
Lämpimästi tervetuloa yhteishakuiltaamme



Kiitämme

Lämmin kiitos arvoisat vieraamme, sekä 
opot että opiskelijat <3

Lämmin kiitos Chris ja Peter (ke 20.11.), 
sekä Alisa, Enni ja Tuana musisoinnista ja 
tanssista <3

Lämmin kiitos vanhempainyhdistys Kruttu
buffetista <3



Vierailijat ke 20.11. 

•Business College Helsinki: Vesa 
Jokela

•Sibelius-lukio: Minna Juntunen



Vierailijat to 21.11. 

•Perho Liiketalousopisto: Jouni Ilmarinen

•Helsingin luonnontiedelukio: Minna 
Hautaniemi



Illan ohjelma

•Krunan opot: tärkeää huomioitavaa 
Yhteishaussa 2020 

•Vierailijoiden puheenvuorot 
• Ammattiin opiskelu

• kaksoistutkinto
• Lukiossa opiskelu
• Opiskelijan puheenvuoro



Koulumme kotisivuilta:

-tämän illan

vanhempainiltaesitys

-opetushallituksen 
yhteishakutiedote 2020 huoltajille



Krunan arviointi

• Kevätväliarviointi 24.1.2020
• Apuna yhteishaun suunnittelussa
• Katso myöhemmin ns. "varma vaihtoehto"

• Päättöarviointi 30.5.2020
• Ratkaisee pääsyn lukuun ottamatta ammatillisia tutkintoja, 

joihin pyritään vain pääsykokeella (tanssijan, 
lentokoneasentajan ja muusikon koulutukset esimerkiksi)

• Päättötodistus on oltava, jotta saa oikeuden päästä toisen 
asteen koulutukseen



Päättöarviointi 30.5.2020

• tehtävänä on määritellä, miten oppilas on 
opiskelun päättyessä saavuttanut 
oppiaineen oppimäärän tavoitteet

Osassa aineita päättönumero saadaan 
ennen yhdeksättä luokkaa

• Taideaineista osa seitsemännellä, osa 
kahdeksannella luokalla, samoin historia 
kahdeksannella luokalla → siirtyvät 
päättötodistukseen



Päättöarvioinnin 

tuloksena annettava numeroarvosana 
kuvaa oppilaan suoriutumisen tasoa 
suhteessa kunkin oppiaineen oppimäärän 
tavoitteisiin ja päättöarvioinnin 
kriteereihin

- esimerkiksi mikä on hyvää osaamista eli 
numero 8 osaamista eri aineissa



Yhteishaku =

Keskitetty sähköinen haku ammatillisiin 
perustutkintoihin ja lukioihin

Osoitteessa opintopolku.fi

•Harjoittelu demo.opintopolku.fi
• kevään opotunneilla

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


Hakuaika
Ammatillisen koulutuksen ja 
lukiokoulutuksen yhteishaku

18.2.-10.3.2020 päättyy klo15.00

Vastuu oikea-aikaisesta hakemisesta 
yhteishaussa on hakijalla ja hänen 
huoltajallaan →

Opot ohjaavat ja auttavat - ottakaa 
tarvittaessa yhteyttä!



Haku osalla oppilaista 
"kaksivaiheinen"

1. Yhteishaku 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



Hakutoiveita viisi

•Mieti tarkkaan ja laita tärkeysjärjestyksessä
• valinta aina ylimpään hakutoiveeseen, 

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



Hakutoivejärjestys

• Hakutoivejärjestys on sitova – hakuajan 
päätyttyä toiveita ei voi muuttaa

• ammatillinen perustutkinto 1. 
hakutoiveena → hakija saa 2 pistettä
• lukioissa ei ole näin, huom!

• katsokaa pääsyvaatimukset tarkkaan



Yhteishaun  5 vaihtoehtoa

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

tapahtuu hakemalla ammatilliseen 
perustutkintoon

• laittakaa vähintään yksi ”varma vaihtoehto” –
apuna 24.1. kevätväliarviointi
• emme vielä tiedä 2020 keskiarvo-/pisterajoja, ne 

voivat nousta tai laskea!!



Esimerkki ”varma vaihtoehto”: hakijan keskiarvo 
lukuaineissa 8.05

1. Sibelius-lukio/musiikki (2019: 16.08/ 20 p)

2. Sibelius-lukio, yleislinja (9,08)

3. Alppilan lukio (8,33)

4. Kulosaaren yhteiskoulun lukio (9,08)

5. Herttoniemen lukio (8,92)

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

→ Olisi hyvä laittaa jokin lukio, johon edellinen keskiarvoraja
ollut noin 7,50

• Sama periaate ammatilliseen koulutukseen



Hakutoivemuutos tehtävä haun
aikana

Aina kirjallisena, sähköpostiosoitteesta, 
joka on merkittynä hakulomakkeeseen→
hakijan oma aina!

Huoltajan sähköpostiosoite on 
kaikkien merkittävä hakulomakkeeseen
Huoltaja saa tiedon hakutoiveista, sekä

mahdollisista muutoksista- seuratkaa!



Yhteishaun tekeminen 
on prosessi

• Kodin tuella on suuri merkitys

• Unelmat/visiot

• Utelias mieli auttaa

• Etenee askel askeleelta

• Yhdessä ja erikseen

• Harjoittelen tavoitteiden asettamista ja 
valinnan tekemistä



Next level
messujen

Viesti yseille!



Vaihtoehdot perusopetuksen jälkeen, 
yleisimmät

•Ammatillinen koulutus
•Lukio
•Kaksoistutkinto: ammatti +

ylioppilastutkinto

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



Ammatilliset oppilaitokset 
Helsingissä
• Stadin ammatti- ja aikuisopisto

• Business College Helsinki

• Helsingin Konservatorio

• Helsingin maalariammattikoulu

• Pop & Jazz Konservatorio

• Perho Liiketalousopisto

• Suomen Kansallisoopperan Balettioppilaitos

• Suomen Diakoniaopisto (SKY-Opisto)

• Ammattiopisto Live

• Ammattiopisto Luovi



Valinpisteet ammatilliseen koulutukseen

Yhteispistemäärän perusteella/ yleisin

• 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

• Joihinkin tutkintoihin pääsyn ratkaisee 
pääsykoemenestys, huom!



•Kaksoistutkinto: sama kuin edellä ja 
lukuaineiden keskiarvo 7,00 
vähintään



Sama pistemäärä kahdella 
hakijalla/ ammatillinen koulutus

• hakutoivejärjestys

• mahdollinen pääsy- tai soveltuvuuskokeen 
pistemäärä

• yleinen koulumenestys

• painotettavat arvosanat

• tämän jälkeen saman pistemäärän saaneet 
hakijat otetaan sattumanvaraisessa 
järjestyksessä



Huom!

•Vuoden 2019 pisterajat löytyvät 
yhteishakulaskuri.fi-osoitteesta

•Siellä voi myös laskea omat pisteet/ 
keskiarvot
•Omia tavoitteita voi myös testata 

tämän avulla



Harkintaan perustuva valinta/ oppilaitoksen 
päätöksella:

max 30 % opiskelijoista valintapistemääristä
riippumatta

• oppimisvaikeudet

• sosiaaliset syyt

• koulutodistusten puuttuminen tai todistusten 
vertailuvaikeudet

• tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen 
kielitaito

mukana myös normaalihaussa silti aina

 tarkemmat ohjeet oppilaanohjaajalta!



Riittävän tutkintokielen 
osoittaminen/ äidinkieli muu kuin 
suomi

• oppilaitos voi kutsua kielikokeeseen, johon on 
mentävä

• jos koulutuksen järjestäjä arvioi, että hakijan 
kielitaito ei riitä, hakija ei voi tulla valituksi 
koulutukseen

• hakija voi saada useamman kutsun, jos 
koulutuksen järjestäjä katsoo, että kielitaito tulee 
arvioida



Hakupaperit/ ammatillinen koulutus, 
esimerkiksi:

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

•harkintaan perustuvan haun lomake 
liitteineen



Kaksoistutkinnot

• Haku ammatilliseen tutkintoon, ei  
kaksoistutkintolinjoja → kannattaa selvittää 
tarkasti, miten kaksoistutkinto on järjestetty

• Kaksoistutkinto: ammatti + ylioppilastutkinto

• Lukiosta esim.erkiksi AI, MA, EN, RU, reaaliaineita, 
esim. psykologia/yhteiskuntaoppi

• Nämä opiskellaan lukiokursseina, yhteensä sen 
verran, että voi osallistua ylioppilaskirjoituksiin

• Kesto n. 3,5-4 vuotta useimmiten



Valintaperusteet lukiossa

• lukio: lukuaineiden keskiarvo aina, mahdollisesti 
muuta

• esimerkiksi painotettu keskiarvo, pääsykoe, 
harrastuneisuus ym.

• lukiokoulutuksen järjestäjä voi asettaa keskiarvorajan 
lukioon valittaville

• erityisen koulutustehtävän perusteella järjestettävät 
lukiolinjat ovat hakukohteissa erikseen merkitty 
(erityinen koulutustehtävä)



Opiskelijaksi ottaminen 
lukioon/tasatilanne

• Hakijat, joilla on sama keskiarvo/pistemäärä 
asetetaan järjestykseen seuraavasti:
• Hakutoivejärjestys
• Kaikkien aineiden aritmeettinen keskiarvo
• Tämän jälkeen hakijat, joilla on sama 

keskiarvo/pistemäärä otetaan 
sattumanvaraisessa järjestyksessä



Hakupaperit/ lukiot esimerkiksi: 

• ainevalintakortti jos pyydetään
• erityistehtävän saaneiden lukioiden 

pyytämät hakuun liittyvät paperit 
• katsokaa ohje hakuliitteistä (= 

hakupapereista) koulujen nettisivuilta 
ajoissa

• Voivat sisältää lausuntoja (valmentaja, 
opettaja)

• Liitteet on toimitettava kouluihin 
hakuajan aikana



Helsingin lukiot

• Helsingin kaupungilla on 14 lukiota ja yksi 
aikuislukio. Suomenkieliset lukiot muodostavat 
kolme kampusta. Lukion: 

• 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/


Yhteishaun tulokset 

• Valinnan tulokset aikaisintaan 11.6.2020, ohjeet
keväällä

• Hyväksytyille hakijoille sähköpostiin linkki paikan
vastaanottamiseen

• Lukioissa lisäksi käytävä paikan päällä/ 
kurssivalinnat

• Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään
25.6.2020

• Varasijat ovat voimassa 14.8.2020 asti



Jollet saa opiskelupaikkaa 
yhteishaun kautta

• vapaiksi jääneille paikoille haetaan jatkuvassa haussa

• jatkuvassa haussa oppilaitokset päättävät hakuajoista, 
hakumenettelyistä ja valintaperusteista

• www.opintopolku.fi – oikealla kohta yhteishaut ja 
hakulomakkeet (sama kohta, missä hait yhteishaussa)

• erillinen haku lisäopetukseen (“10-lk”), VALMAan ja LUVA 
muihin “varavaihtoehtoihin”

• ohje keväällä
• opojen päivystys koululla 11.-12.6.2020- autamme ja ohjaamme :)

http://www.opintopolku.fi/


Haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään 
ammatilliseen koulutukseen 2020

• hakuaika on 11.3.−1.4.2020
• hakuaika päättyy 1.4.2020 klo 15.00

• tieto valinnoista aikaisintaan 11.6.2020

• saat tulokset myös sähköpostiisi- muista laittaa 
sähköpostiosoite

• ota paikka vastaan viimeistään 25.6.2020, muista 
vahvistaa paikka!

Helsingissä: Luovi ja Live - hae 
koulutuskokeiluun/tutustumispäivään! Oman opon 
kautta!



Yhteishaun tekeminen

• Kotona

• koulussa oppilaanohjauksen tunnilla viikolla 10 
(2.-5.3.)

• mukana huoltajan allekirjoittama hakusuunnitelma 
tai

• koulussa yhteishakutilaisuudessa vk 10 pe 6.3. 
klo 8.30-10 tai klo 13-15 välillä (paikalla sekä 
nuori että huoltaja)

• Tarkemmat ohjeet tammikuussa wilmassa



Tärkeää nyt

• Tehdä suunnitelma avoimien ovien ja 
tutustumispäivien käynneistä

• Huomioikaa ilta- ja viikonlopputilaisuudet

• Koulujen omilta kotisivuilta ajankohdat!

• Ammatillisten oppilaitosten tutustumispäiviin 
ilmoittaudutaan yleensä oman opon kautta; 
lähettäkää wilmassa viestiä jos nämä kiinnostavat! 



Hyödyllisiä nettiosoitteita

• 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: www.mol.fi/avo

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


Kannattaa seurata wilmaa

– tiedotamme siellä!

•Erja Silván: 9B, 9D ja 9F
• p.0403349163

•Satu Hietala: 9A,9C, 9E, ja 9G
• p.0403349165



Kiitos kun osallistuitte – Tästä on hyvä jatkaa! 


