021. Ne laaditaan Opetushallituksen 
marraskuussa 2019 julkaisemien lukion opetussuunnitelman perusteiden pohjalta.

Olennaisimmat muutokset:

• Laaja-alaisen osaamien osa-alueet muodostavat oppiaineiden yhteiset tavoitteet

• Valtakunnalliset opinnot jäsennetään moduuleiksi, jotka toimivat raaka-aineina paikallisesti luotaville 
opintojaksoille

• Opintopisteinä määriteltävät opintojaksot voivat olla eri laajuisia ja eri oppiaineiden yhteisiä

• Nuorten lukiokoulutuksessa opiskellaan vähintään 150 opintopistettä nykyisen 75 kurssin sijaan

• Opinnot arvioidaan opintojaksoittain

• Opiskelijoille tarjotaan entistä kattavampaa ja pitkäkestoisempaa opinto-ohjausta sekä erityistä tukea sitä 
tarvitseville

• Yhteydet ympäröivään maailmaan, etenkin korkeakoulu-, kansainvälisyys- sekä työelämä- ja yrittäjyysyhteistyö, 
painottuvat entistä enemmän

lukionopetussuunnitelmapahkinankuoressa

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/lukion-opetussuunnitelman-perusteet-pahkinankuoressa


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 LUKIOISSA

• Aina lukuaineiden keskiarvo (pääkaupunkiseudulla oltava väh. 7.00, katso viime vuoden alin 

yhteishakulaskurin taulukosta)

• Pelkkä lukuaineiden keskiarvo (yleislinjat/yleislukio)

• lukiokoulutuksen järjestäjä voi asettaa keskiarvorajan lukioon valittaville (esim. Steinerlukiot)

• Painotettu keskiarvo (esim. luonnontiedelinjalle painotetaan ma, fy, ke, ge, bg arvosanaa 

painotetaan tietyllä kertoimella)

• Lukuaineiden keskiarvo + jonkin oppiaineen numero esim. liikunnan arvosana 

(liikuntapainotus)

• Lukuaineiden keskiarvo + soveltuvuuskoe ja/tai haastattelu

• Lukuaineiden keskiarvo + harrastuneisuus(todistettava esim. lomakkeilla, omalla hakemuksella, 

opettajien arvioinneilla)

TUTUSTU erilaisiin pisteytyksiin lukioiden kotisivuilla! Ajoissa! Että tiedät mitä vaaditaan.



MAHDOLLISIA HAKUPAPEREITA/LUKIOT

▪ Osa täytetään sähköisenä

▪ erityistehtävän saaneet lukiot ja painotuslinjat:

– printattavia tai sähköisiä hakulomakkeita liitteineen

– lausuntoja (esim. valmentaja, opettaja)

▪ ainevalintakortti jos pyydetään

▪ 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.



NYT 2.-JAKSON AIKANA ITSENÄISESTI KOTONA:

• Tutustu laajasti eri vaihtoehtoihin. Varaa kotona aikaa ja tutki oppilaitosten kotisivuja

• Tutki pääsykriteerejä

• Tutki tarvitaanko hakupapereita

• Tarvitaanko opettajilta tai esim. Harrastusten ohjaajilta lausuntoja?

• Mitä asioita perustutkinnoissa opiskellaan? Millaisia työtehtäviä voin tulevaisuudessa tehdä?

• Tee itsellesi suunnitelma avointen ovien tilaisuuksista. Niitä on yleensä 1 tai max.2 tilaisuutta

• Ammatillisella puolella infotilaisuuksia järjestetään jo marras-joulukuussa

• Muuten pääosin tammi-helmikuussa

• Seuraa aktiivisesti koulujen sivuja

• Laita päivämäärät kalenteriisi



HYÖDYLLISIÄ TIEDONLÄHTEITÄ

vwww.opintopolku.fi

vYsiluokkalaisen huoltajalle muistilista

vhttps://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/ (mm. linkit Helsingin 
oppilaitoksiin)

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

vAmmateista ja eri aloista:

vwww.ammattiosaaja.fi

vAmmatinvalintatesti oman pohdinnan
tueksi: https://asiointi.mol.fi/avo/responsive/front-page.xhtml

http://www.opintopolku.fi
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/huoltajan-muistilista
https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/ 
http://www.omnia.fi/
http://www.varia.fi
http://www.ammattinetti.fi/
https://asiointi.mol.fi/avo/responsive/front-page.xhtml


KIITOS AJASTASI!

Nuori: Jatka rauhallisin mielin

kohti yhteishakua – löydät kyllä oman reittisi!

Opo auttaa ja on tukenasi.



KANNATTAA SEURATA WILMAA

– tiedotamme siellä!

Satu Hietala: 9B, D, E, H

p.040 3349165

Leni Kärkkäinen: 9F

p. 0407684056

Erja Silván: 9A, C, G, H

p.040 3349163


